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Giriş
İnkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da
innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsinə dövlət səviyyəsində çox böyük
əhəmiyyət verilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir innovasya siyasəti dövlətin
sosial – iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla hakimiyyət orqanlarının elm,
texnika və elmi-texniki nəaliyyətlərinin həyata kecirilməsi sahəsində apardığı
fəaliyyətin məqsədini, istiqamət və formalarını müəyyənləşdirir. Müvafiq siyasətin
əsasını elmi-texniki inkisafin konseptual hüquqi əsasları təşkil edir. Həmin
əsasların işlənib hazırlanması zamanı əsaslandırılmış müddəalar elmin aparıcı
sahələrinin inkisaf istiqamətlərinin və texnoloji proseslərin yerləşdirilməsi
tədbirlərini əhatə etməlidir. Bu zaman elmi-texniki inkisafın stimullaşdırılması
sisteminin təkmilləşdirilməsi, elmin və texnikanin prioritet inkisaf istqamətlərinin
seçilməsi, lisenziya-patent hüquqi, eləcə də intellectual mülkiyyət hüquqlarıın
qorunması, elmi infrastrukturun yeniləşdirilməsi, elmi kadrların mövcud tələblər
səviyyəsində hazırlanması və s. kimi tədbirlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır
(Hüseynova,2013).
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Ümumiyyətlə, dövlətin innovasya siyasətinin əsas məqsədləri iqtisadi
ədəbiyyatlarda aşağıdakı kimi ifadə olunur: innovasiya fəaliyyəti üçün iqtisadi,
hüquqi və təşkilati səraitin, yaradılması; innovasiya fəliyyətinin stimullaşdırılmasına, habelə innovasiya sferasında bazar münasibətlərinin və sahibkarlığın
inkişafına yardım göstərmək; innovasiya fəaliyyətinə dövlət yardımının
genişləndirilməsi, innovasiya fəaliyyətinin inkişafına yönləndirilmiş dövlət
resurslarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi; beynəlxalq bazarlarda
milli nnovasiya məhsullarının satışının və ölkənin ixrac potensialının inkişafı üzrə
tədbirlərin həyata kecirilməsi və s. (İmanov,2001) .
Ümumiyyətlə, istehsal müəssisənin fəaliyyətinin innovasiya aspekti onunla
fərqlənir ki, o, müəssisənin strategiyasının bütün qalan ünsürlərini (sahibkarliq,
istehsal, elmi-texniki marketinq, sosial-iqtisadi) özündə birləşdirir. Çünki,
strategiyanın yuxarıda qeyd etdiyimiz ünsürlərini yeni əmtəələrin xidmətlərini,
yeni təsərrüfatçılığın forma və metodlarının meydana cıxmasına, bəyənilməsinə
əsaslanır. Bu nöqteyi-nəzərdən innovasiya fəaliyyəti təkcə tərəqqi şərti kimi deyil,
həm də müəssisənin fəliyyətinin digər ünsürlərinin reallaşması üçün dayaq rolunu
oynayır. Belə ki, innovasiyanın strateji tərəfi həm də onda ifadə olunur ki, o, həm
də müəssisəyə bazar şəraitinə daha sürətlə uyğunlaşmağa, öz imkanlarının yeni
sahələrə və yeni bazarlara irəlilədilməsi imkanını artırmaga önəm verir. Bu, hər
şeyden əlavə uzunmüddətli dövrdə rentabelliyin və maliyyə dayanıqlığının
yüksəldilməsində meydana çıxır (Abdullayev,2010).

Müasir iqtisadi şəraitdə həyata keçirilən innovasiya siyasətinin əsas
xüsusiyyətləri
Müəssisənin səmərəli innovasiya strategiyasının seçilməsi prosesi müxtəlif
tipli yeniliklərdə özünü göstərən innovasiya fəliyyətlərinin bütün formalarının
qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. İnnovasiya prosesi təsərrüfat fəaliyyətlərini
əhatə edir. İstənilən funksional və ya istehsalalt sisteminin əsas fəliyyət məqsədləri
sırasına aşağıdakılar daxildir:
- təyin edilmiş vaxtda müəyyən növ və həm də yüksək keyfiyyətli məhsulların
buraxılması;
- elmi-texniki potensialdan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi;
- yeni bazarların mənimsənilməsi və artıq əldə edilmiş bazarlarda mövqelərin
möhkəmləndirilməsi;
- istehsalın ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və təsərrüfat fəaliyyətinin
cəmiyyət üçün mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması;
- rentabelliyin və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi (4)
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Qeyd olunanlar innovasiya və investisiya strategiyalarının işlənib hazırlanması
zamanı nəzərə alınmalıdır. Yuxarıda qeyd edilən məqsədlərdən birincisi,
məhsulların özünün və onların istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsinin, yeni
məlumat və proseslərin mənimsənilməsini nəzərdə tutur (Розанова,2014). Bu, ən
azı əsas fəaliyyətin maliyyə nəticələrinin aşağı düşməsinə və onun biznesi üçün
xarici mühitin dəyişməsi halında müəssisənin bazar mövqelərini qoruyub
saxlamaga imkan verir. İkinci məqsədə nail olunması funksional və istehsal
strukturlarının təkmilləşdirilməsi, resurslardan (kadr, infomasiya, maliyyə, maddi)
istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istehsal-texniki və mühəndis bazasının
səmərəli əsaslandırılması yolu ilə istehsal, xidmət və idarəetmə proseslərinin
səmərələşdirilməsi zəruriyyəti ilə bağlıdır.
Yeni bazarların mənimsənilməsi zamanı uğurun qazanılması həm də dünya
bazarlarında rəqabətqabilyyətliyinin perspektliyini təmin edən müvafiq elmitexniki əməliyyatın mövcudluğunu nəzərdə tutur. Ekoloji xarakterli problemlərə
gəldikdə isə onların həllini əsasən tullantısız texnologiyaların işlənib hazırlanması
və tətbiqində, həm istehlakçi , həm də istehsalçı üçün ekoloji cəhətdən təhlükəsiz
məhsulların buraxılmasinda və s. axtarmaq lazımdır (Абалкин,2002).
Ümumiyyətlə, iqtisadi sahələr üzrə müəssisənin əsas fəaliyyətinin göstərdiyimiz
aspektləri bu və ya digər dərəcədə innovasiya prosesi çərçivəsində yerləşir. Bu,
onların innovasiya strategiyasının işlənib hazırlanmasına yönəldilmiş innovasiya
injinirinqi və menecmentin reinjinirinqi obyektlər kimi nəzərdən kecirilməsinin
məqsədəuyğunluğunu şərtləndirir.
Aparılmış təhllil onu göstərir ki, iri çoxprofilli diversifikasiya olunmus sirkətlər
üçün strategiyanın işlənib hazırlanması aşağıdakı təşkilati səviyyələrdə baş verir:
- İri çoxprofilli şirkətlər və onun bütün fəliyyət üçün korporativ strategiya;
- Çoxşaxəli şirkətlər üçün və ya hər bir fəaliyyət üçün işgüzar strategiya;
- Hər bir funksional istiqamət və müəyyən fəliyyətlər sifarişi üçün funksional
strategiya;
- Əməliyyat strategiyasi. Bu strategiya əsas struktur vahidləri üçün məhdud
strategiya sayılır və funksional istiqamətlərin daxilində işlənib hazırlanır. İqtisadi
inkisafın xarakterinin dəyişməsi reinjinirinq metodlarına əsaslanan yeni idarəetmə
paradiqmasinin yaradılmasını tələb edir (Борисов,2008).
Açıq sistem kimi nəzərdən keçirilən təşkilat maraqlı qrupların: investorların,
sifarişçilərin, təchizatçıların, dövlət orqanlarının, müştərilərin, rəqiblərin və
başqalarının tələbatının daha tam ödənilməsi prinsipləri ilə idarə olunmalıdır.
İnnovasiya reinjinirinqinin aparılması zamanı müstəriləri bu tələbatının ödənilməsi
strategiyasının hər bir növü aktiv ünsürlərin təkmilləşdirilməsinə yönləndir və
köhnə ünsürlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur (Рустамов,2010).
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Nəzərə almaq lazımdır ki, reinjinirinq konsepsiyasına əsasən müəssisənin ətraf
mühitin dəyişməsinə vaxtında reaksiya göstərməsi mütləqdir. Bu müəssisənin
gələcəyini dəqiq görməsini və reinjinirinq menecerinin bütün mərhələlərdə qrupun
işində bilavasitə iştirakını nəzərdə tutur (Вечканов,2005). Bu cür yanaşmada
müştərilərin tələbatının ödənilməsi və rəqiblərin fəaliyyətinin nəzərə alınması
strategiyası sərt şəkildə daxili dəyişikliklər strategiyasına uyğunlaşdırılır. Biz bu
məsələləri aşağıdakı cədvəldə görə bilərik (Cədvəl 1) .
Cədvəl 1.
İnnovasiya reinjinirinqinin strategiyaları

inkişaf Aktiv
ünsürlərin
ünsürlərin
əvəz
olunması siyasəti
Tələbatın
İstehsala buraxmaq və
qabaqlanması
təcrübi işləmədən az
strategiyası
sonar
istehlak
müəssisəsinə
məhsul
göndərəyə başlamaq
Məhsulun və tələbatın Yeni
elementlərin
likvidalentliyi
layihələr
portfelinə
strategiyası
malik
olmaq:
iki
idarəetmə mərhələsində
tələbatın
dəyişməsini
qabaqlamaqla istehsala
buraxmaq
(tələbat
proqnozu üzrə)
Elmi–texniki
strategiyası

Köhnə
ünsürlərlə
rəğmən siyasət
Yeni ünsürün istehsalına
qoyuluşla eyni vaxtda
istehsalın və təchizatın
dayandırılması

Tələbin
dəyişməsi
haqqında zəif siqnal
proqnozunun
təsdiq
edilməsi
əsasında
istehsalın
dayandırılması; tələbin
zəifləməsinə
qədər
istehsalın təzələnməsinə
hazırlığın dəstəklənməsi
Tələbatın və imkanın Perspektiv
ünsürlərin Tələbin
zəifləməsi
ekvivalentliyi
fasiləsiz
olaraq zamanı
istehsalın
strategiyası
təcrübəvi
işlənməsini dayandırılması
aparmaq; biri idarəetmə
mərhələsini
qabaqlamaqla istehsalın
qurulmasına
yüksək
hazırlığı dəstəkləmək
Eynilə
tələbin Yeni ünsürlə optimal
“Çatma” strategiyası
zəifləməsinə
görə nisbətlərdə istehsalın və
istehsala buraxmaq
təchizatın
imkan
daxilində
davam
etdirilməsi
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Beləliklə, Azərbaycanın innovasiya sisteminin inkişafının regional modullar
bazasında həyata keçirilməsi məqsədəuyğun sayılır. Bunun üçün aşağıdakı
tədbirlərin işlənib hazırlanması zəruridir:
- qapalı ərazi vahidləri üzrə, onların iqtisadi və sosial inkişafı effektiv
inteqrasiyası üzrə inkişaf proqramlarının işlənib hazırlanması və reallaşdırılması;
- Azərbaycanın ayrı-ayrı regionları üzrə elmi mərkəzlərin yaradılmasına
dövlət köməyi, eləcə də iqtisadi rayonlar üzrə texnologiyaların transferti
mərkəzlərinin yerləşdirilməsi;
- respublikanın regionlarında elm və texnikanın dövlət üçün prioritet
sayılan inkişaf istiqamətlərində fundamental tədqiqatlar aparan elm və təhsil
fəaliyyətinin inteqrasiyasını təmin edən, tədqiqat institutlarının funksiyasını yerinə
yetirən ali təhsil məktəblərinin yerləşdirilməsi üçün yerlərin müəyyən edilməsi.
Həmin təhsil müəssisələri ilk növbədə Azərbaycan üçün “inkişaf lokomotivi”
funksiyasını yerinə yetirən və digər regionlara daha çox multiplikativ təsir
göstərən regionlarda yerləşdirilməlidir;
- regionların investisiya-innovasiya inkişaf proqramı (innovasiya
fəaliyyətinin istehsal-texnologiya infrastrukturunun-texnologiyalarının, innovasiyatexnoloji mərkəzlərin, biznes-inkubatorların inkişafı);
- Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi iqtisadi zonaların (texnikitətbiqi və sənaye istehsal) yaradılması.
Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni texnoloji ukladın formalaşması KİM-in əlavə
üstünlüklərini təmin edən elementi texniki və texnoloji bazanın prinsipial olaraq
dəyişməsi ilə bağlıdır. Firmaların böyük olmayan ölçüləri və dar ixtisaslaşması
onların daha sürətli və daha ucuz yenidən silahlanmasına, minitexnikanın tətbiqinə
hesablanmış yeni texnologiyaların və aprobasiyasına imkan verir. Ona görə də
kiçik biznes müəssisələri qeyri-məhdud resurslara malik olsa da, ənənəvi olaraq
ETT-nin çoxlu istiqamətlərinin reallaşdırılmasında mühüm rol oynayır, belə ki, bu
zaman dar istiqamətli tədqiqatların inkişafı üçün imkan meydana çıxır.
(Самедзаде,2004).
Tədqiqatlardan aydın olur ki, hazırda innovasiya müəssisələri tərəfindən daha geniş
istifadəsi zamanı yeni bazar seqmentlərinin inkişafı imkanı yaranır (Видяпин,
1995).Postsovet məkanı ölkələrində dövlət orqanlarının innovasiya sahəsində əsas
funksiyaları bunlar hesab olunur: innovasiya fəaliyyətinin koordinasiyası; hazırki
sahədə innovasiyanın, rəqabətin stimullaşdırılması, innovasiya risklərinin sığortası,
köhnə məhsul istehsalına görə dövlət sanksiyalarının tətbiqi; innovasiya
proseslərinin hüquqi bazasının, həmçinin innavatorların müəllif hüquqlarının
müdafiəsi və intellektual mülkiyyətin mühafizəsi sisteminin yaradılması;
innovasiya fəaliyyətinin kadr təminatı; innovasiya infrastrukturunun
formalaşdırılması; dövlət sektoru sahələrində innovasiya proseslərinin institusial
təminatı; innovasiyaların sosial və ekoloji istiqamətliliyinin təminatı; innovasiya
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fəaliyyətinin ictimai statusunun yüksəldilmsəi; innovasiya proseslərinin regional
tənzimlənməsi; innovasiya proseslərinin beynəlxalq aspektlərinin tənzimlənməsi və
s (Гаджиев, 2000)
Qeyd edək ki, dövlət tənzimlənməsi prioritetlərin əsas strateji istiqamətlərin və
effektiv elmi-texniki və sosial-iqtisadi inkişafın oriyentirinin seçilməsinə əsaslanır.
Dövlət tənzimlənməsinin vəzifələrindən biri müəssisələrin innovasiya fəallığına
təşkilati-normativ və dövlət maliyyə-resurs dəstəyi üzrə kompleks tədbirlərin
keçirilməsidir. Dövlət tənzimlənməsi mövcud bazar münasibətlərini əks etdirən
potensial
imkanları müvafiq olan forma və metodlardan istifadə edir
(Гальлерин,2006). Bazar iqtisadiyyatının fəaliyyətinə dövlət təsirinin rolunun əsas
tutulduğu Almaniya və Yaponiyada təsərrüfat subyektlərinin xeyrinə kor-təbii
rəqabətin qarşısını almağa yönəldilən proteksionizm tədbirlərini həyata keçirirlər.
Dövlət öz siyasəti sahəsində məqsdə və prnsiplərini və innovasiya və elmi sahədə
öz prioritetlərini formalaşdırır. Bu zaman elmi-texniki və innovasiya siyasətini
fərqləndirmək lazımdır. Birinci halda dövlət yeni elmi biliklərin əldə edilməsi
məqsədini güdür (Золотарчук,2013). Innovasiya siyasətinin məqsədi – şəxsi və
ictimai tələbatı ödəyən innovasiyaların yaradılması və istifadəsidir (29).

Şəkil 1. Beynəlxalq Rəqabətlilk Hesabatı üzrə 141 ölkə arasımda bəzi
ölkələrin innovasiya imkanları üzrə reytinq mövqeyləri (2019)
Beynəlxalq reytinq hesabatları üzrə aparılmış təhlil onu göstərir ki, bütün dünya
ölkələrində milli iqtisadi sahələr üzrə müasir innovasiyaların tətbiqi istiqamətində
ciddi tədbirlər
reallaşdırılmaqdadır.
Məsələn, 2019-cu ildə Beynəlxalq
Rəqabətlilk Hesabatı üzrə 141 ölkə arasında bəzi postsovet məkanı dövlətləri
innovasiya imkanları üzrə fərqli mövqelərdə olmasına baxmayaraq, onlar bu
istiqamətdə
irəliləmək üçün davamlı olaraq
iqtisadi tədbirlər həyata
keçirməkdədirlər (30).
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Bütün dünya ölkələri arasında Almaniya innovasiya imkanlarına görə 1-ci
olmasına baxmayaraq, Rusiya postsovet məkanı ölkələri arasında ən yaxşı
mövqedə 32-ci, Ukrayna 60-cı yerdə olmuşdur. Azərbaycanın mövqeyi isə 68-ci
olmuşdur. Bu siyahıda Azərbaycan Gürcüstan (91-ci yer), Qazaxıstan (95-ci yer)
, Tacikistan (120-ci yer ), Qırğızıstan (129-cu yer) kimi ölkələri qabaqlamışdır.
Bütün bu proseslərin qeydə alınmasında Azərbaycanda sənaye sahələri üzrə
istehsal proseslərində müasir innovativ texnologiyaların tətbiqi, ixracyönümlü
məhsul istehsalının həcminin və ölkəmizin innovativ ölkə kimi nüfuzunun
artırılması da mühüm təsir etmişdir. Lakin, ölkəmizdə milli iqtisadi sahələr üzrə
səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi zəruridir.
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Şəkil 1. Azərbaycanda son illər üzrə ümumi
innovasiyalarına çəkilən ümumi xərclər, min manatla

sənaye və məhsul

Son illər ərzində ölkəmizdə innovasiyaların tiplərinə görə ümumi sənayedə
tinnovasiyalara çəkilən xərclərin strukturunda ciddi dəyişiklik qeydə alınmışdır
(Cədvəl 1). Məsələn, bütün sənaye sahələri üzrə texnoloji innovasiyalara çəkilən
xərclər 2013-cü ildə 13877,2 min manat olmuşdursa, 2016-cı ildə bu göstərici
artaraq 27929,0 min manat, 2017-ci ildə isə 16135,7 min manat olmuşdur (Şəkil
1). Bundan başqa 2016-cı ildə sənaye sektoru üzrə məhsul innovasiyalarına
çəkilən xərclər 20313,8 min manat olmuşdursa, 2017-ci ildə bu göstərici artaraq
10439,6 min manat təşkil etmişdir (28).
Təhlildən də göründüyü kimi son illər Azərbaycan Respublikasında sənaye sahəsi
üzrə texnoloji
innovasiyalar istiqamətində, xüsusən,
məhsul və proses
innovasiyaları üzrə çəkilən xərclər yüksəlməkdədir.
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Bunun da əsas səbəbi ölkədə dövlət və özəl sektor tərəfindən sənaye sahələrinin
inkişafına ayrılan investisiya qoyuluşlarının, istehsal olunan innovasiyalı sənaye
məhsullarının rəqabətqabiliyyətinin və ixrac imkanlarının yüksəlməsi, daxili
bazarın sənaye məhsullarına olan tələbatının artması və s. hesab olunur.
Ümumiyyətlə, innovasiya sahəsinin faktiki vəziyyəti və dövlət innovasiya
siyasətinin məqsədlərinin müqayisəsi dövlət idarəetmə orqanları, innovasiya
fəaliyyəti subyektləri və ayrı-ayrı mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Dövlət
innovasiya siyasətinin məqsədlərinə uyğun olmayan vəziyyət problemli hesab
edilir və dövlət idarəetmə orqanları və ayrı-ayrı tədqiqat təşkilatları tərəfindən
aparılan xüsusi təhlila ehtiyac duyur. Problemli vəziyyətin həlli variantlarının
işlənib hazırlanması təsərrüfat quruluşunu və onun mümkün dəyişiklik metodlarını
müəyyən edən dəyişikliklərin nəzərə alınması ilə strategiya çərçivəsində həyata
keçiriilir. Problemli vəziyyətlər üzrə konkret həllərin qəbul edilməsində dövlət
idarəetmə orqanları iştirak edir və ya qərar onlarla razılaşdırılır (Ивасенко,2013).
Dövlət tərəfindən həyata keçirilən innovasiya siyasəti faktiki və arzuolunan
nəticələr arasında uzaqlaşmaların aşkarlanmasına gətirib çıxarır. Dövlətin
siyasətinin məqsədlərinin müəyyən edilməsi bu siyasətin həyata keçirilməsinin
prinsip və mexanizminə əsaslanır ( 13).
Elmi və innovasiya fəaliyyətində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri bunlar hesab
olunur: elmi, elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətində işgüzar fəallığın stimullaşdırılması; intellektual mülkiyyətin hüquqi mühafizəsi; elmi və elmi-texniki
yaradıcılıq azadlığı; elmi, elmi-texniki fəaliyyətin və təhsilin inteqrasiyası;elm və
texnika sahəsində rəqabətin qorunması;elmi inkişafın prioritet istiqamətlərində
resursların cəmləşdirilməsi; beynəlxalq elmi innovasiya əməkdaşlığının inkişafı
(Козлов,2013).
Innovasiya fəaliyyətinə dövlət dəstəyi sisteminin əsas tərkib hissəsi maliyyələşdirmədir. Vəsaitlər innovasiya fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlərində, xüsusilə də ilk
mərhələlərdə iri, orta və kiçik müəssisələrə verilə bilər ki, bu da onun nəticələrinin
yüksək qeyri-müəyyənliyi, innovasiya prosesinin ilk mərhələlərinin yüksək kapital
tutumluluğu ilə nəzərdə tutulur. İnnovasiya fəaliyyəti ilə məğulun sahibkarlıq
biznesi rəqabətinə aid olan dövlət tədbirlər sistemi bazar çərçivəsində oliqapolik
tənzimləmə qüvvələrinin təsirinin aradan qaldırılmasın istiqamətlənmişdir.
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Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin əsas inkişaf istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi
Innovasiya fəaliyyəti sahəsində dövlətin təsir metodlarını inzibati və iqtisadi
(birbaşa və dolayı) metodlara bölmək olar. Onların müqayisəsi ölkədəki iqtisadi
vəziyyətlə və dövlət tənzimlənməsi konsepsiyası ilə - bazar və mərkəzləşdirilmiş
təsirə dayanmaqla müəyyən edilir.
Nəzərə almaq lazmdır ki, innovasiya fəaliyyətinin həyata keşirilməsinin inzibati
metodları, mərkəzləşdirilmiş təsərrüfatçılıq sistemində idarəetmənin direktiv
metodlarından fərli olaraq, bazar münasibətləri şəraitində qanunvericiliyə əsaslanır
(Коуз,2015). Dövlətin patent siyasətinin və standartlaşdırma siyasətinin hüquqi
normalaşdırılması vasitəsilə dövlətin innovasiya fəaliyyətinə inzibati müdaxiləsi
təsərrüfat subyektlərinə yenilik üzərində inhisarçılığı saxlamağa və məhsul
istehsalçılarının məhsullarının unifikasiyaya çatmasına imkan yaradır.
Qeyd edək ki, innovasiya tənzimlənməsinin daha səmərəli metodları məhsul
istehsalının motivasiya amillərinin nəzərə alınmasın aəsaslanan iqtisadi
metodlardır. Onlar inzibati metodlardan qeyri-direktiv xarakteri və iqtisadi
vasitələrin və tənzimləyicilərin istifadəsinə görə fərqlənirlər (Кузнецова,2001) .
Iqtisadi təsirin birbaşa metodlarına maliyyələşdirmə (məqsədli, predmetsəmtləşdirilmiş, problem-istiqamətlənmiş), kreditləşdirmə, lizinq, fonda
əməliyyatları, planlaşdırma və proqramlaşdırma, həmçinin dövlət sahibkarlığı və
dövlət sifarişləri formasında investisiyalaşdırma aiddir. Dolayı iqtisadi metodların
vəzifəsi innovasiya fəaliyyətinin fərdi deyil, ictimai şəraitinin formalaşdırılmasıdır.
Onların sırasında ənənvi olaraq istifadə olunur: vergi və
amortizasiya
tənzimləməsi; kredit və fond siyasəti; qiymət tənzimlənməsi; proteksionizm
siyasəti. Ən mühüm dolayı metodlar kredit və vergi siyasəti hesab edilir
(Лавров,2006):
- Kredit siyasəti yeniliklərin maliyyələşdirilməsi üçün açıq olan maliyyə
resurslarının həcmini tənzimləyir, həmçinin ssuda faizinin səviyyəsinin idarə
olunmasını həyata keçirir.
- Vergi siyasəti müəyyən fəaliyyət növünə aid olan vergi subsidiyalarını,
xüsusilə də yeni maşın və avadanlıqların yaradılması və tətbiqi ilə əlaqədar olan
gəlirin vergi ilə təyin edilmiş hissəsinin məbləğindən ixtisarını nəzərdə tuta bilər.
İnnovasiya fəaliyyətinə dolayı təsirin metodlarına beynəlxalq texnologiya
mübadiləsinin tənzimlənməsi, yəni texnologiyanın ötürülməsinin idxal və ixrac
nəzarətinin tənzimlənməsi aiddir (Либман,2011)
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Dövlətin innovasiya fəaliyyətinə təsirinin spesifik forması texnoloji inkişafın
uzunmüddətli proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması üçün zəruri olan
məlumatların toplanması və emalıdır (Мамедов,2007).
Son illərin elmi tədqiqatlarında innovasiya və sahibkarlıq probleminə daha çox
diqqət yetirilir. Bununla belə hər iki problemə həm nəzəri, həm də praktiki
aspektdə baxılır. Eyni zamanda bu istiqamət üzrə tədqiqatların intensivliyinin
artmasına baxmayaraq müəssisələrin innovasiya fəallığı aşağı səviyyəsi müşahidə
edilir. belə vəziyyətin səbəbi çoxdu, lakin onlardan ən başlıcası – müəssisələrin
əsas kütləsi tərəfindən bu növ fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün şərtlərin
olmaması, yeniliyə olan meyilliliyin aşağı səviyyəsidir. Biznes və innovasiya birbirilərindən ayrılırlar. Belə vəziyyət təcrübədə və nəzəriyyədə öz əksini tapmışdır:
sahibkarlıq problemlərinin elmi tədqiqatlarıaz səviyyədə innovasiya məsələlərinə
aiddir. Şişirtmədən deyə bilərik ki, bu iki problemin bağlantısının olmaması
metodoloji planda real iqtisadiyyatda innovasiya və sahibkarlıq fəaliyyəti arasında
uyğunsuzluğun azalmasına səbəb olur. Qeyd edilənləri ümumiləşdirərək demək
olar ki, sahibkarlığın elmi cəhətdən öyrənilməsi konsepsiyalarının çoxluğuna
baxmayaraq problemin kompleks şəkildə baxılmasında onun innovasiya tərkib
hissəsi məsələsi tam olaraq tədqiq edilməmişdir. Bu innovasiya tərkib hissəsini
reallaşdırmaöa imkan verən mexanizmlər sistemi haqqında məslənin elmi təşkili
yoxdur, baxılan sistemin elementlərinin quruluşu müəyyən edilməmişdir.
( Мехтиев,2004).
Müvafiq mexanizmlər innovasiya-sagibkarlıq sisteminin sahibkarlığın innovasiya
mexnizmləri adlandırıla bilən qarşılıqlı əlaqəli elementlər kimi təqdim olunur. Bu
sistemin fəaliyyət proseslərinin dərin elmi tədqiqinin zəruriliyi aydındır. Buna görə
də sahibkarlıq fəaliyyətini təkcə elmi-texniki və innovasiya biznesi kimi deyil,
geniş mənada başa düşən bu fəaliyyəti aktivləşdirə bilən mexanizmlər sisteminin
formalaşmasının sərbəst elmi və iqtisadi problemləri yaranır (21).

Nəticə
Aparılmış təhlil onu göstərir ki, Azərbaycanda
müasir innovasiya
siyasətinin davam etdirilməsi ölkənin iqtisadi inkişafına müsbət təsir edi. Lain, bu
sahədə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla iqtisadi siyasətin davam etdirilməsi
zəuridir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, innovasiya tələblərinə
müvafiq olan borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi forması istiqrazların buraxılmasıdır.
Onların xarakterik cəhəti uzunmüddətli tədavül dövrünün (bir neçə on il) olmasıdır.
Iddia etmək olar ki, baxılan proseslər üçün istiqraz borcları əsasında
maliyyələşdirmə daha üstün tutulur. Məsələn, bu təcrübənin ölkəmizdə də tətbiqini
daha məqsədəuyğun hesab etmək olar.
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Ümumiyyətlə, maliyyə resurslarının cəlb edilməsinin növbəti forması xarici
mənbələr hesabına şəxsi kapitalın artırılmasıdır. Belə forma xüsusilə yüksək
reputasiyaya və şöhrətə malik olan artıq çoxdan ölkəmzdə fəaliyyət göstərən
müəssisələr üçün vacibdir. Onlar səhmləri emissiya etmək və bunun hesabına öz
kapitalını artırmaq imkanlarına malikdirlər (Мишулин,2012). Lakin, bütün
müəssisələr bu mexanizmdən sitifadə etmirlər, həttta bunun üçün imkanlar olsa
belə. Iş orasındadır ki, bəzi hallarda müəssisənin mülkiyyətçilərinin sayı artır və
nəzrət və bağlı səhm paketlərinin idarə olunmayan yerdəyişməsi imkanları yaranır.
Yenidən təşkil edilmiş müəssisələr üçün birja mexanizmi uyğun gəlmir, belə ki,
birjada onların səhmlərinin qiyməti hələ təyin edilmir. Bu halda birjadankənar
səhm bazarının, həmçinin vençur maliyyələşdirmənin inkişafı zəruridir
(Некипелов,2013).
Qeyd edək ki, Azərbaycanda sahibkarlığın innovasiya mexanizminin növbəti
elementi kimi texnoloji transfert mexanizminin adını çəkmək olar. Burada söhbət
dövlət sektorunda işlənib hazırlanan texnologiyaların sahibkarlıq sektoruna
ötürülməsindən gedir. Belə mexanizmin vacibliyi onunla bağlıdır ki, bir çox kəşflər
və vacib texniki qərarlar dövlət ETİ-da əldə edilmişdir, lakin onların
kommersiyalaşdırılması üçün əlavə xərclərin çəkilməsi lazımdır, bəzi hallarda isə
tədqiqat mərhələsində çəkilən xərcələrdən daha çox xərc tələb olunur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, tətbiq etmə mərhələsinin maliyyələşdirilməsi üçün
dövlətin kifayət qədər vəsaiti yoxdur, buna görə də belə işləmləri istehsalda istifadə
etmək üçün sahibkarlıq strukturlarına təqdim etmək düzgün olardı (Носова,2012).
Məsələn, Azərbaycanda baxılan transferin təşkili üçün aşağıdakı vəzifələri yerinə
yetirmək lazımdır: texnologiyanın öürülməsinin prinsip və formalarını müəyyən
etmək; kommersiyalaşdırılma üçün sənayenin sahibkarlıq sektoruna ötürülə bilən
texnologiyanın seçiminin amillərini formalaşdırmaq; verilən lisenziya və patentlərə
qiymət əmləgəlmə metodologiyasını müəyyən etmək; istehsalçı təşkilatlarda belə
öürülmələrə maraq yaratmaq; resipiyent və istehsalçının qarşılıqlı təsirinin
informasiya infrastrukturunu yaratmaq və s. Ümumiyyətlə, təhlildən də göründüyü
kimi ölkəmizdə də yaxın perspektiv dövr ərzində innovasiya siyasətinin davam
etdirilməsi zəruri və məqəsədəuyğundur.

| www.ejsr.org

Azərbaycanda müasir innovasiya siyasətinin . ….

43

Ədəbiyyat:
A.D. Azərbaycanda innovasiya potensialının təhlili. Bakı: Elm, 2013,
385 s.
İmanov Q.C., Həsənli Y.H. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının modelləri. Bakı:
Elm, 2001, 248 s.
Abdullayev K.N. İnnovasiyalı inkişafn ümumi istiqamətləri//
Azərbaycan
Respublikasında innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları
( respublika elmi praktiki konfransının materialları) // Sumqayıt Dövlət Univcersiteti
.: SDU nəşr. 2010, 66 s.
Абалкин Л.И. Логика экономического роста. Москва: Институт экономики РАН, 2002, 228с.
Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Учебник. 4-ое издание. Москва: Высшое образование,
2008, 391 с.
Вечканов Г.С. Экономическая безопасность (учебное пособие ). Москва: Вектор, 2005, 251 с.
Видяпин В.И., Журавлева Г. П. Общая экономическая теория. Москва: Наука, 1995, 295 с.
Гаджиев
Ш.Г.
Азербайджан на пути к мировому сообществу:
стратегия
внешнеэкономического развития. Киев: Експресс, 2000, 503 с.
Гальлерин В.М., Гребенников П.И., Лецский А.И., Тарасевич Л.С.
Макроэкономика
(учебник,под общей редакцией
Л.С.Тарасевича).Санкт – Петербург:
Экономическая школа, 2006, 519 с.
Золотарчук В.В. Макроэкономика. Москва: Инфра-М,
2013, 608 с.
Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Макроэкономика. Москва: КноРус, 2013, 320 с.
Институциональные
основы экономического роста (под редакцией член
корреспондент РАН Дынкина А.А). Москва: Инфра-М, 2002, 95 с.
Козлов И.А. Экономическая модель России ХХ1 века. Москва: Креативная экономика,
2013, 559с.
Коуз
Р. Очерки об экономической науке и экономистах (перевод с
английского).Москва: Международные отношения, 2015, 288 с.
Кузнецова Н.П. Экономический рост: история и современность. СПб: Сентябрь, 2001,
144 с.
Лавров Е.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и проблемы (учебное
пособие). Омск: ОмГУ, 2006, 214 с.
Либман А. М. Модели региональной интеграции (монография). Москва: Экономика,
2011, 333 с.
Мамедов З.Ф. Банковский кризис и реформирование банковского сектора в контексте
глобализации. Баку: Азернешр, 2007, 392 с.
Мехтиев И.А Инвестиционная структура Азербайджана и ее влияние на развитии экономики.
Москва: МАКС пресс, 2004, 220 с.
Mировая экономика (под редакцией Булатова А.С.). Москва: Юрист, 2000, 734 с.
Мишулин Г.М., Стягун А.В. Экономический рост: факторы, источники, механизмы
(монография). Москва: ЗАО издательство «Современная экономика и право»,
Краснодар: Изд. ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 2012, 212 с.
Некипелов А.Д. К вопросу об экономическом росте и экономическом развитии. (Журнал
экономической теории). № 4/2013. с. 10 - 11.
Носова С.С. Экономическая теория (учебник). Москва: КНОРУС, 2010, 798 с Олейник А. Н.
Институциональная экономика (учебное пособие). Москва: ИНРФА-М, 2012,
416 с.
Розанова Н.М.
Макроэкономика. Москва: Юрайт, 2014, 816 с.
Рустамов Э. С.
Экономическая модернизация Азербайджана: вызовы и решения. Москва:
Экон - Информ , 2010, 367 с.
Самедзаде З.А. Этапы большого пути. Экономика Азербайджана за полвека, ее
реалии и
перспективы. Баку: Нурлар, 2004, 936 с.
Azərbaycan Respublikasının Statitika Komitəsinin rəsmi saytı www.stat.gov.az/innovasiya_statistikası
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin rəsmi saytı www prezident.az/innovasiya sahələri
Beynəlxalq Rəqabətlilik Hesabatının rəsmi saytı
www.weforum.org/gcr _Klaus Schwab /The Global Competitiveness Report-2019/World Economic
Forum/Geneva_(Switzerland)
Hüseynova

| www.ejsr.org

Mahir ABBASZADƏ

44

SUMMARY

The role of Contemporary Innovation policy in Azerbaijan
Economic development

Mahir ABBASZADE
Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences,
Baku, Azerbaijan

In this article, innovation is seen as a multi-faceted activity that combines
new scientific knowledge, the production of new products and services as well as
training. It stated that the basis for the management of innovation projects is state
regulation of innovation. For these purposes, this article regulates the basic
functions and principles of innovative organizations. As administrative and
economic methods, innovation principles divided into two methods of state
influence in the implementation of innovation. It also shows the ways to implement
these methods. At the same time, the article proposed a scheme to ensure the
functional relationship mechanisms, innovation, investment and financial security regardless of the stage of development of the structure of business. Success in
mastering new markets also implies the availability of appropriate scientific and
technical operations that will ensure the competitiveness of the world markets. As
for environmental problems, their solution is mainly in the development and
implementation of waste-free technologies, the release of environmentally friendly
products for both consumers and producers.
As in developed countries, the Azerbaijan Republic attaches great importance to
the implementation of innovation policy at the state level. It should be taken into
consideration that modern innovation policy, as an integral part of the socioeconomic policy of the state, defines the purpose, directions and forms of activity
of the authorities in the field of scientific, technical and scientific-technical
activities. The conceptual legal basis of scientific and technical inventory is the
basis of the relevant policy. The substantiated provisions in the development of
these bases should include the development directions of the leading fields of
science and the deployment of technological processes
Key words: Innovation, government regulation, functions, principles, criteria, tax,
credit, business, finance, investment
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РЕЗЮМЕ

Роль современной инновационной политики в экономическом
развитии Азербайджана

Мaxир АББАСЗАДЕ
Институт Экономики, Национальная Академия Наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан

В статье рассматривается инновационная деятельность как многогранная
деятельность, объединяющая в себе новые научные знания, производство новой
продукции и услуг, а также подготовку кадров. В статье указано, что основу
управления
инновационными
проектами
составляет
государственное
регулирование инновационной деятельности. Для этих целей в статье
определены основные функции и принципы государственного регулирования
инновационных организаций.
В статье автор, в качестве административных и экономических методов разделил
на две части методы государственного влияния в реализации инновационной
деятельности. В ней также указаны пути реализации этих методов. В то же
время, в статье предложена схема взаимосвязи механизмов функционального
обеспечения – инновации, инвестиции и финансового обеспечения - вне
зависимости от этапа развития структуры предпринимательства. Что касается
экологических проблем, то их решение в основном заключается в разработке и
внедрении безотходных технологий, выпуске экологически чистой продукции
как для потребителей, так и для производителей. Как и в развитых странах,
Азербайджанская Республика придает большое значение реализации
инновационной политики на государственном уровне. Следует учитывать, что
современная инновационная политика, как неотъемлемая часть социальноэкономической политики государства, определяет цели, направления и формы
деятельности органов власти в сфере научной, технической и научнотехнической деятельности. Концептуальная правовая основа научно-технической
инвентаризации является основой соответствующей политики. Обоснование
развития этих баз должно включать направления развития ведущих областей
науки и развертывания технологических процессов.
.
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