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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi -Məqalədə sənayenin elmtutumlu fəaliyyət sisteminin formalaşdırılması və

inkişafında yüksək texnologiyaların yeri və roluna münasibət bildirilmişdir. Yüksək texnologiyaların
maliyyələşdirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi imkanları aşkar edilmişdir.

Tədqiqatın metodologiyası - Dayanıqlı və davamlı sahibkarlıq mühitinin formalaşmasının yeni
metod və mexanizmləri nəzəri baxımdan təhlil edilir.

Tədqiqatın nəticələri - Sənayedə yüksək texnologiyaların maliyyələşdirilməsi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.
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GİRİŞ
Milli iqtisadiyyatın və onun aparıcı sahəsi

olan sənayenin elmtutumlu fəaliyyət sistemi-
nin formalaşdırılması və inkişafında texnolo-
giyaların, xüsusilə yüksək texnologiyaların
artan rolu, qloballaşma proseslərinin intensiv-
ləşməsi dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətlərin-
dən biridir. Belə ki, hazırda istənilən ölkənin
və onun iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinin
rəqabət və mühityaratma qabiliyyəti, həlledi-
ci dərəcədə texnoloji imkanlardan və onların
gerçəkləşdirilməsi dərəcəsindən  asılıdır. Di-
gər tərəfdən texnoloji inkişaf təkcə sənayedə
və digər maddi istehsal sahələrində deyil,
ümumilikdə iqtisadi və sosial tərəqqinin apa-
rıcı amili rolunu oynayır. İnkişafın intensiv
yolu və texnoloji sıçrayışların qarşılıqlı əla-
qələrində elmtutumlu fəaliyyətin artan rolu
iqtisadi motivləri şərtləndirən amillərin tə-
sirinin qiymətləndirilməsinə yeni yanaşma-
lar tələb edir. Yüksək texnologiyalar, həya-
tın keyfiyyəti və dayanıqlı inkişaf arasında
mahiyyət əlaqələrinin xarakteristikaları bu
yanaşmaların predmeti ola bilər.

Elmi-texnoloji mühitin formalaşmasının
və texnoloji inkişafı

Müasir elmin müxtəlif sahələrində innova-
siyalı inkişafın, elmi-texnoloji mühitin forma-
laşmasının və texnoloji inkişafın müxtəlif as-
pektləri hərtərəfli tədqiq olunur. Aparılan
araşdırmalar texnoloji-ekoloji intensivləşmə,
sosial-texnoloji, o cümlədən, yüksək

texnologiyaların tətbiq dairəsinin genişlənmə-
si və məşğulluğun səviyyəsi arasındakı və i.a.
münasibətlərin səciyyələndirilməsinə yönəl-
mişdir. O cümlədən, yüksək texnologiyaların
yaranması, ötürülməsi və tətbiqinin iq-tisadi
problemləri də son onilliklərdə intensiv surətdə
araşdırılır, texnoloji inkişafın maliyyələş-
dirilməsi məsələlərinə xüsusi önəm verilir. Son
onilliklərdə aparılmış tədqiqatlarda məhz yük-
sək texnologiyaların inkişafına yönəlmiş elm-
tutumlu fəaliyyətin iqtisadi problemlərinə artan
diqqət, həlledici dərəcədə maliyyə aspektlərini
önə çəkməyə kifayət qədər əsas verir.

Sənayedə yüksək texnologiyaların maliyyə
mexanizminin formalaşması və təkminləş-
dirilməsi imkanları mühityaratma qabiliy-
yətinə malik aşağıdakı amillərin təsiri altında
formalaşır:
Øelmlərin tətbiqi istiqamətlərinin inteqra-

siyası
Øsahədə elmi-texniki fəaliyyət məkanının

təşəkkülünün tempi və miqyası;
Øyüksək texnologiyaların yaranması və

tətbiqinin stimullaşdırılmasının vergi, göm-
rük, kredit və bu kimi digər mexanizmlərinin
inkişaf səviyyəsi;
Øelmtutumlu sənaye istehsalına qoyulan

vəsaitlərin ödənilməsi müddəti;
Øyüksək texnologiyaların maliyyə mexa-

nizminin risklərin qarşılanmasına hazırlığı
səviyyəsi;
Øtənzimləyici tədbirlərin rəqabətli inkişaf

meyarlarına uyğunluğu dərəcəsi və i.a.
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Bu və digər səbəblərdən yüksək texnoloji
təminata malik sənaye müəssisələrinin inkişa-
fının rəqabət yönümlü maliyyə strategiyasının
işlənib hazırlanması obyektiv zərurətə çevrilir.
Yüksək texnologiyaların maliyyələşdirilməsi
mexanizminin təkmilləşdirilməsində rəqabət
yönümlük meyarının önə çəkilməsi, tədqi-
qatların nəticələrindən və qabaqcıl təcrübədən
göründüyü kimi perspektivli istiqamətdir.
Elmi-tədiqatlarla və yüksək texnologiyalarla
məşğul olan müəssisələrin rəqabət yönümlü
maliyyə strategiyasının səmərəliliyi, ilk növ-
bədə mövcud maliyyə mexanizminin təhlili
metodikasının mükəmməlliyindən asılıdır.
Başqa sözlə, yüksək texnologiyaların maliy-
yələşdirilməsi mexanizminin təkmilləşdiril-
məsi imkanları, məhz mövcud maliyyə me-
xanizminin təhlilinin metodiki və informasiya
imkanlarının genişləndirilməsi ilə bağlıdır.
Son tədqiqatlar, haqqında danışılan təhlilin
aşağıdakı üsullarından istifadənin məqsə-
dəuyğun olduğunu söyləməyə imkan verir:

“1) rəqiblərin təhlili-rəqiblərlə müqayisədə
güclü və zəif cəhətlərin aşkar edilməsi; 2)
sahənin strukturunun təhlili- cari və potensial
rəqiblər, müştərilər və malgöndərənlərin bazar
gücü, habelə buraxılan məhsulun potensial
əvəzləyiciləri haqqında ətraflı informasiyanın
əldə edilməsi; 3)   məhsulun həyat dövrünün
təhlili. Satışın artırılmasının mal dövriyyəsi və
istehsal potensialı, mənfəət, bazar tutumu
tarazlığı məqsədilə ödəniş qabiliyyəti
effektinə yönləndirilməsi imkanlarının qiy-
mətləndirilməsi; 4)  potensial və çatışmazlıq-
ların təhlili- müəssisənin potensialının (isteh-
sal, satış, maliyyə, işçi heyəti) icmalı və
nəzərdə tutulmuş müddətə məqsədə nail
olunması imkanlarının qiymətləndirilməsi;
5) təcrübi trendlərin təhlili- istehsalın/ məhsul
satışının kəmiyyətcə artması hesabına
məsrəflərin aşağı düşməsi imkanının müəyyən
edilməsi və i.a” (1, s. 2).

Konkret dövrdə ən mütərəqqi texnologiya-
ların  maliyyələşdirilməsi elmi-texniki tərəq-
qinin maliyyələşməsi sisteminin başlıca alt
sistemlərindən biridir. Tədqiqatlar göstərir ki,
müasir dünyada texnoloji sıçrayışlar rəqabət
qabiliyyətli yüksək texnologiyaların maliyyə
mənbələrinin seçilməsinin əsaslandırma dərə-

cəsindən, maliyyələşdirmə mexanizminin sə-
mərəliliyindən asılıdır.

Qabaqcıl xarici təcrübədə elmtutumlu
fəaliyyətin maliyyələşdirilməsində rəqabətlili-
yin təmin edilməsi, büdcə vəsaitindən istifadə
səmərəliliyini artırır, texnoloji inkişafa kifayət
qədər güclü təkan verir. Bununla belə, yüksək
texnologiyaların maliyyələşdirilməsində dövlə-
tin rolu, ölkənin inkişaf səviyyəsi yüksəldikcə,
aparılmış tədqiqatlardan göründüyü kimi, heç
də azalmır. Elmi-texniki siyasətin əsaslandırıl-
ması və həyata keçirilməsi imkanları qiymət-
ləndirildikdə, ilk növbədə məhz ölkənin iqti-
sadi potensialı nəzərə alınır. Eyni zamanda
hökumətin  müxtəlif maliyyə mənbələrinin el-
mi-texniki siyasətin prioritetləri baxımından
səfərbər edilməsi üzrə fəaliyyətinin təşkili sə-
viyyəsi də yüksək texnologiyaların maliyyələş-
dirilməsində dövlətin rolunu qiymətləndirən
indikator hesab edilməlidir.

İstehsalın texnoloji  bazasının yenilənməsi
üzrə innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi
çevik maliyyələşmə mexanizminin yaradılma-
sını tələb edir. Bu baxımdan tədqiq olunmalı
məsələlərin geniş diapazonlu olması və
onların əhatə olunması zərurəti diqqətdən
yayınmamalıdır. “Yeniliklərin sərmayə
mənbələri haradadır sualının cavabı ciddi
müzakirələr tələb edir. Kim bunu etməlidir –
dövlət, özəl sektor, yoxsa xeyriyyə təşkilatları
və ya insanlar? Praktikada tez-tez rast gəlinən
hallardan biri də yenilikçilərin lazımi miqdar-
da maliyyə vəsaitlərinə malik olmamasıdır.
Bu halda kənar investorun cəlb edilməsi
problemi yaranır və yeniliklərin maliyyələş-
dirilməsinə yönəldilən borc kapitalının dəyəri
ilə yeniliyin gətirəcəyi mənfəət arasında
fərqin çoxluğu  məhdudlaşdırıcı amil rolunu
oynayır” (2, s. 57).

Ümumilikdə innovasiya fəaliyyətinin ma-
liyyələşmə mənbələri çoxluğunda fundamen-
tal və təcrübi tədqiqatların tələbləri baxımın-
dan seçim edilməsi üçün birmənalı qəbul edi-
lən alqoritm yoxdur. Müxtəlif inkişaf səviy-
yəsinə malik ölkələrin innovasiya fəaliyyəti-
nin, o cümlədən yüksək texnologiyaların ma-
liyyələşdirilməsi təcrübəsinin təhlili göstərir
ki, fundamental tədqiqatların maliyyələşdiril-
məsində aparıcı rol dövlətə məxsusdur. Doğ-
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rudur qloballaşma proseslərinin intensiv-
ləşdiyi hazırki dövrdə bu istiqamətdə trans-
milli şirkətlərin xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli
dərəcədə artması müşahidə olunur. Təcrübi
tədqiqatların maliyyələşdirilməsində özəl böl-
mənin üstünlüyü, tədqiqatlardan göründüyü
kimi, demək olar ki, bütün hallarda özəl və
dövlət bölmələri arasında sıx tərəfdaşlıq şəra-
itində reallaşdırıla bilir.

“Müasir dövrdə innovasiya fəaliyyətinin
maliyyələşmə mənbələri aşağıdakılardır: büdcə
vəsaitləri; büdcədənkənar ETTKİ maliyyələş-
mə fondları vəsaitləri; müəssisənin öz vəsa-
itləri; müxtəlif kommersiya strukturlarının
maliyyə ehtiyatları, məsələn investisiya şirkət-
ləri, kommersiya bankları, sığorta cəmiyyətləri
və s.; investisiya banklarının kredit ehtiyatları;
müdafiə komplekslərinin elmi-texniki və səna-
ye müəssisələri üçün kreditlər; sənaye və kom-
mersiya firma və şirkətlərinin xarici inves-
tisiyaları; yerli və xarici elmi fondların
vəsaitləri; fiziki şəxslərin vəsaitləri” (3, s.289).

Göründüyü kimi innovasiya fəaliyyətinin,
o cümlədən yüksək texnologiyaların yaradıl-
ması və tətbiqi ilə əlaqədar fəaliyyət
növlərinin maliyyələşmə mənbələri çoxsaylı
olub, sənaye istehsalının xüsusiyyətlərindən
və hazır məhsulun bazara çıxış imkanlarından
asılı olaraq həmin mənbələrdən hansılarına
üstünlük veriləcəyi haqqında qərarın hazırlan-
masında yanaşmalara xüsusi diqqət verilmə-
lidir. Haqqında danışılan yanaşmaların fərqli
cəhətlərini şərtləndirən amillərin yüksək tex-
nologiyaların maliyyələşdirilməsi mexanizmi-
nin təkmilləşdirilməsi tələblərinin
formalaşdırılması prosesində nəzərə alınması,
tədqiqatlardan göründüyü kimi
məqsədəuyğundur.

Yüksək texnologiyalar sektoruna aid səna-
ye müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinin,
məlum olduğu kimi aşağıdakı növləri vardır:
Øbüdcə smetasına uyğun baza maliyyələş-

dirilməsi;
Øsağlam rəqabətlilik mühitinin tələblərinə

cavab verən müsabiqəli maliyyələşdirmə;
Øproqram – məqsədli maliyyələşdirmə. Bu

istiqamət, dövlət özəl bölmə tərəfdaşlığının
inkişafı səbəbindən, son illər genişlənmişdir.

Elmi – tədqiqatların və onların nəticələ-
rinin maddiləşməsinin mühüm istiqaməti olan
yüksək texnalogiyaların maliyyələşmə mənbə-
ləri artsa da, baza maliyyələşməsi aparıcı rol
oynayır. Bu rol birbaşa və stimullaşdırıcı xa-
rakterli olur. Belə ki, dövlətin maliyyə siyasəti
“yüksək texnoloji istiqamətlərin inkişaf etdi-
rilməsi ilə əlaqədar olan innovasiya layihə-
lərinin, elmi-tədqiqat, təcrübə konstruktor və
texnoloji işlərin maliyyələşdirilməsi; elmtu-
tumlu yüksək texnologiyaya əsaslanan isteh-
sal sahələrinə vəsait yatıran investorlara və
eləcə də müxtəlif formalı mülkiyyət sahibi
olan təşkilatlara kredit və dövlət zəmanəti (re-
al aktivlərə kredit verməklə zəmanətli girov
ehtiyatları şəklində) verməklə onların dəstək-
lənməsi və stimullaşdırılması” (4, s.231) mə-
sələlərini nəzərdə tutmalıdır.

Büdcə maliyyələşməsi təcrübəsində vəsa-
itlərin səmərəli istifadəsi daim diqqət məkə-
zində olan məsələdir. Həmin mənbədən
vəsaitlərin ayrılması prosesində rəqabətliliyin
təmin olunması, demək olar ki, əksər tədqiqat-
çılar və bütün mütəxəssislər tərəfindən maliyyə
resurslarının səmərəli istifadəsinin mühüm şərti
kimi qəbul olunur. Bu baxımdan, müsabiqəli
maliyyələşdirmə perspektivli istiqamətdir.

Məsələ ondadır ki, müsabiqəli maliyyələş-
dirmə cəmiyyətin elmi biliklərə tələbatının
ödənilməsi prosesinə vəsait qoyuluşlarının sə-
mərəliliyinin təmin olunmasında rəqabət mü-
hitinin imkanlarını reallaşdırır. Proqram-məq-
sədli maliyyələşdirmə resursları prioritet isti-
qamətlərdə təmərküzləşdirmək və yüksək
texnologiyaların inkişafına yönəltmək baxı-
mından, habelə elmi kadrların hazırlığında
daha yüksək səmərə əldə etməyə imkan verir.

Hazırda Azərbaycanda elmi-tədqiqatların
və yüksək texnologiyaların inkişafı üçün
müsabiqəli və proqram-məqsədli maliyyələş-
dirmənin tətbiqinin əhatə dairəsi genişlənir.
Bununla belə, maliyyələşdirmənin sadalanan
növlərinin tətbiqinin tempi və miqyası arzu
olunan səviyyədə deyildir. Belə vəziyyət, əsa-
sən innovasiya infrastrukturunun təşəkkül
mərhələsində olması və təşkilati xarakterli
amillərlə şərtlənir. O cümlədən, elmi-tədqi-
qatların və yüksək texnologiyaların inkişafı
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üçün haqqında danışılan maliyyələşdirmə
növlərinin tətbiqində ləngimələr:
Ømüsabiqəli və proqram-məqsədli maliy-

yələşdirmə əməliyyatlarının metodiki və in-
formasiya təminatı baxımından kifayət qədər
işlənməməsi;
Øidarə mənafelərinin üstünlük təşkil etdiyi

hallarda ayrılan vəsaitlərin istifadəsində
rəqabət mühitinin imkanlarının gerçəkləşdiril-
məməsi, resursların prioritet istiqamətlərdə
təmərküzləşməsinin lazımi səviyyəsinin təmin
edilməməsi və bu kimi bir sıra səbəblərdən
irəli gəlir.

Yüksək texnologiyaların maliyyələşdiril-
məsi sistemində lizinqin artan rolu müşahidə
olunur. Buna səbəb lizinqin özünəməxsus-
luqlarıdır ki, bu barədə müvafiq ədəbiyyatda
kifayət qədər bəhs olunmuşdur. Tədqiqatımı-
zın predmeti baxımından daha çox diqqət cəlb
edən cəhət lizinqin elmi ideya sahibi və onu
kommersiyallaşdırmaq üçün tərəfdaşlıq edən
subyektlər üçün məqbul şərait yaratmasıdır.

Müasir tələblər baxımından ən mütərəqqi
sayılan texnologiyaların rəqabət qabiliyyətli
sisteminin formalaşdırılmasında vençur ma-
liyyələşdirilməsinin rolu artmaqdadır. Əksər
tədqiqatçılar yüksək riskli, qoyulan vəsaitlərin
əsasən səhmlərin satışı sayəsində ödənilməsi
və likvidliyin uzun müddət ərzində olmaması
halında yüksək texnologiyaların maliyyə təmi-
natının münasib yolu hesab edirlər. Bu mövqe
ilə razılaşmaqla yanaşı, onu da qeyd edək ki,
texnoloji inkişafın rəqabət qabiliyyətli sis-
teminin formalaşdırılmasında vençur ma-
liyyələşdirilməsinin bir sıra problemləri qal-
maqdadır. Odur ki, yüksək texnologiyaların
maliyyələşdirilməsi sisteminin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi istiqaməti kimi vençur maliy-
yələşdirilməsinin mexanizminin təkmilləşdiril-
məsi xüsusi diqqət mərkəzində olmalıdır.

Elmi ideyaların meydana gəlməsindən,
onların kommersiyalaşdırılmasına qədər çox-
saylı mərhələləri əhatə edən proseslərin
vençur maliyyələşdirilməsi subyektlərinin sa-
yı artmaqda, tərkibi zənginləşməkdədir. Bu-
nunla belə, həmin subyektlərin aşağıdakı
qruplara bölünməsini məqsədəuyğun hesab
edirik:
Øvençur şirkətləri;

Øixtisaslaşdırılmış fondlar;
Øinnovasiya sahibkarlığı vençur şirkətləri

və ixtisaslaşdırılmış fondlar arasında əlaqə
yaradan maliyyə vasitəçiləri.

İnnovasiyaların vençur maliyyələşdirilməsi
üzrə təcrübə artıq yarım əsrə yaxın bir dövrü
əhatə etsə də, zəruri prosedurları və onların
ardıcıllığını şərh etməyə imkan vermir. Belə
vəziyyəti şərtləndirən səbəblərə, ilk növbədə
aşağıdakıları aid etmək olar:
Øyüksək  texnologiyaların və ümumiyyətlə

innovasiyaların maliyyələşdirilməsi mühitində
dəyişikliklərin yüksək tezliyi;
Ømilli qanunvericilikdə bu dəyişikliklərə

vaxtında və adekvat reaksiya vermək imkanı-
nın məhdudluğu;
Ømüvafiq sənəd dövriyyəsində rəqəmli

mühitin tələblərinin nəzərə alınması uzun
müddət tələb olunması.

Yüksək texnologiyaların maliyyələşdiril-
məsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi imkan-
ları sənayenin özünəməxsusluğunda bilavasitə
asılıdır. Məsələ ondadır ki, sənaye həm yük-
sək texnologiyaların işlənib hazırlanmasında,
həm də özünün innovasiyalara olan tələbatının
ödənilməsində vençur mexanizmindən istifadə
edə bilər. Başqa sözlə, sənaye müəssisələri
vençur biznesində öz texnologiyalarını ya-
radan, habelə digər mənbələrdən əldə edilən
texnologiyaların istifadəçisi kimi çıxış edir.
Odur ki, sənayedə texnoloji innovasiyaların
vençur maliyyələşdirilməsi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi zamanı, sənaye müəssisəsi-
nin yüksək texnologiyalar təklif edən və hazır
texnologiyaları tətbiq edən subyektlər olması
imkanları nəzərə alınmalıdır.

Sənayedə vençur maliyyələşdirilməsi
hesabına rəqabət qabiliyyətli texnoloji mü-
hitin formalaşdırılması prosesinin səmərəli-
liyinin yüksəldilməsi:
Ømaliyyə vasitəçiləri ilə əlaqalərin yüksək

səviyyəsi;
Øekspertlərin də daxil olduğu yüksək

ixtisaslı kadrların olması. Bu komanda vençur
biznesinin sirrlərini bilməli və idarəetmə
elminin ən yeni tövsiyyələri ilə yaxından tanış
olmalıdır;
Øzəmanətsiz vəsait qoyuluşlarından

istifadə risklərinin (burada müəssisənin ven-
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çur fondunun nəzarətinə keçmək ehtimalının
yüksəkliyi də nəzərə alınmalıdır) idarə edil-
məsi üzrə metodik, informasiya, institusional
və digər təminat növlərinin formalaşdırılma-
sını tələb edir.

Texniki-texnoloji modernləşdirmə müvafiq
yeniliklərə uyğunlaşma prosesinin sürətlən-
dirilməsinin iqtisadi və institusional mə-
sələləri kompleks araşdırmaların predmeti
olmalıdır. Azərbaycan dövlət siyasəti səviy-
yəsində bəyan edilmiş qeyri-neft bölməsinin
üstün inkişafı xətti texniki-texnoloji
modernləşdirmə prosedurlarının tipikləşdiril-
məsi məsələlərinə diqqəti artırmışdır. Müvafiq
məsələlərin həllinin praktiki aspektlərinin
tədqiqi, analogiya metodundan istifadə
imkanlarına yeni yanaşma tələb edir. Bu
yanaşmanın mahiyyəti, həm institusional, həm
də maliyyə aspektlərində tədqiqatçıların diqq-
ətini xüsusi olaraq cəlb edir. Analogiya meto-
dundan istifadə dairəsinin genişlən-dirilməsi,
heç də sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin və
fəaliyyət növlərinin özünəməxsus xüsusiy-
yətlərinə etinasızlığa gətirib çıxarmamalıdır.
Əksinə, yüksək texnologiyaların tətbiqini
nəzərdə tutan modernləşdirmə prosesinin isti-
qamətlər və mərhələlər üzrə detallaşdırılması
həyata keçirilməlidir.

NƏTİCƏ
Yüksək texnologiyaların maliyyələşdiril-

məsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi innova-
siyalı inkişaf  baxımından mövcud problem-
lərə vahid müstəvidə baxmağı və həll etməyi
nəzərdə tutur. O cümlədən, yüksək texnolo-
giyaların maliyyələşdirilməsi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinə aşağıdakı-
ları aid etmək olar: - yüksək texnologiyaların
yaradılması, ötürülməsi (transferi) və istifadə-
si proseslərinin bütün iştirakçılarının fəaliy-
yətinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi sxeminin,
məsrəflərin və itkilərin minimumlaşdırılması,
məcmu səmərəliliyin maksimumlaşdırılması
meyarları üzrə optimallaşdırılması;  dövlət və
özəl bölməyə mənsub, şəbəkə əmələ gətirən
sənaye istehsalı müəssisələrinin yüksək tex-
noloji mühit yaratma qabiliyyətinin dəstəklən-
məsinin maliyyə mexanizminin sadələşdi-
rilməsi;  kiçik və orta innovasiya sahibkar-

lığının inkişafının stimullaşdırılması prosesini
müşaiət edən maliyyə axınlarının idarə edil-
məsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi; əqli
mülkiyyətin qorunması və ümumilikdə əqli
ehtiyatlardan istifadə sistemindəki boşluqların
aradan qaldırılması. Rəqəmli mühitdə əqli
mülkiyyət  hüququnun idarə olunması siste-
minin formalaşdırılması; yüksək texnologiya-
ların müxtəlif mənbələrdən birgə maliyyələş-
məsinin optimal sisteminin qurulması; milli
innovasiya sisteminin aparıcı tərkib elementi
kimi innovasiya infrastrukturunun maliyyə
təminatının yaxşılaşdırılması; yüksək texnolo-
ji sahələrin, sənayedə elmi-texnoloji məkanın
əsas xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla büdcə
təsnifatında dəyişikliklərin aparılması; büdcə
planlaşdırılmasının proqram-məqsədli üsul-
larının metodiki və informasiya təminatının
təkmilləşdirilməsi və həmin üsulların tətbiq
dairəsinin genişləndirilməsi; büdcə maliy-
yələşdirilməsinin, çox zaman təcrübədə ol-
duğu kimi əvvəlki ildə əldə olunmuş səviy-
yəyə deyil, obyektiv və hərtərəfli qiymətlən-
dirilmiş nəticəyə əsaslanması; xərclərin nor-
malaşdırılması mexanizmində mövcud nöq-
sanların (analoq metoduna əsaslandırılmamış
hallarda üstünlük verilməsi və i.a.) aradan
qaldırılması; yüksək texnologiyaların vençur
maliyyələşdirilməsinin normativ-hüquqi baza-
sının informasiya təminatının təkmilləşdiril-
məsi; vençur biznesinin dəstəklənməsinə xid-
mət edən birbaşa (maliyyə stimullaşdırılması,
proqram-məqsədli stimullaşdırma və s.) və
dolayı (maliyyə institutları tərəfindən təklif
edilən “məhsulların”  çeşidinin artırılması,
vençur kapitalı fondlarının yaradılması pro-
sedurların sadələşdirilməsi və i.a.) xarakterli
tədbirlərin görülməsi; yüksək texnologiyaların
yaranması, yayılması və tətbiqi prosesinin,
sənayenin yüksək texnoloji bölməsinin imti-
yazlı kreditləşdirilməsi sisteminin yaradılma-
sı; texnoloji transfer mərkəzlərinin fəaliyyəti-
nin maliyyələşdirilməsinin institusional tə-mi-
natının təkmilləşdirilməsi;  sənaye istehsalının
texniki-texnoloji modernləşdirilməsinin ma-
liyyələşməsi prosesində analogiya metodun-
dan istifadə qaydalarının dəqiqləşdirilməsi.
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Направления по усовершенствованию механизма финансирования высоких

 технологий

Резюме
Цель-В статье рассматривается место и роль высоких технологий в создании и развитии науко-

емких видов деятельности промышленности.  Выявлены возможности усовершенствования меха-
низма финансирования высоких технологий.

Методология-Анализируются  с теоретической точки зрения новые методы  и механизмы
формирования устойчивой предпринимательской среды.

Результат-   определены направления по усовершенствованию механизма финансирования вы-
соких технологий.

Ключевые слова: промышленность, высокие технологии, финансы, инновации, механизм

Aliyev R. Ch.
Directions on improvement of  the financial mechanism of high technologies

Abstract
Purpose of the research-   In the article the place and a role of high technologies in creation and de-

velopment of the knowledge-intensive types of activity of the industry is commented. Possibilities of im-
provement of  the financial mechanism of high technologies have been found.

Methodology-from the theoretical point of view new methods and mechanisms of formation of a
stable business environment are analyzed.

Findings- The directions on improvement of  the financial mechanism of high technologies have been
revealed.

Key words: industry, high technologies, finance, innovations, mechanism.
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