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yanaşmalar 

 

Xülasə 
İnnovasiya iqtisadiyyatına və innovasiyaların iqtisadi inkişafda roluna dair müxtəlif baxışlar 

mövcuddur. Hazırki dövrdə innovasiya fəaliyyətinin dövlətin iqtisadi inkişafında rolu böyükdür. 

Məqalədə müasir iqtisadiyyatın yeni tendensiyasına çevrilmiş innovasiya iqtisadiyyatı, onun 

xüsusiyyətləri və tələbləri, həmçinin innovasiya fəaliyyətinin iqtisadi inkişafda əhəmiyyətinə 

toxunulmuş, biznes mühitinin innovasiyalı iqtisadi inkişafda rolu və sağlam biznes mühitinin 

yaradılması, innovasiyalı inkişafı təmin edən və dəstəkləyən dövlət siyasəti, bu sahədə xarici 

təcrübələr araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: innovasiya, innovasiya iqtisadiyyatı, biznes mühiti, innovasiyalı inkişaf, innovativ 

sahibkarlıq,  innovasiya siyasəti, biznes stimullaşdırılması  

 

Giriş   

Bu gün dünya iqtisadiyyatında maraqlı bir tendensiyanı müşahidə edilir. İnkişaf etmiş 

dövlətlərin ÜDM-da xidmət sahəsi, xüsusilə  də elmtutumlu sənayenin payı artmaqdadır. Bu 

onu  göstərir ki, elmə əsaslanan yeni iqtisadiyyata aid olan sahələrdə artım tempi ənənəvi 

sənayedən daha sürətlə artır. XXI əsri yaxşı ifadə edən dörd anlayış - “qloballaşma”,  

“rəqabət”, “bilik iqtisadiyyatı”, “innovasiya” dünya iqtisadi sisteminin bütün iştirakçılarının ( 

dövlətlər, təşkilatlar, elmi-tədqiqat institutları, dövlət orqanları, transmilli korporasiyalar, 

şirkətlər fondlar, sahibkarlar, istehlakçılar) davamlı inkişafını təmin edən əsas faktorlardır. 

İnnovasiya əsaslı iqtisadiyyat və onun inkişafı  
Müasir dövrdə hər bir ölkənin davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, ilk növbədə 

elmin iqtisadi sistemə və tələblərə uyğun  inkişafını zərurətə çevirir. Çünki iqtisadi sferada 

innovasiyalara əsaslanan inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, insan kapitalının 

formalaşması, intellektual potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, elmi tədqiqat işlərinin 

nəticələri, rəqabətə davamlı məhsul istehsalı, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və s. bu kimi 

bir sıra aktual problemlərin həlli məhz elmin və elmi biliklərin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. 

Aparılan elmi araşdırmalar göstərir ki, innovasiyalar iqtisadi artımın, insan kapitalının 

inkişafının və həyat səviyyəsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində açar rolunu oynayır. Adi 

kiçik ixtiralardan tutmuş böyük innovativ layihələrə kimi hər bir yenilik davamlı mobillik, 

rəqəmsal istehsal və xidmətlər, fərdiləşdirilmiş səhiyyə kimi yeni sahələrin inkişafını artıraraq 

dünya sistemini insanların xeyrinə dəyişə bilər. Elmi yeniliklər və innovativ həllər 1) dinamik 

iqtisadi inkişaf və sosial birlik, 2) təbii resursların səmərəli istifadəsi və ekosistemdən 

potensial faydalanmanın ahəngli şəkildə uyğunlaşdırılmasına imkan yaradır.  

Bir ölkənin iqtisadiyyatının innovasiya əsaslı olması üçün bir neçə amillər şərtdir:  

- Müasir və qabaqcıl informasiya texnologiyaları və kompüterləşdirilmiş sistemin 

mövcudluğu; 

- İnnovasiya prosesini dəstəkləyən inkişaf etmiş yüksək texnologiya infrastrukturunun 

və institutların mövcudluğu ( innovasiya sahəsinin tənzimlənməsi, innovasiya 

mərkəzləri, maliyyə institutları, elmi-texniki və texnoloji tədqiqatları 

kommersiyalaşdırma mərkəzləri, təhsil müəssisələri); 

- İstehsal və idarəetmə sahəsində avtomatlaşdırma; 
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- Mütəxəsssislərin hazırlığı və yenidən hazırlığı üçün müvafiq sistemin mövcudluğu; 

- İnnovasiya sahəsində davamlı investisiya axınını təmin edən maliyyə sisteminin 

mövcudluğu.  [3] 

Son dövrlərdə əsas olaraq qloballaşma və texnoloji yeniliklərin təsiri ilə inkişaf etmiş 

ölkələr  çox innovasiya əsaslı iqtisadiyyata üstünlük verməyə başlamışdır. İnnovasiyalar 

əlavə dəyər yaratma rolu ilə iqtisadi inkişafa gətirib çıxarır. İnnovasiya əsaslı iqtisadiyyatı 

sənaye əsaslı iqtisadiyyatdan fərqləndirən üstün cəhətlər nələrdir? 

İnnovasiya əsaslı iqtisadiyyatda sənaye əsaslı iqtisadiyyatdan fərqli olaraq əsas 

xammal ideyalardır. Daha doğrusu, yeni ideyaların istehsalatda tətbiqi ilə təbii resurslardan, 

əmək və kapitaldan istifadənin səmərəliliyi artırılır və bu yolla iqtisadi inkişafa nail olunur. 

Sənaye əsaslı iqtisadiyyatda kütləvi istehsal yoluyla müştərilərə müraciət olunur. Ancaq, 

innovasiya əsaslı iqtisadiyyatda isə informasiya texnologiyalarından aktiv istifadə və məhsul 

dizaynında fərqiliklərin yaradılması, müştəri qruplarına fərqli dizaynda məhsullar təklif 

etməklə müştəri cəlb olunur. Sənaye əsaslı iqtisadiyyatda istehsal böyük şirkətlər vasitəsilə 

həyata keçirilir və iqtisadi inkişaf ciddi şəkildə böyük şirkətlərin fəaliyyətlərindən asılı hala 

gəlir. Buna bu tip korporasiyaların öz maraqlarına uyğun bazara və qiymətlərə təsir etməsi də 

əlavə oluna bilinər. Halbuki, innovasiya əsaslı iqtisadiyyatda iqtisadi inkişaf sahibkarlar və 

müstəqil agentlikərin şəbəkə fəaliyyətləri vasitəsilə əlaqələndirilməsi və birgə fəaliyyəti 

nəticəsində əldə olunur. Digər tərəfdən, innovasiya əsaslı iqtisadi inkişafda uğur göstəriciləri 

də fərqli əsaslara dayanır. Yəni, sənaye əsaslı iqtisadiyyatlarda uğur yeni iş yerlərinin 

yaradılması, keyfiyyətin yüksəldilməsi, istehsal xərclərinin azaldılması, istehsalda stabillik və 

bazara nəzarət sayıldığı halda innovasiya əsaslı iqtisadiyyatlarda uğur innovativlik səviyyəsi 

və innovasiyaya əsaslanan istehsal və fəaliyyətlərdəki innovativ çevikliklə ölçülür. [6] 

Qeyd edilənləri nəzərə alsaq belə qənaətə gəlmək olar ki, innovasiya əsaslı 

iqtisadiyyat ənənəvi iqtisadiyyata nisbətən daha məhsuldar, dayanıqlı, iqtsadi və sosial 

dəyişikliklərə tab gətirən və daha tez uyğunlaşma və daha yüksək səviyyəli həyat 

standartlarını dəstəkləmə imkanına malikdir. 

İnnovasiyalı inkişaf müasir dövrdə baş verən iqtisadi və innovativ reallıqları özündə 

əks etdirən, innovasiyalı inkişafı təmin edən və dəstəkləyən siyasətin həyata keçirilməsini 

tələb edir və bu məqsədlə 4 başlıca aspekti nəzərə almaq lazımdır: [5] 

Bacarıqlı insan kapitalı. İnnovasiyanın əsasında ilk növbədə yeni ideya və 

texnologiyaların işlənməsi, tətbiqi və realizə etmə iqtidarına malik olan insan kapitalı və işçi 

qüvvəsi dayanır. 

Sağlam biznes mühiti. Sağlam makroiqtisadi siyasət, rəqabət, beynəlxalq ticarətə və 

investisiyaya açıqlıq, innovasiya fəaliyyətini dəstəkləyən vergi sistemi, maliyyə resurslarına 

asan çıxışı təmin edən sistem sağlam biznes mühitinin əsas şərtləridir. Şirkətlərə yeni 

ideyalar, texnologiyalar və biznes modellərini təcrübədən keçirməyə imkan verir, bilik əsaslı 

kapitala və texnologiyalara qoyulan investisiyanı təşviq edir və ümumilikdə innovasiyalı 

inkişafa təkan verir. Burada bilik əsaslı kapital dedikdə elm və tədqiqat, proqram təminatı və 

informasiya, təşkilati innovasiyalar, intellektual mülkiyyətə qoyulan investisiya nəzərdə 

tutulur ki, qlobal iqtisadi böhran zamanı da məhz biliklərə əsaslanan kapitala qoyulan 

investisiyalar daha az təsir görmüşdür. 

Biliyin yaradılması yayılması üçün əlverişli sistem. Güclü idarəetmə sistemi olan 

universitetlər və tədqiqat institutlar tərəfindən elmi institutlar, iqtisadiyyat və cəmiyyət 

arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirən və dəstəkləyən mexanizmlər innovasiya göstəricisinin 

yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.    

Şirkətləri innovasiya fəaliyyətinə təşviq edən və dəstəkləyən siyasət. Tədqiqat və 

inkişafa (R&D) yönəldilmiş investisiya üçün vergi stimullaşdırılması, qrantlar vasitəsilə 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

171 

 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr)  

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

birbaşa dövlət dəstəyi, subsidiyalar və innovasiya müsabiqələri, həmçinin bu sahədə 

subyektlərin qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlığını asanlaşdıran siyasət inovasiyalı inkişafı 

dəstəkləyən faktordur. Həyata keçirilən siyasətin innovasiyalı inkişafa təsiri onun tətbiqi və 

idarə edilməsindən də çox asılıdır. 

Biznes mühitinin əhəmiyyəti 
Dünya Bankı biznes mühitini şirkətlərin məhsuldar tərzdə investisiyalar yatırması, iş 

yerləri yaratması və fəaliyyətin genişlənməsinə yönəldilmiş imkanların və stimulların olması 

kimi tərif edir. Analoji olaraq, biznes mühiti hər hansı bir ölkədə fəaliyyət göstərən əcnəbi və 

yerli şirkətlərə bizneslə məşğul olmaq və mənfəət əldə etmək imkanı verən sistem kimi 

təqdim edilir. 

Biznes mühiti makroiqtisadi cəhətdən üç dəyişkən kəmiyyətlə qiymətləndirilə bilər: 

• Makro-iqtisadi vəziyyəti şərtləndirən vergi, pul və ticarət siyasətləri; 

• İdarəetmənin keyfiyyəti və institutlar mövcudluğu; 

• İnfrastrukturun inkişaf səviyyəsi. 

Biznes mühiti sadəcə biznes sahələri üzərinə qoyulan vergi dərəcələrindən və vergi 

güzəştlərindən asılı deyil. Ona ciddi təsir edən digər zəruri amillərə siyasi sabitlik, 

qanunun aliliyi, makro-iqtisadi şərait, hökumətə inam və tənzimləyici mühit daxildir. 

Hər bir ölkənin biznes mühitinin vəziyyəti həmin ölkənin xarici investisiyalar cəlb etmək 

və kiçik və orta müəssisələri inkişaf etdirmək qabiliyyətini müəyyən edən başlıca amildir. 

Transmilli müəssisələr sağlam biznes mühitinə malik, yəni xərclərin və riskin minimum 

səviyyədə olduğu ölkələrə investisiya yatırmağı üstün tuturlar. Bundan əlavə, kiçik və orta 

müəssisələrin inkişaf etmək şansı müxtəlif vergi və tənzimləmələrlə yüklənməmiş bir 

mühitdə daha yüksəkdir. Bütün dünyada məhz daha zəngin ölkələr daha əlverişli biznes və 

investisiya mühitlərinə malik olmağa can atırlar.  

İqtisadi inkişaf ilə innovasiya, investisiya və biznes mühiti arasında aydın əlaqə 

mövcuddur. Böyük enerji və ya xammal ehtiyatlarına malik olmayan Şərqi Avropa 

ölkələrinin bir çoxu öz biznes və investisiya mühitlərində islahatlar həyata keçirməklə 

iqtisadiyyatlarını bütün dünyada innovasiya üzrə cəlbedici hədəfə çevirmişlər.  

Güclü biznes və investisiya mühiti ilə innovasiya göstəricisini artırmış və nəticədə 

innovasiyalı iqtisadi inkişaf həcminin əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxardığı ölkələrin ən 

parlaq nümunələrindən biri İrlandiyadır.  İrlandiyada həyata keçirilmiş inanılmaz iqtisadi 

tranformasiya nəticəsində ölkə Norveç və İsveçrədən sonra üçüncü yeri tutaraq adambaşına 

gəlir göstəricisinə görə Avropanın ən zəngin ölkələrindən birinə çevrildi. İrlandiya 

nümunəsinin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, formalaşmış sənaye bazasına və ya təbii ehtiyatlara 

malik olmayan bu ölkə möhtəşəm biznes mühiti yaratmaqla və müdrik siyasətlər tətbiq 

etməklə öz iqtisadi inkişafından bəhrələnmişdir. İrlandiyanın adı «xarici investisiyalara açıq 

olma», «qloballaşma» və «biznesin qurulmasının asanlığı» kimi beynəlxalq göstəricilərə görə 

müntəzəm olaraq dünya liderləri sırasında çəkilir. İrlandiya öz biznes mühitini dəyişdirərək 

biznes sahələrinə aşağıdakı şəraitləri təklif etmiş və bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə 

etmişdir: 

 korporasiyalardan alınan gəlir vergisi üzrə Avropada ən aşağı dərəcə - 12,5%; 

 orta məbləğdə məvacib almağa hazır olan, gənc və ixtisaslaşmış işçi qüvvəsinə görə 

rəqabətədavamlı qiymətlər; 

 hökumətin lazımsız müdaxilələrdən imtinası, əsasən rəqabətə və tənzimləmənin 

ləğvinə istiqamətlənmiş siyasət; 

 infrastruktur, o cümlədən bir sıra Avropa və Şimali Amerika ərazilərinə giriş təmin 

edən güclü beynəlxalq aeroport sistemi, həmçinin yaxşı universitetlər və texnologiya 

institutları bazası; 
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 hökumət, həmkarlar və sənaye sahələri arasında tərəfdaşlıq; 

 inkişafa böyük maraq göstərilməsi və ən uğurlu şirkətləri İrlandiyaya cəlb etmək üçün 

tədbirlərin görülməsi. 

İnnovasiyalı inkişafın təmin olunması və xarici təcrübə 

 İqtisadiyyatın inkişafının innovasiya mərhələsinin əsas hədəfi milli iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli 

inteqrasiyasına nail olmaqla, uzunmüddətli perspektivə ölkədə dinamik sosial-iqtisadi 

inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir. Bunlara ölkənin malik olduğu iqtisadi 

potensialın gücləndirilməsi və bu potensialın kompleks şəkildə səmərəli reallaşdırılması, 

regional potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması və onların inkişafının 

tarazlaşdırılması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması, sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlərin həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının əhəmiyyətli 

dərəcədə artırılması, yoxsulluğun azaldılması kimi vəzifələri aid etmək olar. Bəs dünya 

ölkələrində  bu inkişaf necə təmin olunur? Bir neçə ölkənin timsalında iqtisadiyyatın 

innovasiyalı inkişaf xüsusiyyətlərinə nəzər yetirək. 

Avropa İttifaqı ölkələrində yüksək texnologiyalara əsaslanan iqtisadi modelin qurulması 

prosesində aparıcı rol üç institusional quruma məxsusdur: universitetlər və digər ali təhsil 

təşkilatları; biznes; elmi-tədqiqat müəssisələri. Avropa dövlətlərinin əksəriyyəti 

universitetlərin, elmi–tədqiqat müüssisələrinin və biznesdən ibarət mexanizmin 

dəstəklənməsi üçün tədqiqat infrastrukturunun inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Vahid Avropa 

innovasiya məkanına daxil olan ölkələrin tədbirlər planında 2004-cü ildə nəzərdə tutulan 

innovasiyanın dəstəklənməsi tədbirləri innovasiya fəaliyyəti üçün geniş vergi güzəştləri daxil 

edilmiş səmərəli qanunvericilik tətbiqindən ibarət idi ki, bu da əlverişli biznes mühitinin 

yaradılması ilə innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmışdır.  

"Bilik iqtisadiyyatının əsası innovasiyadır". Biz bu fikri əsaslandırmaq üçün Finlandiya 

örnəyinə müraciət edə bilərik. Finlandiya Avropanın aparıcı innovator ölkələrindən biridir. 

Belə ki, ötən əsrin sonuncu onilliyindən başlayaraq bu ölkədə elmin, innovasiyaların və 

təhsilin maliyyələşdirilməsinə böyük vəsaitlər ayrılmışdır. XXI əsrin ilk illərindən isə bu 

ölkədə elmə, innovasiyalara və təhsilə ayrılan vəsaitlər ÜDM-ın 3,5 faizini təşkil edərək 5 

milyard avroya çatmış, nəticədə Finlandiya bir neçə ildir ki rəqabətqabiliyyətlilik indeksi 

üzrə dünyanın ən qabaqcıl ölkələri sırasında möhkəmlənmişdir. Finlandiya iqtisadiyyatının 

uğurunun əsasında üç düstur durur: təhsilin yüksək səviyyəsi, rəqabətqabiliyyətli biznes 

mühiti   və inkişaf etmiş innovasiya infrastrukturu. Digər tərəfdən, Finlandiya kiçik riskli 

biznesin dövlət tərəfindən uğurlu stimullaşdırılması və böyük korporasiyaların bu sahəyə 

marağının yaradılması yolu ilə telekommunikasiyalar sektorunun innovasiyalı inkişafında 

müvəffəqiyyətlər əldə etməyi bacarmışdır.  

Dünya təşkilatlarının hesabatları da sübut edir ki,  ABŞ iqtisadiyyatının inkişafında 

innovasiyaların rolu çox böyükdür (50% həcmində). ABŞ-da çoxlu sayda yüksək 

intellektlərin birləşməsi və digər ölkələrin onunla rəqabət apara bilməməsi bu inkişafın əsas 

səbəblərindən biridir. İnnovasiya inkişafının stimullaşdırılması ilə bağlı ABŞ-da İnnovasion 

Biznesə Dəstək Milli Proqramı xüsusilə faydalı təcrübədir. Bu proqram innovasiya 

layihələrinin müsabiqəsini nəzərdə tutur ki,  çox sayda layihələr qrantlar və  daha sonra uğur 

qazanıldığı halda məhsulun bazara çıxarılması üçün bir necə milyon məbləğində kredit ala 

bilər. ABŞ-ın öz istehsalçılarını xarici bazarlarda aqressiv şəkildə dəstəkləməsi innovasiyaya 

tələbatın artmasını stimullaşdırır.  

ABŞ–da dövlət xüsusi müəssisələrin yenilikçi fəaliyyətinin dəstəklənməsindən yaxından 

iştirak edir. Yeni məhsulların və texnologiyaların dəstəklənməsi üçün Kiçik Biznes 

İnnovasiya Tədqiqatları və Kiçik Biznes Texnologiyalarının Ötürülməsi) adlı dövlət 
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proqramları fəaliyyət göstərir. Hər iki proqram ABŞ–ın Kiçik Biznes üzrə Dövlət Agentliyi 

tərəfindən idarə olunur və yeni məhsulların alınmasına və elmi tədqiqat və sınaq–konstruktor 

işlərinin maliyyələşdirilməsinə yönələn vəsaitlərini idarə edir. 30 ildən artıq müddətdə 

Amerikada həyata keçirilən innovasiyanı dəstəkləyən dövlət proqramları minlərlə iş 

yerlərinin açılmasına, dövlətin dinamik iqtisadi inkişafına, texnoloji infrastrukturun 

qurulması ilə  əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə və s. səbəb oldu. 

Yaponiya misalında o məsələ aydın gorunur ki, təbii ehtiyatların olmaması emal 

sənayesinin inkişafı üçün maneə yox, əksinə bir stimul olur. Yaponiyada (eləcə də Cənubi 

Koreyada) innovasiya iqtisadiyyatının inkişafı orientirlərini müəyyən edən iri korporasiyalar 

fəaliyyət gostərir. Yaponiyada iri korporasiyaların tədqiqat laboratoriyalarının rolunun  

universitet və tədqiqat institutlarına nisbətən çox olması o səbəblə izah edilir ki, Yaponiyanın 

milli innovasiya sisteminin fundamental biliyə deyil, texniki innovasiyalar və yeni 

texnologiyalara əsaslanmasıdır. Müasir dövrdə Yaponiya iqtisadiyyatının innovativ istiqaməti 

effektiv kommersiya gəliri olan yarımkeçirici materiallar və nanotexnologiyalar sahəsində 

aparılan tətbiqi mühəndislik tədqiqat işlərininin həyata keçirilməsi əsasında qurulmuşdur.  

Biznes mühiti innovasiyanın hərəkətverici qüvvəsi kimi 
 Şirkətlərin innvoasiya fəaliyyəti xarici və daxili faktorlardan asılıdır. Şirkətlərin 

innovativ fəaliyyətinə adekvat bacarıqlı işçi qüvvəsinin mövcudluğundan tutmuş korrupsiya, 

inhisarçılıq, vergi və pul siyasəti və maliyyə mənbələrinə çıxış kimi müxtəlif faktorlar təsir 

göstərir. Bu faktorlar daxili və xarici olmaqla 2 qrupa ayrılır.  Daxili faktorlar şirkətin 

xüsusiyyətlərini (ölçüsü, fəaliyyət dövrü, idarəetmə strukturu) və ya şirkət tərəfindən alınmış 

təşkilati qərarların (beynəxalq bazarda rəqabət aparmaq və ya yüksək bacarıqlı işçi heyətinin 

işə götürülməsi) təzahürü kimi çıxış edir. Xarici faktorlar isə şirkətin fəaliyyət göstərdiyi 

ümumi biznes mühitini formalaşdırır ki,  buraya da qanunvericilik siyasəti, korrupsiya, 

inihisarçılıq, vergi və gömrük tənzimləmələri, maliyyə mənbələrinə çıxış imkanları daxildir. 

Güclü biznes və investisiya mühitini dəstəkləyən əlverişli şəraitin yaradılmasında ən 

əhəmiyyətli amillər aşağıdakılardır: 

 təhlükəsizlik; 

 xarici investorların hüquqlarının qorunması və müvafiq zəmanətlərin verilməsi; 

 qanunvericilikdə sabitlik; 

 şəffaflıq; 

 korrupsiyadan azad olma;  

 yaxşı idarəetmə. 

Zəif biznes mühiti – geniş yayılmış korrupsiya, qanunun aliliyinin zəif olması,  

bürokratiya və s. kimi amillər yeni innovativ məhsulların istehsal xərclərinin artırılmasına və 

yeni məhsul və texnologiyaların istehsalına qoyulmuş investisiyaların geri ödənməsi 

prosesinin qeyri-müəyyənliyinə səbəb olur. [1] Bu kimi faktorlar şirkətlərin innovasiya 

bacarığı və cəhdlərinə mane olur. İdarəetmə bacarığının olmaması və korrrupsiya innovativ 

şirkətlər üçün demək olar ki, əsas əngəllərdir. Gömrük və ticarət tənzimləmələri xüsusilə 

idxal mallarından və xarici bazarlara çıxış imkanından asılı olan yeni məhsul və 

texnologiyalarını bazara təqdim edən innovativ şirkətlərə təsir göstərir.  

Kiçik və orta sahibkarlığın innovasiyalı iqtisadi inkişafa, yeni iş yerlərinin 

yaradılmasına və yoxsulluğun azaldılmasına öz töhfəsini vermək üçün nəhəng potensialı var. 

Dövlət innovasiya infrastrukturu va kiçik və orta sahibkarlığın inkişafina köməklik 

göstərməlidir. Bu iki fəaliyyet istiqamati bir-biri ile sıx bağlıdır. Xarici ve müəyyən dərəcədə 

yerli təcrübənin təhlili göstərir ki, kiçik və orta müəssisələr kəşfiyyatçıdır, çünki yeni 

innovasiya sahələrini daha tez mənimsəyirlər, istehsal və idarəetmə prosesində innovativ 

uğura daha asan nail olurlar. Həmçinin, qloballaşan iqtisadiyyatda istər ABŞ-dakı Silikon 
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Vadisində yeni fəaliyyətə başlayan bizneslər, istərsə də hər hansı bir ölkədə yaranmış yeni 

müəssisələr güclü transformasiya qabiliyyətinə malikdir. Sahibkarları qlobal rəqabətin 

kəskinləşdiyi bir dövrdə innovasiya fəaliyyəti göstərməyə inandırmaq və onların 

bizneslərinin “sağ qalması”na kömək etmək üçün ən əhəmiyyətli amil biznes mühitidir. Əgər 

maneələr potensial qazancları üstələyirsə, bizneslərin qeyri-rəsmi iqtisadiyyatı tərk etmək 

arzusu da olmur. Hətta ən mükəmməl biznes mühitlərində belə, yeni müəssisələrin 

əksəriyyəti uğursuzluğa məruz qalır. Yüksək vergilərin, korrupsiyanın olduğu əlverişsiz bir 

mühit, həmçinin bürokratiya müvəffəqiyyət perspektivlərinin qarşısını kəsir.  

Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının dünyanın müxtəlif ölkələrində 

biznes mühitinə dair aparılan sorğulara əsasən şirkətlərin inkişafı yolunda əsaslı maneələr 

kimi aşağıdakı amillər üstünlük təşkil etmişdir:  

 biznesin ifrat və ziddiyyətli tərzdə tənzimlənməsi;  

 idarəetmə bacarıqlarının olmaması; 

 inzibati yüklər (qeydiyyat, lisenziyalaşdırma, vergilər və sair);  

 korrupsiya;  

 müqavilələrin icrası və münaqişələrin həllində çətinliklər.  

Məhz bu amillər beynəlxalq maliyyə qurumları və yerli qeyri-hökumət təşkilatları 

tərəfindən aparılan sorğular zamanı da müəyyən edilmişdir. Dünya Bankının Beynəlxalq 

Maliyyə Korporasiyasının fərdi sahibkarlar, kiçik və orta müəssisələr üzrə apardığı 

araşdırmanın nəticələrinə əsasən bu sahədə mövcud vəziyyət qiymətləndirilmiş və innovativ 

sahibkarlığa təsir edən maneələr müəyyən olunmuşdur. Araşdırmanın nəticələrinə əsasən, 

kiçik və orta müəssisələrin biznes inkişafındakı əsas maneə – maliyyələşmə çətinliyinin 

xüsusi çəkisi 77 faiz təşkil etmişdir. Digər amillərin xüsusi çəkisi, yəni yüksək vergilər – 

18%, korrupsiya – 17%, rəqibin gizli iqtisadi sektorda işləməsi – 13% təşkil edir. [1] 

Göründüyü kimi, kiçik və orta müəssisələrin fəaliyyətinə təsir edən maneələr arasında xüsusi 

çəkisi böyük olan maneə maliyyə vəsaitlərinə çıxışdır ki, bu da kiçik və orta biznesin 

inkişafına, genişlənməsinə və innovativ fəaliyyətinə bilavasitə mənfi təsir edir. 

Nəticə 
Güclü biznes mühiti olmadan dayanıqlı inkişaf baş verə bilməz. Son dövrlərdə iqtisadi 

inkişaf innovasiya sahəsində əldə olunan nailiyyətlər hesabına təmin edilir və elmi-

tədqiqatların nəticələrinin və yeni texnologiyaların kommersiyalaşdırılmasında iri, orta və 

nisbətən kiçik şirkətlərin rolu böyüdükcə əlverişli biznes mühitinin təmin olunması zərurətə 

çevrilmişdir. İnnovasiyalı iqtisadi inkişafı dəstəkləyən biznes mühitinin tənzimlənməsi elə bir 

fəaliyyət sahəsidir ki, burada hökumət həm milli maraqları, həm də müəssisələrin 

kommersiya bacarıqlarını qoruyacaq mütənasib idarəetməni təmin etməlidir.  

 
Ədəbiyyat 

 

1. EBRD, Transition Report 2014, Innovation in Transition. 

2. Fernando A.C. Business Environment, Dorling Kindersley, 2011. 

3. Kovalev Aleksandr, Innovative dialectics in modern economy. Инновационная диалектика в 

современной економике, Hamburg, Anchor Academic Publishing, 2014. 

4. Musayev Akif. İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırması,. Bakı. “Azərbaycan 

Universiteti” nəşriyyatı, 2014. -184 s. 

5. OECD (2015), The İnnovation İmperative: Contributing to productivity, growth and well-

being, OECD publishing, Paris. 

6. The Bay Area Council Economic Institute, The Innovation Driven Economic Development 

Model, September, 2008. 

 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

175 

 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr)  

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

 

Сабина Гейдарова  

Взаимодействие между бизнес-среды и инновационного развития экономики: 

теоретические подходы 

Резюме 
Есть разные мнения в связи с инновационной экономики и роль инноваций в 

экономическом развитии. В современной мировой экономике, инновации имеет 

значительную роль в экономическом росте страны. Принимая во внимание важность 

этой темы, данная статья исследует  инновационной экономики, которая в последнее 

время новая тенденция в современной экономике, его особенности и требования, 

значение инноваций в экономическом развитии, роль бизнес-среды в процессе 

инновационного развития экономики, создания устойчивой бизнес-среды, 

государственная политика, которая обеспечивает и поддерживает инновационное 

развитие и зарубежный опыт в этой области. 

 Ключевые слова: инновация, инновационная экономика, бизнес-среда, 

инновационное развитие, инновационное предпринимательство, инновационная 

политика, бизнес-стимулирование 

 

 

Sabina Heydarova  

Interaction between business environment and innovative economic development: 

theoretical approaches 

Abstract 

 There are different opinions due to innovative economy and the role of innovations in 

economic development. In the modern global economy. innovation has considerable role in 

the economic growth of country. Taking into consideration the significance of this topic, this 

article investigates innovation based economy which has recently been a new tendency in 

modern economy, its characteristics and requirements, significance of innovation in the 

economic development, the role of business environment in innovation based economic 

development, as well, creating sound business environment, state policy ensuring and 

supporting innovation based development and foreign experience in this field. 

Key words: innovation, innovative economy, business environment, innovative 

development, innovative entrepreneurship, innovation policy, business stimulation 
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