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Xülasə 
Məqalədə Böyük Britaniyada innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi siyasəti,  regionlarda kiçik və 

orta sahibkarlıq  subyektlərində texnoloji innovasiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi, insan ehtiyatlarının 

inkişafı, yeni sərmayələrin artımı tədqiq edilir. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, Böyük Britaniyada 

innovasiya fəaliyyətinin genişlənməsində dövlət tənzimləməsi genişdir.  
Açar sözlər:İnnovasiya siyasəti, innovasiya strategiyası,  elmi-texniki tərəqqi (ETT), regional 

innovassiyalar. 

 

GİRİŞ 

"İstər bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının və 

istərsə də  ayrı-ayrı ölkələrin intensiv inkişafın-

da qlobal əhəmiyyətli tədbirlər işləyib hazır-

lamaq və istehsala tətbiq etmək mühüm rol 

oynamışdır. Dünya miqyasında elmi-texniki 

tərəqqi (ETT) sahəsində görülən işlər, aparılan 

tədqiqatlar bu cür tədbirlərdəndir. Bu gün 

planetimizdə inkişaf elmiş ölkələrin hamısı 

ETT-ni sürətləndirmək yolu ilə müvəffəqiy-

yətlər əldə etmiş və getdikcə digər ölkələrə 

nisbətən üstün inkişaf etmişlər. Müasir dövrdə 

ETT dünya iqtisadiyyatının xarakterik xüsusiy-

yətlərini, ticarətin məğzini, ölkələr və regionlar 

arasında qarşılıqlı əlaqələrin mahiyyətini təyin 

edir. Ölkələrin güclü və gücsüzlüyünü də ETT 

ortaya çıxarır." [2, s.281] 

Cəmiyyət inkisaf edir. Elm onunla bərabər 

özünə xas qanunauyğunluqları, inkişaf meyil-

ləri, metod və vasitələri, texnoloji prosesləri, 

hazırladığı kadrları ilə müstəqil və daim 

inkişaf edən fəaliyyət sahəsinə çevrilir. Cə-

miyyətin həyatında mühüm rol oynayan 

iqtisadi-texnoloji yeniliklərin strategiya və 

taktikası işlənib hazırlanır. “Yenilik istehsala, 

idarəetmə sisteminə tətbiq olunduğundan son-

ra bazarda istehlak olunan məhsula çevrilir və 

onun reallasdırılmasından iqtisadi, sosial və 

ya digər effekt növləri alınır, daha dogrusu o, 

yeni kateqoriyaya-yeniliyə və ya innovasiyaya 

çevrilir.” [5] Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə 

yüksək texnologiyalar biliyin generasiyası, 

yayılması və istifadəsi əsasında iqtisadiyyatın 

formalaşmasını təmin edir. 

Dünyanın bir çox ölkələrində iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində elmi-texniki  inkişafa kömək-

lik göstərmək məqsədilə müxtəlif tədbirlər  hə-

yata keçirilir və yeni mexanizmlər tətbiq edilir. 

Avropa ölkələrində iqtisadiyyatın inkişaf və 

diversifikasiyasının Avropa modelindən istifadə 

edirlər. Bu ölkələrin iqtisadiyyatını sosial-

istiqamətlənmiş iqtisadiyyat hesab olunur.   

 

Böyük Britaniyanın innovasiya siyasəti  

İnkişaf etmiş ölkələrdən biri olan Böyük 

Britaniyanın dünya bazarında əldə etdikləri 

müvəffəqiyyətlər də bilavasitə ETT, onun 

məqsədyönlü sürətləndirilməsi nəticəsində 

önə çıxmışdır. Böyük Britaniya, iqtisadi inki-

şaf səviyyəsinə görə ABŞ, Çin, Yaponiya, 

AFR, Hindistan, Fransadan sonra 7-ci yeri 

tutur. İndi dünya sənaye məhsulunun 6%-dən 

çoxunu verməklə aparıcı "7-lər qrupu"na da-

xildir. Bu ölkənin Şimal dənizində zəngin neft 

və qaz yataqları, bundan əlavə kömür və 

əhəngdaşı yataqları vardır. Ölkə ərazisinin 

77%-ni kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahələri təşkil edir. Böyük Britaniyanın əmək 

ehtiyatları özündə yüksək ixtisaslı fəhlə və 

görkəmli alimləri birləşdirir.[3, s.47] "Yeni 

sahibkar tipinin müvəffəqiyyətlə formalaşma-

sı üçün texnoparklar, adətən, iri universitetlə-

rin - kampusların bazasında təşkil olunur. 

Texnologiyaların transferi, kommersiyalaşdı-

rılması və iqtisadiyyatda elmtutumlu məhsul-

ların xüsusi çəkisinin artırılması üçün texno-

parklarda innovasiya təyi-natlı şirkətlərin təş-

kili və inkişafı üçün şərait yaradılır." [6] ABŞ-

dan sonra Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində 
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də texnoparklar yaradılmağa başladı: İngiltərə-

nin Kembric Universitetində elmi-texnoloji 

park, Fransanın Qrenobl Akademiyasında el-

mi-texniki yeniliklər və istehsal zonası və s. 

Avropa texnopark-larının vacib xüsusiyyəti  

özünü onların çoxəsrlik tarixə malik qədim 

universitet kampuslarının ərazisində yerləşmə-

sində göstərir.  Belə demək mümkündür ki, 

Kembric elmi parkı ancaq İngiltərədə deyil, 

Avropanın digər ölkələrində də texnopark 

ənənələrini səciyyələndirir. Burada iş yerlə-

rinin intellektual texnologiyalarla təmini, əmə-

yin təşkili mədəniyyətinin yüksəldilməsi, elm, 

təhsil və biznesin inteqrasiyasının daha sə-

mərəli modellərindən istifadə və digər müasir 

üsullarının tətbiqi həmin ərazidə texnoparkların 

formalaşmasına köməklik göstərmişdir. 

Ölkə iqtisadiyyatında aparılan islahatlar 

Sənaye çevrilişini başqa ölkələrdən tez hə-

yata keçirən Böyük Britaniya XX əsrin əv-

vəlində öz inhisarçı mövqeyini itirdi. Böyük 

Britaniya əsrin ilk onilliklərində ÜDM-in 

ölçüsünə görə Almaniya ilə ikinci – üçüncü 

yerləri bölüşdürmüş, Almaniyanın Ikinci dünya 

müharibəsindəki məğlubiyyətindən sonra isə 

ikinci yerdə yerləşmişdir. Lakin XX əsrin ikinci 

yarısından 1990-cı illərə qədər Böyük Britaniya 

iqtisadi inkişaf sürətinə görə əsas rəqibələrindən 

nəzərəçarpacaq dərəcədə geridə qalırdı. Artıq 

1950-ci illərin əvvəlində AFR ÜDM-in ölçü-

sünə görə onu üçüncü yerə sıxışdırdı. On il 

sonra Yaponiya, 1960-cı illərin sonunda isə 

Fransa da Böyük Britaniyanı qabaqladı. 1990-cı 

illərdə Italiya bu göstərici üzrə Böyük Brita-

niyaya daha çox yaxınlaşdı (bəzi rəylərə görə 

qabaqladı). Keçən yüzilliyin axırında ABŞ, Ya-

poniya, Almaniya və Fransa sənayenin isteh-

salına görə də Böyük Britaniyanı üstələdi. 

1993-cü ildə Böyük Britaniyanın iqtisa-

diyyatında yüksəliş başladı. Bu, müharibədən 

sonrakı dövrün ən dinamik yüksəlişi idi. 

1998-ci ilə qədər isə AB-nin digər aparıcı 

ölkələri ilə müqayisədə daha intensiv idi. 

2000-ci ildə yüksəliş hələ saxlanırdı. Əgər 

1993 -1998-ci illərdə ÜDM artımı orta he-

sabla 2,7%, 1999-cu ildə isə 2,2% idisə, 2000-

ci ildə bu göstərici 3,1% olmuşdur. Ümum-

dünya resessiyası Böyük Britaniya tərəfindən 

tez bir zamanda dəf edilmiş və 2003-cü ildə 

2,5% tərtibində yaxşı iqtisadi artım qeyd 

olunmuşdur. [7] 

Biznes inkubator ideyası Amerikada for-

malaşsa da sonrakı inkişafını Böyük Bri-

taniyada həyata keçirdi. 1984-çü ildə Böyük 

Britaniyada 16-biznes inkubator var idisə, 

1989-da onların sayı 38-ə, 1990-da isə 170-ə 

çatmışdır.Nəticədə yüksək texnologiyalı kiçik 

müəssisələrin ingilis-amerikan modeli meyda 

gəldi. Ingilis-amerikan modelinə əsasən kiçik 

innovasiya qurumlarına elə müstəqil hüquqi 

şəxslər rəhbərlik etməlidilər ki, onlar bazarda 

yeni biliklərin, yeni texnologiyaların və yeni 

xidmətlərin tətbiqində maraqlı novator şəxslər 

olsunlar. 

Son 20 ildə iqtisadiyyatda aşağıdakı isla-

hatlar aparılmışdır: 1) Dövlət sektoru ixtisar 

olunmuşdur (məsələn, İngiltərə iqtisadiyyatı-

nın British Telecom, British Coal kimi nə-

həngləri satılmışdır); 2) fiziki və hüquqi şəxs-

lərdən alınan vergi dərəcələri azaldılmışdır; 3) 

İqtisadiyyat üzərində dövlət nəzarəti  dövlət 

xərclərinin azaldılması ilə eyni zamanda   

aradan qaldırılmışdır.  

Müasir dünyada ÜDM-dan elmi-tədqiqat 

işlərinə və təcrübə-konstruktor araşdırmala-

rına ayırmalara (2,2 %) görə Böyük Britaniya 

dünyada özünəməxsus yer tutur. 

Böyük Britaniyanın müasir sənayesinin 

inkişafı yüksək texnologiyaların inkişaf səviy-

yəsi ilə müəyyən edilir. Ölkə Avropada ən 

yüksək elmi-texniki potensiala malikdir və 

ABŞ-dan sonra aldığı Nobel mükafatlarının 

sayına görə dünyada ikinci yeri tutur. O, te-

lekommunikasiya və elektronika, kimya, ae-

rokosmik sənayedə bir mənalı şəkildə  aparıcı 

dövlət kimi hökmranlığı qəbul edilmişdir. 

Elmi tədqiqatlara və kəşflərə çəkilən xərclər il 

ərzində 2%-dən çoxunu təşkil edir. Eyni 

zamanda bütün elmi kəşflərin 35 %-dən çoxu 

dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir.  

Böyük Britaniyada milli innovasiya siste-

mində aparılan islahat və dəyişikliklər 

Bu ölkədə 2005-2008-ci illərdə milli in-

novasiya sistemində islahat və dəyişikliklər 

aparılmışdır. Milli innovasiya sisteminin yeni 

strukturu əvvəlkinə nisbətən daha davamlı ol-

muşdur. Diversifikasiya innovasiya fəaliyyə-

tinə cavab verən dövlət strukturlarınna to-
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xunub. Vençur maliyyələşdirmə sistemi daha 

da təkmilləşdirilıb.   

Hazırda innovasiya biznesi üçün imtiyazlı 

fiskal rejimin yaradılmasına yönəldilmiş vergi 

islahatları həyata keçirilir. Departamentlərin 

işində ümummilli məqsəd və vəzifələrin fiksa-

siyası məqsədilə Siyasət və Əlaqələndirmə 

Şurası uyğun direktivlər hazırlayır. Bunların 

sırasında "2004-2014-cü illərdə elm və 

innovasiyalar", "2004-cü il büdcə xərclərinin 

icmalı", "2007-ci il üçün büdcə xərclərinin 

icmalı"  və digər sənədlər vardır.  

İnnovasiya fəaliyyəti Britaniya hökuməti 

tərəfindən ümumdünya maliyyə böhranından 

sonra milli iqtisadiyyatın bərpası və inki-

şafında əsas istiqamətlərdən biri kimi elan 

olunmuşdur. Aparılan tədbirlərin sayəsində 

Böyük Britaniya İsveçrə və İsveçdən sonra in-

novasiyaların inkişaf səviyyəsinə görə dün-

yada üçüncü yeri tutdu.  Bu ölkə 2013-cü ildə 

tutduğu beşinci yerdən qalxaraq bioloji 

tədqiqatlar, kliniki tibb, ekologiya, humanitar, 

sosial və iqtisadi elmlər sahəsində dünya 

ölkələrinin ilk üçlüyünə daxil oldu. 

Tədqiqat fəaliyyətiinin və innovasiyaların 

inkişafı sahəsində  2011-ci ilin dekabrında qə-

bul edilmiş "İnnovasiya və elmi-tədqiqat fə-

aliyyətinin inkişaf strategiyası" mühüm sənəd 

kimi çıxış edir. Böyük Britaniyanın innovasiya 

inkişafının əsasları "2010-2015-ci illərdə elmin 

və innovasiya siyasətinin prioritetləri” sənə-

dində də öz əksini tapmışdır. Elm və yeni tex-

nologiyalar ölkənin iqtisadi cəhətdən inkişafını 

təmin edirlər. 

İnnovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

məqsədilə məhsulların istehsalının, işlərin və 

xidmətlərin planlaşdırılması zamanı strateji 

yanaşma tətbiq olunur. Bilik, vərdiş, texniki 

resursların və innovasiyaların yaradılması və 

satılması üçün nəzərdə tutulan kapitala  görə 

şərait yaradılır. Dövlət vəsaitlərindən maliy-

yələşdirilən tədqiqatlara açıq və pulsuz müda-

xilə təmin olunur. İxtisaslı kadrların seçilmə-

sində, pul dövriyyəsinin artırılmasında və 

maliyyələşdirilməsində kiçik və orta sahibkar-

lığa köməklik göstərilir.     

"Regionun dünya iqtisadiyyatına təsiri bu-

rada baş verən iqtisadi, sosial və siyasi pro-

seslərdən bilavasitə asılı olur. Bu proseslər 

elmi əsasda, insan amilini nəzərə almaqla baş 

verdikdə və ən başlıcası region ölkələrinin 

iqtisadi inkişafı əsas götürüldükdə regionda 

sosial-iqtisadi yüksəliş baş verir və onun təsiri 

dünya iqtisadiyyatına bir qayda olaraq müsbət 

olur." [2, s.65] 

Böyük Britaniyanın regional innovasiya 

siyasəti 

Dünya iqtisadiyyatına müsbət təsir gös-

tərən Böyük Britaniyanın regional inkişafının 

əsas xüsusiyyətlərindən birini ərazilərin qeyri-

bərabər sosial-iqtisadi inkişafı təşkil edir. 

İngiltərədə regional inkişaf məqsədiylə 12 

bölgə müəyyənləşdirilmişdir  və regional in-

kişaf siyasəti və strategiyaları İş, Yenilik və 

Qabiliyyətlər Nazirliyi (Department for Bu-

siness, Innovation and Skills - BIS) tərəfindən 

təyin olunmaqda, ərazi Regional İnkişaf 

Agentlikləri və BIS tərəfindən dəstəklənən 

digər peşə təşkilatları vasitəsilə davam et-

dirilməkdədir.  

İngiltərənin Cənub-Şərq regionuna  Bray-

ton, Surrey, Sasseks, Kent, Sauthempton və 

Portsmut kimi şəhər və qraflıqlar daxildir. 

London Böyük Britaniyanın ən kiçik regionu  

olmasına baxmayaraq, iqtisadi fəaliyyəti və 

elmi-texniki inkişafda göstərdiyi xidmətlərinə 

görə xüsusilə seçilir. Londonda maliyyə əməliy-

yatları biznesin ən aparıcı sahələrindən biridi 

sayılır. London Sitidə çoxlu sayda banklar, bro-

ker kontorları, sığorta, hüquqi və mühasibatlıq 

firmaları toplanmışdır.  

Şimal-Qərb bölgəsi Liverpul, Mançester, 

Blekbern, Kalrayl, Kambriya, Lankastr, Blek-

pul, Holton və Uorrinqton kimi əhəmiyyətli 

şəhər və qraflıqları əhatə edir. İllik sənaye 

məhsulunun 15 %-nə, ərazinin 3%-nə, əha-

linin 12 %-nə malik olan Lankaşir rayonu 

pambıq parça toxuculuğu, əlvan metallurgiya, 

kimya, atom və maşınqayırma sənayesi sahə-

lərinə malikdir. 

Şərq regionunda isə Kembric, Bedford, 

Esseks, Suffolk, Piterboro və Nurfolkdur. 

Qərb Midlenddə Birminhem, Uorvik, Here-

ford, Stafford kimi inkişaf etmiş sənaye şəhər-

ləri və qraflıqlar yerləşir. Midlend   iqtisadi 

inkişaf potensialına görə İngiltərənin ikinci 

rayonu hesab edilir. Burada İngiltərə əha-

lisinin 15 %-i yerləşir, 20 % sənaye məhsulu 
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istehsal olunur. Əlverişli coğrafi mövqeyi 

olan və qara metallurgiya zavodları yerləşən 

Midlendi bəzən “Qara İngiltərə” də 

adlandırırlar. [4] 

Yorkşir  və Hamber regionunda isə York, 

Kingston, Şimali Linkolnşir kimi mühüm elm 

və sənaye mərkəzləri, kənd təsərrüfatı sahələri 

olan ərazilər vardır. Yorkşir Şimali İngi-

ltərənin tarixi qraflığıdır. Xüsusi çəkisinə görə 

Yorkşir ölkənin regionları sırasında sonrakı 

yerlərdən birini tutur.  

Müasir Yorkşirin iqtisadiyyatını xidmət 

sahələri təşkil edir. Burada İngiltərənin ən bö-

yük daş kömür hövzəsi yerləşdiyindən sənaye 

müəssisələrinin çox böyük bir hissəsi həmin 

ərazidə toplanmışdır. Yorkşir strateji əhəmiyyət 

kəsb edən bölgədir. Burada regionun ən iri 

aeroportu sayılan Lids-Bredford yerləşir.  

Şotlandiya iqtisadi regionunun Edinburq, 

Qlazqo və Aberdin şəhərlərində əhalinin təx-

minən 5,2 milyonu yaşayır. Şotlandiya iqti-

sadiyyatı açıq qarışıq iqtisadiyyatdır. Ölkə 

iqtisadiyyatı üçün yüksək ixtisaslaşmış işçi 

qüvvəsi, inkişaf etmiş infastruktur, böyük 

həcmdə kapital ehtiyatı, korrupsiyanın çox aşağı 

səviyyəsi xarakterikdir. Ölkə ixracatının əsas 

hissəsini sənaye ixtisasına aid məhsullar tutur. 

Bunlar viski və müxtəlif elektronika, tekstil və 

metal məhsullarıdır. [4] 

Şimali İrlandiya İrlandiya adasının şimal 

hissəsində yerləşir və Böyük Britaniyakrallı-

ğına daxildir. Onun iqtisadiyyatında kənd tə-

sərrüfatının rolu xeyli böyükdür.  Emal 

sənayesi əsasən duz, torf və tikinti material-

larının çıxarılması ilə əlaqəlidir. Ənənəvi sə-

naye sahələri isə gəmiqayırma, toxuculuq və 

yeyinti sənayesidir.   

Uels isə Birləşmiş Krallıqla Şimali İrlandiya-

nın dörd inzibati ərazi vahidindən biridir. Bu-

rada dağ-mədən sənayesi, o cümlədən əkinçilik 

və heyvandarlıq inkişaf etmişdir. [1, s.183]    

Böyük Britaniyada regional innovasiya siya-

sətinin əsasını reqionun elmi-texnoloji inkişafı 

təşkil edir ki, bu da regionların iqtisadiyyatının 

rəqabət qabiliyyətini yüksəldir, maddi, əmək və 

digər resurslardan səmərəli istifadə etməyə 

kömək edir. Bu siyasətin həyata keçirilməsi 

nəticəsində bir sıra sosial problemlər (işsizliyin, 

cinayətkarlığın artımı, əhali gəlirlərinin aşağı 

səviyyəsi və s.) həll olunur. Son illərdə bu 

siyasətin ekoloji aspektlərinə xüsusi diqqət 

yetirilir. Regional innovasiya siyasətinin 

formalaşdırılmasında milli və siyasi faktorlara 

da xüsusi diqqət yetirilir.   

Britaniya hökuməti regionlara kömək məq-

sədilə müəyyən innovativ layihələr həyata 

keçirir. Məsələn, Şotlandiya, Uels və Şimali 

İrlandiya strateji planlaşdırma və büdcə 

siyasəti sahəsində geniş səlahiyyətlər əldə et-

mişlər. İngiltərədə müvafiq regionların 

inkişafı üzrə 9 regional agentlik yaradılmışdır. 

Şotlandiya iqtisadiyyatının İkinci dünya mü-

haribəsindən sonra artım sürəti azalsa da, sə-

naye sferasının reformasından sonra ölkə 

iqtisadiyyatının artım sürəti artıb. Şotlandiya 

höküməti sahil xətti boyu bir neçə ərazidə 

dəniz qoruqları yaratmaq niyyətindədir. Mari-

ne Scotland qurumu hökümət adından bu 

məsələni Şotlandiya hökümətinin dəniz plan-

laşdırılması sənədinə daxil edib. Mühafizə 

olunan dəniz əraziləri Şotlandiyada artıq 

mövcud qoruqların siyahısına əlavə ediləcək. 

Bu layihədə Şotlandiya hö-küməti adından 

Marine Scotland, Şotlandiya Təbiət İrsi, 

Birləşmiş Təbiət Mühafizəsi Komitəsi və 

digər təşkilatlar əməkdaşlıq edirlər. Dəniz 

qoruqları qismində mühafizəsi nəzərdə tutulan 

33 sahilyanı dəniz sahəsi təklif olunub. 

Regional innovasiyalarda təhsilin rolu 

Universitetlər, digər elmi mərkəzlərlə səna-

yenin əmədaşlıqda qarşılıqlı maraqları dərin 

elmi tədqiqatlar tələb edən yeni texnika və 

texnologiyaların, yeni məhsullar meydana 

gəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə elm tutumlu 

sahələrə misal olaraq miroelektronikanı, 

informasiya texnologiyalarını, biotexnologi-

yaları, dəqiq alət texnologiyalarını və s. misal 

göstərmək olar. 

Birləşmiş Krallıqda İngiltərə, Şimali İrlan-

diya, Şotlandiya və Uels üçün fərqli təhsil 

sistemləri mövcuddur. Ölkədə təhsilin inkişaf 

prioritetləri tədrisin səviyyəsini yüksəltmək, 

əmək bazarında rəqabətliliyi artırmaq, uşaqla-

rın və gənclərin təhsildən yayınmasının qarşı-

sını almaq, yaşlıların təlim imkanlarını geniş-

ləndirməkdən ibarətdir. Əmək bazarında 

iştirak edənlərin təhsil səviyyəsi yüksəldikcə 

bu sahədə yeni prioritetlər müəyyənləşdirilir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCk_Britaniya
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Bütün bunlar Birləşmiş Krallıqda biliklərə 

əsaslanmış cəmiyyətin və iqtisadiyyatın 

inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Ölkədə 165-

ə yaxın universitet və ali təhsil institutu fəaliy-

yət göstərir. Ali məktəblər tədrisin təşkilində 

sərbəstdirlər. Universitetlər əməkdaşlarını 

müəyyənləşdirir, tələbə qəbulu barədə qərar 

çıxarır, tədris planlarını tərtib edir və məzun-

lara müvafiq dərəcələr verirlər. 

Oksford və Kembric universitetləri XII, 

XIII, Qlazqo, Aberden və Edinburq univer-

sitetləri isə XIV, XV əsrlərdən fəaliyyət gös-

tərir. Britaniyanın digər universitetlərinin əsa-

sı XIX və XX əsrlərdə qoyulub. Ötən əsrin 

60-cı illərində və 1992-ci ildə politexnik və 

digər ali təhsil müəssisələrinə universitet sta-

tusu verildikdən sonra universitetlərin sayı 

nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. Ali məktəblər 

ticarət və sənaye müəssisələri ilə sıx əlaqə 

saxlayırlar. Universitetlər dərəcə verə bilmə-

yən digər ali təhsil müəssisələrinin məzun-

larına dərəcə vermək hüququna malikdir. Ali 

təhsildə fərqlənmiş tələbələrin bir qismi elmi 

işlərə cəlb olunurlar. İngiltərə, Şotlandiya və 

Uelsdə universitetlərə və digər ali təhsil 

müəssisələrinə hökumət yardımı bu ölkələr-

dəki Ali Təhsilə Yardım şuraları tərəfindən 

həyata keçirilir. Şimali İrlandiyada isə 

universitetlərə yardım Şimali İrlandiya Ali 

Təhsilə Yardım Şurasının tövsiyəsi ilə birbaşa 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən edilir. 

Ali təhsil müəssisələri kommersiya qurum-

ları üçün tədqiqatlar aparmaq, məsləhətlər 

vermək xidmətlərindən də müəyyən qədər 

yararlanırlar. Hökumət ali təhsil müəssisə-

lərinin bu mənbələrdən gəlir götürməsinə 

geniş imkanlar yaradır. Müəllimlər tədris 

prosesi ilə yanaşı elmi yaradıcılıqla da məşğul 

olurlar. Universiteti bitirmiş tələbələrin bir 

qismi də elmi işlərə cəlb olunurlar. Parkların 

sürətli inkişafı nəticəsində Britaniya hökuməti 

tərəfindən universitetlərə ayrılan vəsaitin həc-

mi ilbəil azaldıldı. (Britaniyada demək olar ki, 

bütün ali məktəblər dövlətə məxsusdur.) 

Dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinin azaldıl-

ması universtitetlərı alternativ yollar axtar-

mağa təşviq etdi. Universitütlərin yüksək elmi 

potensialı bir çox maneələri dəf etməkdə 

onlara yardımçı oldu. Onlar öz yeni texnika 

və texnologiyaların Bİ-lar vasitəsilə heç bir 

maneəsiz reallaşdıra bildilər. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, yerli hakimiyyət orqanları 

regionun sənaye iqlimində belə biznes mər-

kəzlərin katalızator rolunu qiymətləndirərək 

onlara maliyyə dəstəyi göstərdilər. Hal-

hazırda Böyük Britaniyada elmi mərkəzlərin, 

biznes inkubatorların sayı durmadan artır. 

Yüksək texnika və texnologiyaların artım 191 

sferasında əhalinin işlə təminat səviyyəsi 

yüksəlir, bir çox firmaların fəaliyyət miqyası 

genişlənir. 

İngiltərədə təhsillə bağlı qanunvericilik sə-

lahiyyəti Westminster-dəki Birləşmiş Kra-

llıq Parlamentinə məxsusdur. Şotlandiya, Uels 

və Şimali İrlandiya üçün təhsillə bağlı qa-

nunvericilik və məsləhətləşmələr müvafiq ola-

raq Şotlandiya Parlamenti, Uels və Şimali İr-

landiya Assambleyası tərəfindən həyata ke-

çirilir. Ümumiyyətlə, bu dörd sistem oxşardır, 

lakin ixtisaslaşma və kurrikulum baxımından 

bir sıra fərqlər vardır.  

Beləliklə, Böyük Britaniyada innovasi-

yaların həyata keçirilməsi regionlarda kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektlərində texnoloji in-

novasiyaların tətbiqinin sürətləndirir, insan 

ehtiyatlarını inkişaf  etdirir, yeni sərmayələrin, 

xüsusilə də birbaşa xarici investisiyaların 

artımına səbəb olur.   

Böyük Britaniyanın innovasiya siyasəti 

özünü aşağıdakı istiqamətlərdə ifadə edir: 

1. İnnovasiyalara olan sorğular; 

2. Sahibkarlıq sektorunda innovasiya fə-

aliyyətinin qorunub saxlanılması; 

3. İnnovasiyaların elmi-tədqiqat bazası ilə 

əlaqəsi; 

4. Beynəlxalq innovasiya fəaliyyəti; 

5. İnnovasiyalarla əlaqəli olan professional 

vərdişlər; 

6. Dövlət xidmətləri sektorunda innovasi-

yalar; 

7. Regional innovasiyalar.  

Ölkədə innovasiya fəallığının göstəriciləri 

regionlar üzrə fərqlənir. Bu isə regionların ta-

rixən sahib olduğu iqtisadi, kənd təsərrüfatı, 

mədəni sahələr üzrə aidiyyətindən və  inkişaf 

səviyyəsindən irəli gəlir. Burada innovasiya 

siyasətinin həyata keçirilməsi innovasiya 

fəaliyyətinin plan və prqramının işlənib hazır-
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lanmasını; yeni növ məhsullar işlənib hazır-

lanması gedişinə və onun tətbiqinə nəzarət 

edilməsini; yeni növ məhsullar yaradılmasının 

layihələrinə baxılmasını; vahid innovasiya 

siyasətinin həyata keçirilməsini; istehsal böl-

mələrində bu sahənin fəaliyətinin əlaqələn-

dirilməsini; innovasiya fəaliyyəti prqramının 

material və maliyyə resursları ilə təmin edil-

məsini; innovasiya fəaliyyətinin ixtisaslı hey-

yətlə təmin edilməsini; innovasiya problemini 

ideyadan seriyalı məhsul istehsalına qədər 

kompleks şəklində həll etmək üçün müvəqqəti 

qruplar yaradılmasını nəzərdə tutur.  

Böyük Britaniya və Azərbaycan  

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Bir-

ləşmiş Krallığı (Birləşmiş Krallıq) Azər-

baycan Respublikasının müstəqilliyini 26 

dekabr 1991-ci il tarixində tanımışdır. İki ölkə 

arasında diplomatik münasibətlər 11 mart 

1992-ci qurulmuşdur. Bakıda Britaniya səfir-

liyi 1993-ci ilin sentyabr ayında, Londonda 

Azərbaycan səfirliyi isə 1994-cü ilin yanvar 

ayında açılmışdır. Azərbaycan Respublikası 

və Birləşmiş Krallıq arasında iqtisadi müna-

sibətlər, xüsusilə də enerji sahəsində əmək-

daşlıq ikitərəfli münasibətlərin əsasını təşkil 

edir. Azərbaycan Birləşmiş Krallıq ilə Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorunda neft və təbii 

qazın hasil olunması və beynəlxalq bazarlara 

nəql olunması sahəsində sıx əməkdaşlıq edir. 

Dünyanın aparıcı neft şirkətlərindən biri olan 

BP 1992-ci ildən etibarən Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərir və “Əsrin Müqaviləsi” 

(Azəri-Çıraq-Günəşli yataqları) və Şah Dəniz 

layihəsi kimi hasilatın pay bölgüsünə dair 

imzalanmış əsas sazişlərin həyata keçirilmə-

sində iştirak edir. 2011-ci ildə iki ölkə 

arasında ticarət dövriyyəsi 501 milyon ABŞ 

dolları təşkil etmiş və Birləşmiş Krallıq 

Azərbaycanın 15-ci iri ticarət tərəfdaşı 

(Avropa İttifaqı ölkələri arasında 4-cü iri 

ticarət tərəfdaşı) olmuşdur. Birləşmiş Krallıq 

Azərbaycanda ən iri xarici sərmayədar olaraq 

qalmaqdadır. Azərbaycanda 300-ə yaxın 

Britaniya şirkəti fəaliyyət göstərir.[8] 

1995-ci il 28 noyabr tarixdə Heydər Əliyev 

Adam Smit İnstitutunun təşkil etdiyi"Azər-

baycanda investisiya imkanları" mövzusunda 

konfransda iştirak etmək üçün Birləşmiş 

Krallığa işgüzar səfər edərək bir sıra mühüm 

görüşlər keçirib. Konfransın ge-

dişindəAzərbaycan - Böyük Britaniya Ticarət 

- Sənaye Şurasının yaradılması haqqında 

Memorandum imzalanıb. 3-5 iyun 2002-ci 

ildə ənənəvi illik "Neft-Qaz 2002" sərgisində 

iştirak etmək məqsədilə Britaniyanın Sənaye 

və energetika Naziri Brayan Vilson Bakıya 

səfər edib və Prezident Heydər Əliyev 

tərəfindən qəbul olunub. 

Prezident Heydər Əliyev və Böyük Britani-

yanın Baş naziri Con Meycor tərəfindən 23 

fevral 1994-cü ildə imzalanmış "Təhsil, elm və 

mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair saziş" 

Britaniya ilə Azərbaycan arasında mədəni 

əməkdaşlığın hüquqi əsasını qoyub. Azərbaycan 

və Britaniya xalqları arasında təhsil, elm və 

mədəniyyət sahələrində əlaqələrin inkişafında 

tarixi əhəmiyyət daşıyan bu saziş imzalandığı 

gündən iki ölkə arasında qarşılıqlı anlaşmaya 

geniş zəmin yaradıb. 

Bundan sonra Böyük Britaniyanın xarici 

ölkələrlə elmi-mədəni əlaqələrini təşkil edən 

əsas təşkilat olan British Council Azərbay-

canda fəaliyyətini genişləndirib. Sazişin 14-cü 

maddəsinə əsasən British Council iki ölkə ara-

sında təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində 

əməkdaşlıqda Böyük Britaniya hökumətinin 

əsas vasitəçisidir. Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi ilə British Council-ın sə-

mərəli fəaliyyəti Heydər Əliyev və Birləşmiş 

Krallığın baş naziri Toni Bleyerin 1998-ci ilin 

iyulun 21-də imzaladıqları birgə bəyan-

namədə də qiymətləndirilib. Bəyannamənin 

10-cu maddəsində qeyd olunmuşdur: "Hər iki 

lider British Council-in Azərbaycanda ingilis 

dilinin tədrisi, təhsil, elm, texnika və 

mədəniyyət sahələrini əhatə edən genişlənmiş 

fəaliyyətini xüsusilə bəyəndilər".[9] Bütün 

bunlar Azərbaycanın iqtisadi, elmi, mədəni 

inkişafı üçün  yeni innovasiyaların tətbiqində, 

“elmi sərmayə”nin qoyuluşunda böyük rol 

oynamışdır. 

 

NӘTİCӘ 

Böyük Britaniyada innovasiyaların tətbiqi hər 

regionun özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla həyata keçirilir. Burada regional və 

submilli səviyyələrdə innovasiya fəaliyyətinə 
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geniş imkan yaradılır. Regionlardada mövcud 

olan elmi-texniki potensial və onun tərəqqisi is-

tehsalın  maddi ünsürlərində keyfiyyət dəyişik-

likləri aparır, burada çalışan kadrların özlərini də, 

intelektual səviyyə baxmından təkmilləşdirir. 

Elmi bazar münasibətləri sisteminə daxil olan 

Böyük Britaniyanın elmi-texniki tərəqqisi imkan 

verir ki, regionlarda müxtəlif sahələr üzrə təklif 

olunan innovasiyalar daha qısa müddətə istehsala 

tətbiq edilsin. Bu  isə ölkənin iqtisadi inkişafına 

səbəb olur və rəqabətədözümlü iqtisadiyyat 

yaradır.   
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