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DÜNYA TӘCRÜBӘSİ ӘSASINDA İNNOVASİYA FӘALIYYӘTİNİN TӘŞKİLİ 

YOLLARI 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – innovasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili yollarının tədqiq olunmasıdır.  

Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli təhlil 

Tədqiqatın nəticələri: -müxtəlif ölkələrdə innovasiya fəaliyyəti sferasının tənzimlənməsi 

səviyyəsindən asılı olmayaraq dövlət innovasiya siyasəti tədbirlərinin blokları təklif edilir.Bu blokar isə 

maliyyələşdirmə , texniki biliklərin yayılması  və rəqabət ilə bağlıdır.  

Açar sözlər: elm, innovasiya, siyasət, dövlət, model, maliyyələşmə, rəqabət 

 

GİRİŞ 

Dünya birliyi ölkələrində elmi-texniki və 

innovasiya siyasətinin formalaşdırılması və 

həyata keçirilməsi mexanizmi fərqlidir.Belə 

ki, müxtəlif ölkələrdə dövlət və bazarın funk-

siyalarının əlaqəsi eyni deyildir, elmin idarə 

olunmasının təşkilati strukturu fəqlidir. Lakin 

bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə istehsalın 

inkişaf qanunauyğunluqları oxşardır və inno-

vasiya fəaliyyətinə, xüsusilə də, onun uzun-

müddətli tendensiyalarının və nəticələrinin 

uçotuna yanaşma eynidir.  

Müxtəlif ölkələrdə elm və innovasiya si-

yasətinin həyata keçirilməsinə çəkilən xərclərin 

miqdarı müxtəlifdir. Burada İsveçrə liderlik 

edir, siyahıda sonrakı ölkələr isə Almaniya, 

Yaponiya, İsveç, Cənubi Koreya və ABŞ-dır. 

ETİ və SKİ maliyyələşdirilməsi həcminə görə 

Yaponiya, Almaniya, İsveç, İsveçrə, Cənubi 

Koreya və ABŞ liderlik edirlər. “Yüksək texno-

logiyalı ölkələrin”  ikinci qrupuna Böyük Brita-

niya, Fransa, Hollandiya, İtaliya, bir sıra digər 

avropa ölkələri və Tayvan aiddir. [1, s. 24-28]. 

 

İnnovasiya fəaliyyətinin strateji is-

tiqamətləri 

Dünya təcrübəsində innovasiya fəaliyyəti 

aşağıfakı səviyyə və formalarına görə fərqlən-

dirilir: 

1.Dövlət fəal müdaxilə strategiyası. 

2.Demərkəzləşdirilmiş tənzimləmə strategi-

yası. 

3.Qarışıq. 

Fəal müdaxilə strategiyasının həyata keçi-

rilməsi zamanı dövlət elmi, elmi-texniki və 

innovasiya fəaliyyətini milli iqtisadiyyatın 

iqtisadi artımının əsas və müəyyən edici amili 

kimi qəbul edir. Bir qayda olaraq, bu strategi-

yanın seçilməsi qanunvericilikdə və dövlətin 

xarici siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklikləri 

nəzərədə tutur.  

Fəal müdaxilə strategiyası - ali məktəblərin 

maliyyələşdirilməsi və öz ETSKİ həyata ke-

çirən kommersiya təşkilatlarına imtiyazların 

verilməsi ilə yanaşı Yaponiyada, Fransada, 

Hollandiyada və digər ölkələrdə innovasiya 

fəaliyyətini fəallaşdırır. Bu strategiyadan isti-

fadə edən dövlət əsas liderlik rolunu, bunula 

belə eyni zamanda fəal müdaxilə strategiyası 

üçün xarakterik olan ciddi direktiv əlaqələri 

saxlayır.  

Məsələn, dövlət iqtisadi sferada və dövlət 

sektorunda hazırlanan elmi-texniki yenilikləri 

təklif edir və innovasiya sahəsinin infrastruk-

turunu yaradır; innovasiya sahəsinin bütün 

iştirakçılarının innovasiya fəallığının yükslə-

məsinə səbəb olan şərtləri formalaşdırır; yeni-

liyə olan ilkin tələbatın yaradılması üçün döv-

lət resurslarını ayırır. Bu strategiyanın həyata 

keçirilməsi zamanı vergi güzəştləri və innova-

siya fəallığı üçün digər stimullar istifadə edi-

lir. Bu strategiya ABŞ, Böyük Britaniya və bir 

sıra digər ölkələrdə həyata keçirilir. [2, s. 122] 

Elmi-texniki inkişafın prioritetlərinin seçi-

mində aparıcı rolun dövlətə məxsus olduğu 

fəal müdaxilə strategiyasından fərqli olaraq, 

demərkəzləşdirilmiş tənzimləmə strategiya-

sında  elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətinə 

birinci yerdə təsərrüfatçılıq subyektləri çıxış 

edir, dövlət isə onlara bu fəaliyyətin həyata 
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keçirilməsi üçün əlverişli, iqtisadi və digər 

şərtlər yaratmağa çalışır.  

Qarışıq strategiya iqtisadiyyatın əksər 

hissəsini dövlət sektoru təşkil edən ölkələrdə  

həyata keçirilir və dövlət bu sektorun sahələ-

rinin yüksək ixrac potensialını dəstəkləməkdə 

maraqlıdır. Bu halda dövlət müəssisələrinə 

münasibətdə dövlət fəal müdaxilə strategiya-

sından, qalanlarına isə demərkəzləşdirilmiş 

tənzimləmə strategiyasında istifadə edir. Belə 

təcrübə İsveçdə geniş yayılmışdır. [2, s. 126] 

İnnovasiya fəaliyyəti sahəsində dövlətin 

rolunun artması - şirkətlərə fasiləsiz innovasi-

ya fəaliyyətinin sərfəli və mümkün olduğu, 

həmçinin bazarın hər zaman bunu təmin edə 

bilmədiyi şəraitdə ən vacib amillərdən biridir.  

Əlavə stimullaşdırma funksiyası dövlət 

tərəfindən iqtisadi siyasət alətləri (kredit, ver-

gilər, anti-terror qanunvericiliyi, beynəlxalq 

texnilogiya mübadiləsinin tənzimlənməsi və 

s.) vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da onun re-

surslarının dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə 

azaltmağa və onların mümkünlüyünü və key-

fiyyətini artırmağa imkna verir. 

İnnovasiya fəaliyyəti sahəsində dövlətin 

rolunun yüksəlməsinin digər səbəbi onun hə-

yata keçirilməsi üçün çəkilən xərclərin sürətli 

artımıdır. Bu, ilk növbədə, elmi-texniki ava-

danlıqlara, cihazlara və mühəndis kadrlarına 

çəkilən xərclərlə bağlıdır.  

İnnovasiya fəaliyyətində dövlətin fəal işti-

rakı elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətinin 

nəticələrinin uzunmüddətli proqnozlaşdırılma-

sının zəruriliyi ilə əlaqədardır. Yeniliyin ef-

fektivliyi innovasiya sahəsinin və növünün və 

onların tətbiq vaxtının düzgün seçimindən çox 

asılıdır. [3, s. 54] 

İnnovasiya  fəaliyyətinin inkişafı və inno-

vasiya prosesinə cəlb edilən resursların həc-

minin artması həm özəl, həm də dövlət sub-

yektlərinin (şirkət, universitet, dövlət labora-

toriyaları və s.) əməkdaşlığını və kooperasiya-

sını zəruri edir. Innovasiya prosesinə cəlb olu-

nan subyektlərin kooperasiyası vasitəsilə döv-

lətin təşkilati funksiyası həyata keçirilir.  

 

İnkişaf etmiş ölkələrdə innovasiya stra-

tegiyasının formalaşması mexanizmləri. 

Hal hazırda  inkişaf etmiş ölkələrin elmi 

innovasiya inkişafının üç başlıca model 

tiplərini ayırmaq olar: 

1) Bir qayda olaraq, elmi-innovasiya poten-

sialının payı böyük olan elmdə, elmi istahsal 

dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən iri-

miqyaslı məqsədli layihələrin həyata keçirilmə-

sində liderliyə istiqamətlənmiş ölkələr (ABŞ). 

2) İnnovasiya infrastrukturunun inkişafı, 

dünya elmi-texniki tərəqqisinə meyilliliyin 

təmin  edilməsi, elm və texnologiya sahəsində 

müxtəlif sektorların fəaliyyətinin koordinasi-

yası yolu ilə yeniliklərin stimullaşdırılması 

(Yaponiya, Cənubi Koreya). 

3)Yeniliklərin yayılmasına, əlverişli innova-

siya mühitinin yaradılmasına, iqtisadiyyatın bü-

tün strukturunun təkmilləşdirilməsinə istiqa-

mətlənmiş ölkələr (Almaniya, İsveç, İsveçrə). 

Qərbi Avropa ölkələrinin innovasiya si-

yasəti “milli çempionların” – ABŞ və Yapo-

niyanın aparıcı şirkətləri ilə rəqabət apara 

bilən bir sıra iri korporasiyaların stimullaşdı-

rılmasına əsaslanır. Sənayedə ETSKİ üçün 

dövlət vəsaitlərinin əksər hissəsi onlara çatır. 

Belə ki, Böyük Britaniyada dövlət dotasiyala-

rının 80%-i “VALUE”, informasiya sistemləri 

texnologiyaları sahəsində elmi tədqiqatlar 

üzrə Avropa strateji proqramının (“ESTP-

RİT”), Avropada qabaqcıl rabitə üsullarının 

tədqiqi proqramının (RASE) ETSKİ-nin 

nəticələri üçün ayrılmışdır. Bu proqramların 

məqsədi Avropa şirkətlərinin yüksək texnolo-

giyalar bazarında rəqabət qabiliyyətlərinin 

yüksəldilməsidir. [ 4, s. 78] 

ABŞ-da elmi-texniki siyasətin həyata keçi-

rilməsi yaxşı inkişaf etmiş instutisional struk-

tura əsaslanır. ETSKİ-nın stimullaşdırılma-

sında federal hökumətin əsas vasitələri iki iri 

idarələrarası orqandır: 

 Fundamental tədqiqatların istimətlərini 

koordinasiya edən Amerika elmi fondu; 

 Elmi-texniki siyasətdə sənayenin və uni-

versitetlərin maraqlarını təmsil edən Amerika 

elmi şurası; 

Dövlət tədqiqat proqramlarının həyata ke-

çirilməsində başlıca rolu Müdafiə Nazirliyi və 

Kosmik məkanın aeronavtikası və tədqiqi üzrə 

Milli idarə (NASA) oynayır. 
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Digər nazirliklər və dövlət təşkilatları da 

(Energetika Nazirliyi, Milli Səhiyyə İnstitutu, 

Milli Standartlar Bürosu və s.) sahə proqram-

ları çərçivəsində ETSKİ stimullaşdırılmasına 

köməklik göstərirlər.  

Amerikanın elmi-texniki tərəqqinin idarə 

olunması strukturunun xüsusiyyəti – dövlət və 

özəl biznesin sıx qarşılıqlı təsiridir. Qarışıq, 

dövlət və özəl mənbələr hesabına ma-

liyyələşən təşkilatların əhəmiyyəti böyükdür: 

 Milli Sənaye tədqiqatları mərkəzi; 

 Milli akademiya; 

 Amerika elmin inkişafına yardım assosia-

siyası. Əsas vəzifəsi ölkənin elmi-texniki və 

iqtisadi potensialının yüksəldilməsi yollarının 

axtarılmasıdır. Bu vəzifənin həyata keçi-

rilməsinin istiqamətlərindən biri – federal 

proqram və müqavilələrin icrası və onların 

özəl sektorda tətbiq edilməsi gedişatında artıq 

toplanmış nailliyyət, ixtira və yenilik arsena-

lının səmərəli istifadəsidir. [3,s. 210] 

80-cı illərin sonu və 90-cı illərin 

əvvəllərindən ABŞ-da federal texnologiyala-

rın ötürülməsinə - texnoloji transfertlərə xüsu-

si əhəmiyyət verilirdi. Federal hakimiyyətin 

və özəl sektorun transfertə marağı böyükdür. 

Belə ki, ABŞ-da aparılan tədqiqatlar göstər-

mişdir ki, fundamental tədqiqata xərclənən bir 

dollar altı-yeddi aydan sonra iki dollar məblə-

ğində xeyir verir, texnologiyanın ötürülmə-

sindən isə 20:1 nisbətində və daha artıq iqti-

sadi effekt almaq olar, nəticələri isə artıq bir 

neçə gün ərzində əldə oluna bilər. [ 5, s.77] 

Texnoloji transfert satışın və satış bazarının 

həcminin genişləndirilməsinə; yeni, daha 

təkmilləşdirilmiş texnika və texnologiyanın 

yaradılmasına; istehsalın dəyərinin azaldılma-

sına; əvvəllər praktiki olaraq yerinə yetirilə 

bilinməyən hesab edilən təcrübi və tətbiqi 

tədqiqatların stimullaşdırılmasına; ETSKİ 

aparılmasının və yeni texnikanın tətbiqinin 

müddətinin azaldalmasına; əməyin məhsula-

darlığının artmasına; istehsal xərclərinin 

azalmasına; əvvəllər əldə olunmuş texnika və 

texnologiyanın keyfiyyətinin artmasına və 

tətbiq olunma sərhədlərinin genişlənilməsinə; 

istehsalın təşkilinin yaxşılaşmasına; kadrların 

ixtisının artırılmasına səbəb olur.  

ABŞ-da 1986-cı ildə qəbul edilmiş federal 

texnologiyanın ötürülməsi haqqında qanun 

fəaliyyət göstərir ki, bu qanun 90-cı illərdə 

belə ötürülməsinin stimullaşdırılması üzrə bir 

sıra qanunvericilik aktları ilə möhkəmləndi-

rilmişdir. Bu aktlara görə federal texnologiya 

üzərində müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi 

üzrə müddəalara yenidən baxılmış, lisenziya-

laşdırmanın miqyası genişləndirilmiş, alim və 

mühəndislərin texnologiyanın tətbiqinə olan 

maddi marağının yüksəldirilməsinə is-

tiqamətlənmiş tədbirlər işlənib hazırlanmışdır. 

[ 6, s.311] 
ABŞ-da irimiqyaslı məqsədli layihələr va-

sitəsilə innovasiya proseslərinin dövlət tən-

zimlənməsi ABŞ milli elmi fondu tərəfindən 

məqsədli pulsuz subsudiyalaşdırılma yolu ilə 

vençur firmaların və kiçik və orta innovasiya 

müəssisələrinin tədqiqat mərkəzlərinin, həm-

çinin uniersitetlərdən ayrılan “spin-off” ad-

landırılan firmaların, dövlət tədqiqat 

mərkəzlərinin və iri sənaye korporasiyalarının 

xüsusi laboratoritalarının yaradılmasının sti-

mullaşdırılması istiqamətində həyata keçirilir: 

 Innovasiya fəaliyyətinə güzəştli ver-

giqoymalar; 

 Milli elmi fond, ABŞ Energetika Nazirli-

yinin İnvestisiya fondu və qeyri-kommersiya 

filantrop maliyyələşdirmə istiqaməti olan di-

gər investisiya fondları tərəfindən kiçik fir-

malara – innovatorlara və ayrı-ayrı təkbaşına 

tədqiqatçılara güzəştli kreditlərin və qrantların 

verilməsi; 

 Büdcə araşdırmaları gedişatında pa-

tentləşdirilən və federal hökumətin mülkiyyəti 

olan ixtiraların kommersiya istifadəsi üçün 

pulsuz lisenziyaların verilməsi; 

 Dövlət innovasiya infrastrukturunun 

formalaşdırılması və dövlətin innovasiyaların 

alqı-satqı münasibətlərinin agenti kimi çıxış 

etdiyi innovasiya bazarının formalaşmasına 

imkan yaradılması; 

 Ölkədə və xaricdə innovasiya prosesləri-

nin monitorinqi və proqnozlaşdırılması, inno-

vasiya fəaliyyətini müxtəlif subyektləri 

tərəfindən hazırlanan innovasiya layihələrinin 

dövlət ekspertizası; 
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 Innovasiya fəaliyyəti subyektlərinə döv-

lət xidmətlərinin (rabitə, istilik, elektrik ener-

jisi) ödənilməsi üzrə güzəştlərin verilməsi; 

 Məşhur alim və innovatorların mənəvi 

mükafatlandırılmasının həyata keçirilməsi 

(dövlət mükafatlarının verilməsi, fəxri adın 

verilməsi, innovasiya məhsullarının və xid-

mətlərinin nailiyyətlərinin və istifadəsinin 

propoqandası və s.); 

 Milli məhsul istehsalçılarının daxili və 

beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini inkişaf et-

dirən antimonopoliya qanunvericiliyi. 

ABŞ Energetika Nazirliyinin İnvestisiya 

fondu kiçik firmalar tərəfindən həyata keçi-

rilən həm ayrı-ayrı tədqiqat layihələrinin ma-

liyyələşdirilməsi, həm də fərdi ixtiraçıların 

subsidiyalaşdırılması ilə məşğul olur. Fond 

özünün qeyri-kommersiya oriyentasiyasını 

onunla qeyd edir ki, “yüksək uğursuzluq ris-

kinə” malik olan tədqiqatlara üstünlük verir. 

Innovasiya proseslərinin birbaşa dəstəklənmə-

sinin vacib elementi – dövlət innovasiya inf-

rastrukturunun formalaşdırılmasıdır. Dövlət, 

innovatorlara işgüzar xidmətlər göstərən yeni-

liklərin yayılması mərkəzləri və konsultasiya 

mərkəzləri şəbəkəsi yarada bilər. Dövlət in-

novasiya bazarının (dövlət nəşlərindəki 

məlumatlar, sərgilər, birjalar, yarmarkalr və 

s.) formalaşmasına səbəb olur və özü, məsələn 

lisenziyanın alışı və satışı zamanı onun agenti 

kimi çıxış edir. [7, s. 20] 

Dövlət orqanları ölkədə və xaricdə innova-

siya proseslərinin monitorinqini və proqnoz-

laşdırılmasını, adətən isə geniş tətbiq edilməsi 

üçün daha effektiv qabaqcıl texnologiyanın 

axtarışını həyata keçirir. Innovasiya məhsulla-

rının dövlət ekspertizası xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir, belə ki, yenilikləri həyata keçirən 

ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən onların ümu-

miqtisadi miqyasda bütün mümkün effektləri-

ni qiymətləndirmək çətindir. Innovasiya təşki-

latlarına dövlət xidmətlərinin – rabitə, istilik, 

elektrik enerjisi və s. xidmətlərin ödənilməsi 

üzrə güzəştlər göstərilə bilər.  

Mənəvi dəstək tədbirlərini də nəzərdən 

qaçırmaq lazım deyil:  dövlət mükafatlarının 

verilməsi, fəxri adın verilməsi, innovasiya 

məhsullarının və xidmətlərinin nailiyyətləri-

nin və istifadəsinin təbliği, dövlət rəhbərləri 

tərəfindən aparıcı innovasiya təşkilatlarına baş 

çəkilməsi, elmi-texniki ziyalı nümayəndələri-

nin vacib dövlət tədbirlərində iştirakı, elmi-

texniki cəmiyyətin özünütəşkilə dəstək və s. 

Dolayı tənzimləmə tədbirləri arasında, hər 

şeydən əvvəl, vergi güzəştlərini qeyd etmək 

lazımdır. Mənfəətə güzəştli vergiqoymalar həm 

vergiqoyma bazasının ixtisarı yolu ilə, həm də 

vergi ödəmələrindən çıxılan vergi dərəcələrinin 

azaldılması yolu ilə həyata keçirilir.  

ABŞ-ın dövlət innovasiya siyasətinin xüsu-

siyyətlərindən biri də innovasiya layihələrinin 

hazırlanması və reallaşdırılması üzrə qərarla-

rın aşağı “idarə” konsentrasiyasıdır.  

Innovasiya fəaliyyətinin inkişafı məqsədilə 

ABŞ-da 1984-cü ild “ETSKİ sahəsində koo-

perasiya haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. 

Bundan əvvəl isə 1980-cı ildə “Texnoloji 

yeniliklər haqqında” Stivenson-Vaydler Qa-

nunu qəbul olunub ki, bu da sənaye innovasi-

yalarının stimullaşdırılması üzrə bir sıra təd-

birləri nəzərdə tutur. [7, s.45] 

 Onların öyrənilməsi və stimullaşdırılması 

üçün icra hakimiyyəti aparatı çərçivəsində 

xüsusi təşkilatların yaradılması; 

 Universitetlər, sənaye və federal labora-

toriyalar arasında elmi və texniki heyətin mü-

badiləsinə köməklik göstərilməsi; 

 Elm və texnikanın inkişafında böyük 

töhvəsi olan şəxslərin və korporasiyaların 

həvəsləndirilməsi.  

ABŞ-da daxili və beynəlxalq rəqabətin in-

kişaf mexanizmi hazırlanıb, antiterror qanun-

vericiliyi artıq 100 ildir ki fəaliyyət göstərir.  

Keçən əsrin sonlarında Yaponiya informa-

siya sistemləri, mexanotronika, biotexnologi-

ya, yeni materiallar sahəsində “imitator” və 

“rasionalizator” ölkəsindən texnologiya yara-

dıcısı ölkəsinə keçid siyasətini həyata ke-

çirməyə başladı. Bu proses elm və texnologi-

ya sahəsimdə müxtəlif sektorların hərəkətləri-

nin koordinasiyası vasitəsilə dünya elmi-

texniki tərəqqisinə nail olmaq qabiliyyətini 

təmin edən dövlət siyasətinin həyata keçi-

rilməsi ilə baş verir.  

Yaponiyada dövlət innovasiya siyasəti 

məsələləri ilə hökumətin yüksək dövlət orqan-

ları məşğul olurlar. Yaponiyanın baş naziri 

elmi işlər üzrə Şuranın rəhbəridir. Onun tərki-
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binə bir sıra nazirliklərin rəhbərləri, həmçinin 

iri özəl sənaye korporasiyalarının nü-

mayəndələri daxildir. Elmi işlər üzrə Şura 

ölkənin elmi-texniki inkişafının strateji xəttini 

formalaşdırır və dövlət büdcəsindən ETSKİ 

çəkilən xərclərin həcmini müəyyənləşdirir, 

elm və texnika üzrə İdarə isə daha iri mlli 

proqramların (kosmik tədqiqatlar, nüvə reak-

torları üçün aparaturaların hazırlanması və s.) 

işlənib hazırlanmasını və reallaşmasını həyata 

keçirir. Onun çərçivəsində elm tutumlu firma-

ların dəstəklənməsi ilə məşğul olan Yaponiya 

tədqiqatların inkişafı korporasiyası fəaliyyət 

göstərir. [8, s.199] 

Xarici ticarət və sənaye nazirliyi (XTSN) 

sənayedə ETSKİ aparılmasında və onların 

tətbiqində aparıcı rol oynayır. Işlərin konkret 

istiqamətlərinin icrası üzərində nəzarəti elm 

və texnik üzrə İdarə həyata keçirir.  

Yaponiya dövlətinin öz innovasiya si-

yasətini həyata keçirdiyi mexanizm çox 

sadədir. Tədqiqatların prioritet istiqamətlərini 

müəyyən etdikdən sonra XTSN müvafiq is-

tehsalat profili olan bütün iri korporasiyalara 

proqramın həyata keçirilməsində iştirak et-

məyi təklif edir. Nazirlik korporasiyalara özü-

nün elmi laboratoriyalarını təqdim edir, uni-

versitetlərdən aparıcı alim və mütəxəssisləri 

tədqiqatlara cəlb edir, lakin heç bir maliyyə 

yardımı etmir. ETSKİ aparılması ilə bağlı 

xərcləri iştirakçı korporasiyalar kollektiv ola-

raq ödəyirlər. Tədqiqatların, işləmələrin və 

“know-how” nəticələri bütün maraqlı şirkət-

lərə bildirilir. Yapon hökuməti sənaye ETS-

Kİ-nin maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayır-

mır, həmçinin yeni məhsul üçün satış bazarı 

şikətlərinə zəmanət vermir, lakin o milli baza-

rın qorunması üçün proteksionist tədbirlər 

həyata keçirir və bununla da ETT-nin 

qabaqcıl istiqamətlərində korporasiyalara 

“ayağa qalxmağa” kömək edir. Buna görə də 

yaponiyanın elm tutulmu məhsul istehsalçıları 

daxili bazarda praktiki olaraq xarici 

rəqiblərdən təzyiqlər görmürlər.  

Son illərdə Hindistanın əldə etdiyi uğurlar 

onun istifadə etdiyi innovasiya fəaliyyətini 

stimullaşdıran tədbirlərə diqqətlə yanaşmağı 

vadar edir.  

Bütün tədbirlər kompleksi arasında Hindis-

tan daha çox lazımi infrastrukturun yaradııl-

masına, texniki, informasiya və metodoloji 

köməyin göstərilməsinə, həmçinin layihəyə 

dövlət maliyyələşdirirlməsinin cəlb olunması 

hesabına innovasiya fəaliyyətinin risklərinin 

azaldılamsına daha çox əhəmiyyət verir.  

 

İnnovasiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

yolları 

Aydındır ki, cavan şirkət üçün bazara 

çıxmaq və orada qalmaq asan deyil. Innovasi-

ya şirkətlərini yaradan birliklər və assosiasiya-

lar onların fəalyyətlərini tənzimləməyə çalışır-

lar. Bunların arasında 1992-c ildə yaradılmış 

Hindistan vençur investisiyalaşdırma assosia-

siyası əhəmiyyətli yerə malikdir ki, bu da həm 

Hindistan, həm də Amerika və Avropa işti-

rakçılarını birləşdirir. Assosiasiyanın Hindis-

tandan olan iri işirakçıları sırasından Proqram 

təminatının və informasiya texnologiyalarının 

Milli vençur fondunu, kiçik və orta müəs-

sisələrin inkişaf Fondunu göstərmək olar. Bu 

fondların əsas vəzifələri innovasiya sahələri 

üçün xarakterik olan uzunmüddətli riskıərin 

azaldılması, informasiya texnologiyaları, qida 

sənayesi, səhiyyə infrastrukturu, loqistika 

kimi sektorlarda yeni şirkətlərin axtarışı və 

investisiyalaşdırılmasıdır.  

Genişlənmə mərhələsində şirkətlərə dəstəyi 

Hindistan hökuməti tərəfindən 1996-cı ildə 

yaradılan texnoloji inkişaf üzrə Şura həyata 

keçirir. O, güzəştli kreditlər verir, həmçinin 

innovasiya şirkətlərinin nizamnamə kapitalın-

da iştirak edir. Verilən məbləğ adətən la-

yihənin dəyərinin 50%-ni ötmür, bu zaman 

alıcılara bu vəsaitləri laboratoriyaların yara-

dılmasına, fundamental tədqiqatların aparıl-

masına, yenidən maliyyələşdirməyə və s. 

xərcləmələri qadağan edilir. [ 9, s.165] 

Hindistanın innovasiya sisteminin əsas 

elementlərindən biri texnoloji parklar və in-

kubatorlardır. Bu institutların dəstəklənməsi 

vəzifəsinin ən vacib dövlət vəzifələrindən biri 

olduğu az əhəmiyyətli deyildir: Hökumət çər-

çivəsində elmi-texnoloji parkların yaradılması 

və elm və texnologiyalara dəstək üzrə xüssusi 

Agentlik fəaliyyət göstərir.  
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DÜNYA TƏCRÜBƏSİ ƏSASINDA İNNOVASİYA 

FƏALIYYƏTİNİN TƏŞKİLİ YOLLARI 

 

Cədvəl №1 

Dünya ölkələrində innovasiyanın dövlət dəstəyi tədbirləri 
№ Tədbirlər Həyata keçirildiyi yer 

1 Dövlət elmi-tədqiqat institutlarının kommersiya innovasiya şirkətlərinin 

iştirakçısı (səhmdarı, təsisçisi) olmaq hüququ 

Danimarka, İspaniya, Norveç, 

Fransa, İsveç 

2 Elmi institutlarla və biznes strukturlarla birgə müəssisələrin yaradılmasının 

stimullaşdırılması 

Böyük Britaniya, Almaniya, Da-

nimarka, İrlandiya, ÇXR, ABŞ, 

Fransa, İsveç 

3 Kiçik və orta müəssisələr səviyyəsində innovasiya texnologiyalarının tət-

biqinin stimullaşdırılması 

Böyük Britaniya, ÇXR, ABŞ, 

Fransa 

4 Biznes və innovasiya texnologiyalarının yaradıcıları arasında olan vasitəçi 

təşkilatların fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

Almaniya, Böyük Britaniya, AB, 

ÇXR, ABŞ, İsveç 

5 Texnoparkların və texnoloji inkubatorların dəstəklənməsi Almaniya, Danimarka, Hindistan, 

ÇXR, İsveç 

6 Innovasiya müəssisələrinin birbaşa maliyyələşdirilməsi (qrantlar, güzəştli 

şərtlərlə borclar, digər maliyyələşdirmə proqramları) 

Böyük Britaniya, Almaniya, Da-

nimarka, AB, Hindistan, ÇXR, 

Norveç, ABŞ, Fransa,  

7 İnnovasiya sahələrində vençur müəssisələrin maliyyə dəstəyi Almaniya, Yunanıstan, AB, Hin-

distan, Norveç, İsveç 

8 Patentləşdirilmənin stimullaşdırılması Almaniya, ABŞ, Fransa, İsveç 

9 Işçilərə onların ixtiralarının kommersiya istifadəsi zamanı əlavə ödənişlərin 

edilməsi yolu ilə yaradıcı-müəlliflərin dəstəklənməsi 

Yunanıstan, Danimarka, ÇXR, 

Norveç, Fransa 

10 Elmi tədqiqatların tətbiqi üzrə kommersiya fəaliyyətində iştirak üçün dövlət 

xidmətlərinə - dövlət elmi-tədqiqat institutlarının əməkdaşlarına icazənin 

verilməsi 

Böyük Britaniya, Yunanıstan, 

Danimarka, ÇXR, Fransa 

11 Innovasiya müəssisələrinə vergi güzəştləri Böyük Britaniya, Almaniya, Yu-

nanıstan, Hindistan, İrlandiya, 

İspaniya, ÇXR, Norveç, Polşa, 

ABŞ, Fransa 

12 Innovasiya siyasətinin xüsusi yaradılmış dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinə 

aid edilməsi 

Böyük Britaniya, Danimarka, AB, 

İrlandiya, Fransa, İsveç, Norveç 

13 Innovasiya fəaliyyəti iştirakçılarına informasiya və metodik dəstək (qrant 

alınma qaydalarını izah edən informasiya resurslarının yaradılması, pa-

tentləşdirilmiş ixtiraların xüsusi verilənlər bankının yaradılması) 

Böyük Britaniya, Almaniya, AB, 

ÇXR, ABŞ, İsveç 

 

Texnoparklara daxil olan müəssisələrə aşa-

ğıdakı yardım tədbirləri göstərilir: 

 Xarici investisiyaların həyata keçirilmə-

sində məhdudiyyətlərin götürülməsi; 

Vergi və gömrük güzəştlərinin göstərilməsi; 

 Infrastrukturun verilməsi – ofis otaqları, 

İnternetə çıxış və s. 

Son zamanlar Hindistanda innovasiya fəaliy-

yətinin həyata keçirilməsi üçün ümumi hüquqi 

bazanın formalaşdırılmasına böyük diqqət yeti-

rilir. 2008-ci ilin sonunda Hindistan hökuməti 

innovasiya sahəsində “Milli innovasiya aktı” 

qanun layihəsi hazırladı. Layihə innovasiya fə-

aliyyətinin dəstəklənməsi və stimullaşdırılması-

na istiqamətlənmiş tədbirlərə həsr olunmuşdur. 

Bu layihəyə əsasən innovasiya iqtisadi dəyəri 

əhəmiyyətli dərəcədə yükslədən texniki təkmil-

ləşdirmə və dəyişikliklərə istiqamətlənən pro-

sesdir. Bu zaman texniki təkmilləşmə yeni və ya 

təkmilləşdirilmiş məhsulların və xidmətlərin 

istifadəsini, yeni və ya təkmilləşmiş istismar 

prosesinin tətbiqini, yeni və ya təkmilləşmiş 

təşkilati, idarəetmə proseslərinin tətbiqini özün-

də birləşdirir. Iqtisadi dəyərin əhəmiyyətli dərə-

cədə artması, xüsusilə, bazarda payın artmasını, 

rəqabət üstünlüyünü, məhsul və xidmətlərin 

keyfiyyətinin yüksəlməsini, dəyərin azalmasını 

nəzərdə tutur. Bu zaman qeyd edilir ki, innova-

siyalar texniki üstünlüyə nail olmağa istiqa-

mətlənmiş proseslə məhdudlaşdırılır. [ 9, s.223] 

Dünyanın digər region və ölkələrində in-

novasiya dəstəyinin inkişafı haqqında məlu-

matları diqqətə alaraq deyə bilərik ki, innova-

siyanın inkişafı yolunda müxtəlif dövlətlərin 

qarşılaşdığı problemlər demək olar ki, eynidir.  

Yuxarıda baxdığımız ölklərdən hər biri bu 

məsələlərin həllində öz variantlarını seç-

mişlər: haradasa əsas yük işləmələrin fəal 
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dövlət dəstəyinin üzərinə düşür, haradasa ilk 

planda istehsalçıların vergi stimullaşdırılması 

durur, intellektual fəaliyyətin nəticələrinin 

müəllifləri-yaradıcılar dəstəklənməsi haqqın-

da məsələlər müxtəlif formada həll olunur. 

Ümumiləşmiş xarici təcrübə həm inovasiya 

şirkətlərində birbaşa iştirak, həm də innovasi-

ya infrastrukturunun dolayı yolla dəstəklən-

məsi və inkişafı yolu ilə dövlətin innovasiya 

fəaliyyətində iştirakı məsələlərinin detallı və 

tarazlaşdırılmış nümunələrini verir. Aşağıdakı 

cədvəldə innovasiyaların dövlət dəstəyinə və 

innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına 

istiqamətlənmiş tədbirləri həyata keçirən dün-

yanın müxtəlif ölkələrinin təcrübələri 

göstərilmişdir.  [10, s.134] 

 

NӘTİCӘ 

İnkişaf etmiş ölkələrin innovasiyalı iqtisadi 

inkişaf modellərinin strategiyasının araşdırılma-

sı sonda belə nəticəyə   gəlməyə əsas verir ki, 

müxtəlif ölkələrdə innovasiya fəaliyyəti sferası-

nın tənzimlənməsi səviyyəsindən asılı olmaya-

raq bütün hallarda dövlət innovasiya siyasəti 

üzrə tədbirlər layihəsini həyata keçirməlidir.  Bu 

tədbirlər layihəsinin səmərəli faliyyəti üçün o  

özündə aşağıdakıları  birləşdirməlidir: 

 Maliyyələşdirmə. 

 Texniki biliklərin yayılması.  

 Rəqabətqabiliyyətlilik. 
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Пути организации инновационной деятельности на основе мировой практики 

 

Резюме  

Цель - В статье, основываясь на мировую практику, исследуются пути эффективной организа-

ции инновационной деятельности.   

Методология – сравнительный анализ  

Результаты – В итоге, не зависимо от уровня регулирования сферы инновационной деятельно-

сти в различных странах, предлагаются блоки мероприятий государственной инновационной по-

литики, которые связаны с финансированием, распространением технических знаний и конкурен-

цией.   

Ключевые слова: наука, инновация, политика, государство, модель, финансирование, конку-
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Aliyev B. N 

Organizing ways of innovation activity on the basis of world experiences 

 

Abstract 

Purpose of the research - In this article the ways of efficient organizing of innovation activity are 

studied based on the world experience. 

Methodology – comparative analysis  

Findings - Consequently, blocs of measures of state innovation policy which are related to funding, 

dissemination of technical knowledge and competition have been suggested irrespective of regulatory 

level of innovation activity sphere in different countries.  
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