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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: İqtisadi artıma təsir edən faktorlardan biri kimi elmi tədqiqat xərclərinin

rolunun qiymətləndirilməsi.
Tədqiqatın metodologiyası: Ümumiləşdirmə, qiymətləndirmə, sistemli yanaşma, statistik təhlil üsulları.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Dövlətlərin iqtisadi artımında elmi tədqiqat xərclərinin

potensial təsirləri barədə sistemli və statistik təhlillər aparılmışdır.
Açar sözlər: iqtisadi artım, iqtisadi inkişaf, elmi-tədqiqatlar, iqtisadi artım amilləri, hökumətlərin

xərc istiqamətləri.

GİRİŞ
İqtisadi artım dedikdə qeyd olunan müddət

ərzində iqtisadiyyatın bütün sektorları üzrə
istehsal edilən və yaradılan malların və xid-
mətlərin inflyasiyaya uyğunlaşdırılmış bazar
dəyərinin artımı nəzərdə tutulur.

Todaroya görə iqtisadi artımın 3 əsas tə-
yinedicisi vardır: kapital artımı, əhalinin və əla-
qədar olaraq işçi qüvvəsinin artımı və texnoloji
inkişaf [1] .Burada diqqət ayıracağımız faktor
elmi tədqiqatlara ayrılma səbəbilə üçüncü
amilin – texnoloji inkişafın əldə olunması və
iqtisadi artıma təsirin öyrənilməsidir.

Elmi tədqiqatların hər bir ölkənin inkişa-
fında təsiri danılmazdır. Yeni müasir texno-
logiyalar məhsuldarlığı artırmaqla ÜDM-nin
artımına səbəb olur. Lakin, reallıqlar göstərir
ki, müxtəlif ölkələrdə elm və tədqiqata dövlət
tərəfindən ayrılmalar dəyişkənlik göstərir.
Burada  iki  amilin  təhlili  önəm  kəsb  edir:  1)
dövlət tərəfindən ayrılmalar özlərini necə və
hansı səviyyədə texnoloji və innovativ yeni-
liklərdə göstərir və 2) əldə olunmuş bu tex-
noloji yeniliklər iqtisadi inkişafa və artıma
hansı səviyyədə təsir göstərir.

Qeyd  olunmalıdır  ki,  tədqiqat  və elm
xərcləri dedikdə dövlətin təhsil sahəsinə çək-
diyi xərclər aid edilmir və müxtəlif sektorlar
üzrə innovativ yeniliklər əldə etmək məqsə-
dilə müvafiq qurumlara ayrılmış vəsait nəzər-
də tutulur. Universitetlərin innovasiyanın tə-
tikləyici amillərindən biri olduğu bir sıra
təhlillərdə aşkara çıxarılmışdır və onların da
özəl sektora təsir imkanları əksər hallarda

daha ucuz əldə olunan və daha köklü
innovasiyaya gətirib çıxarır. Lakin, bununla
belə dövlətin innovasiyaya və bu yolla iqtisadi
inkişafa təsiri əsasən elmi təşkilatlarla, döv-
lətə aid tədqiqat mərkəzləri, laboratoriyalar və
müəssisələr vasitəsilə baş tutur.

Elmin firmalar üzrə məhsuldarlığa təsiri bir
sıra alimlər tərəfindən təhlil edilmişdir. Nü-
munə olaraq, Ortega-Argiles və digərləri öz
tədqiqatlarında mikrosəviyyədə məlumatların
təhlili iləbilik ehtiyatının firmaların məhsul-
darlığında müsbət təsirə malik olduğunu
göstərmişlər [2].

Maleçki bildirirdi ki, təhsilə, tədqiqatlara
və infrastruktura qoyulan sərmayələr region-
ların inkişafına yardım edəcək və onların gə-
ləcək iqtisadi və texnoloji dəyişikliklərdən
faydalanmasına şərait yaradacaq [3].

Biz dövlət tərəfindən elmi tədqiqatlara
ayrılan xərclərin səviyyəsini nəzərdən keçir-
məklə, iqtisadi artıma potensial təsirləri qiy-
mətləndirəcəyik. Elmi tədqiqatların son məq-
sədi əsasən innovasiya olduğundan, bəzən bu
anlayışlar qarşılıqlı əvəz edilə bilən formada
işlənmişdir.

İqtisadi artıma səbəb olan amillər
Digər amillər
İqtisadi artım kompleks faktorlardan təsir-

lənir və mürəkkəb amillər sıralamasında
faktorların fərdi qiymətləndirilməsi çətinlik
yarada bilər. Ümumiyyətlə iqtisadi artım daha
öncə qeyd olunan 3 qüvvədən yaransa da, on-
lar da özlüyündə kateqoriyalara və növlərə
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ayrılır. Bəzən bu faktorlar təklikdə lazımi
fəaliyyət göstərə bilmir. Məsələn, araşdırma-
mızın mövzusu olan elmi-tədqiqat xərcləri
dövlət tərəfindən kifayət qədər olsa da, xərclər
düzgün istiqamətlərdə bölüşdürülmürsə, on-
ların şəffaflığı təmin olunmursa, bacarıqlı el-
mi kadrlar və institutlar kifayət səviyyədə
deyilsə, bu xərclərin səmərəliliyi sual altında
qalır. Yəni, çoxsaylı amillərə teorik və prakti-
ki aspektdən nəzər salmaq sistemi bütöv halda
anlamağa şərait yaradacaqdır.

Bu sahədə bir çox tədqiqatlar və araşdır-
malar vardır. Önə çıxan tədqiqatlardan biri
olan Barronun İqtisadi artımın təyinediciləri
məqaləsində ilkin kapitalın adambaşına düşən
miqdarı, millətin təhsil səviyyəsi, ölkə üzrə
adambaşına düşən doğum göstəricisi, höku-
mət istehlakının səviyyəsi, qanuna riayət
olunma səviyyəsi, inflyasiyanın miqdarı və
ticarət şərtlərinin mülayimliyi kimi amillərin
iqtisadi artıma təsiri öyrənilir. Sadalanan
amillərin verilmiş səviyyəsində iqtisadi
artımın adambaşına real ÜDM-nin ilkin
səviyyəsi ilə əks əlaqədə olduğu nəticəsinə
gəlinmişdir. Siyasi azadlıqların isə iqtisadi
artımda zəif və qeyri-səlis rola malik olduğu
aydınlaşdırılmışdır. Tədqiqata əsasən, siyasi
azadlıqların aşağı səviyyədə olduğu hallarda,
hüquq və azadlıqların genişləndirilməsi iqti-
sadi artımı stimullaşdırır. Lakin, demokrati-
yanın orta səviyyəsi əldə olunduqdan sonra
azadlıqların daha genişləndirilməsi iqtisadi
artımın zəifləməsi ilə müşayiət olunmuşdur.
Əlavə olaraq, hökumət istehlakının az olması
və ticarət qaydalarının yumşaldılması iqtisadi
artıma müsbət təsir göstərir[4].

İqtisadi artımı daha yaxşı anlamaq üçün
təhlili bir ölkə ilə məhdudlaşdırmaqla, qeyd
olunan amilləri təcridlə öyrənmək məqsədə-
müvafiq addımdır. Belə araşdırmalardan biri
Çində əyalətlər üzrə statistik məlumatların
təhlili ilə B. Chen və Y. Feng tərəfindən apa-
rılmışdır. Tədqiqatın nəticələrinə əasən özəl
və dövlətin payı olduğu özəl müəssisələrin
varlığı və artımı, təhsil səviyyəsinin yüksəl-
məsi və beynəlxalq ticarət Çində iqtisadi ar-
tıma səbəb olmuşlar. Göründüyü kimi, burada
da elm və texnologiyanın bazisi rolunda çıxış
edən təhsilin iqtisadi artıma bilavasitə müsbət

təsir göstərən element olduğu təsdiq edilmiş-
dir. Digər yekunlara əsasən, yüksək doğum
göstəricisi, yüksək inflyasiya və dövlət mül-
kiyyətli müəssisələrin mövcudluğu əyalətlər
üzrə iqtisadi artımın zəifləməsi ilə koordina-
siya olunur[5]

İqtisadi artımın təyin edicilərindən söhbət
açarkən Petrakos və Arvanitidisin məqaləsinə
toxunmaq çox yerinə düşər. Müəlliflər qeyd
edir ki, indiyə qədər iqtisadi artımın təyinedi-
ciləri olaraq əsasən müxtəlif konseptual və
metodoloji yanaşmalar vasitəsilə iqtisadi
artımın parametrləri təhlil edilmişdir. Lakin,
bu araşdırma müxtəlif ekspertlərə (siyasətçi-
lər, sahibkarlar, akademiklər) ünvanlanmış
sorğu və müsahibələr vasitəsilə iqtisadi artımı
stimullaşdıran və yavaşıdan səbəbləri təhlil
edir. Nəticələr olduqca maraqlıdır. İlk olaraq,
ənənəvi hesab edilən parametrlərdən əlavə
iqtisadiyyatın siyasi və institutsional aspekt-
lərinin iqtisadi artımda mühüm rol oynadığı
müəyyənləşdirilmişdir. Digər bir məqam on-
dan ibarətdir ki, iqtisadi artımın təyin edi-
ciləri ölkələrin inkişaf səviyyəsindən asılı
olaraq, müxtəlif miqyasda təsir göstərə
bilir. Buna baxmayaraq, üçüncü nəticə olaraq
isə bəzi fundamental elementlərin ölkələrin
inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, iqtisadi
artımda önəmli rol oynadığı təsdiq edilir[6].

Göründüyü kimi, iqtisadi artıma bir çox
amillər vəhdətdə təsir göstərirlər və onların
birgə təsiri növbəti il və ya illərdə ölkənin
iqtisadi artım və ya azalma səviyyəsini müəy-
yənləşdirirlər. Hansısa ölkə iqtisadi artıma
nail olmaq və bu artımı sabitləşdirmək istə-
dikdə, bəzi amillərə diqqət yetirərək digərlə-
rini nəzərdən qaçırmamalı və bir-biri ilə
əlaqədar olan sahələrin inkişafına və səmərəli
fəaliyyətinə şərait yaratmalıdır. Qeyd etdiyi-
miz kimi, elmi xərclərin mövcudluğu şəraitin-
də belə digər institutların düzgün işləməməsi
müvafiq problemlər yaradacaqdır. Çünki, ip
ən zəif yerindən qırılır və ya,sistemin ümumi
gücü onu təşkil edən elementlərin ən zəifinin
gücündən artıq ola bilməz.

Elmi tədqiqatların iqtisadi artıma
potensial təsiri

Elmi tədqiqatlar istənilən elm sahəsində
aparılır və insan həyat və rifahını yaxşı-
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laşdıran məqsədlər güdür. İqtisadi baxımdan
elmi tədqiqatların yekun məqsədi innovasiya
və yeniliklər olmaqla, bir çox sahələrdə məh-
suldarlığı artırır, istehsalat prosesini asanlaş-
dırır, əməyə və kapitala qənaət imkanı yaradır,
istehsal resurslarından daha səmərəli istifadə-
yə şərait yaradır. Bütün bunlar mikro səviy-
yədə müəssisələrə xərclərə qənaət etməyə,
daha məhsuldar fəaliyyət göstərməyə və daha
artıq mənfəət əldə etməyə səbəb olursa, makro
səviyyədə iqtisadi artıma töhfəsini verir. Elmi
tədqiqatlar və səbəb olduğu kəşflər və innova-
siyalar bir çox görkəmli alimlər tərəfindən
tədqiq olunmuşdur.

Hələ 1972-ci ildə Amerikan iqtisadiyyatını
təhlil edən Mansfield texnoloji yeniliklərin iq-
tisadi artıma önəmli töhfələr verdiyini göstər-
mişdir. O zamankı təhlillər bu təsirin böyük
ölçüdə olduğu qənaətində idilər. Müxtəlif
ekonometrik metodlarla elmi tədqiqatların
məhsuldarlıq artımına səbəb olduğunu deyən
Mansfield, bunun müxtəlif sektorlar üzrə
dəyişkənlik göstərdiyini bildirmiş və üzərində
tədqiqat aparılmalı olan bir sıra spesifik
sahəni tövsiyə etmişdir[7].

Cameron innovasiya və iqtisadi artım
arasında əlaqəni müəyyənləşdirmək üçün
müxtəlif ölçülərdən – elmi tədqiqat xərcləri,
patentlər, şirkətlər arasında texnoloji spillo-
verlərin təsiri və s. istifadə edir. Burada şirkət-
lər və sektorlar arası texnoloji spilloverlərin
(əlaqəsi olduğu aşkar bilinməyən faktorlardan
birinin digərinə səbəb olması) mövcudluğu
təsdiqlənmişdir. Digər mühüm nəticə
innovasiyanın iqtisadi inkişafa ciddi təsirinin
olmasıdır[8].

Uppenberg bildirir ki, son 20 illikdə Av-
ropa dövlətlərinin hökumətləri regionlarda
innovasiyanı stimullaşdırmaq və iqtisadi artı-
ma səbəb olmaq üçün ambisiyalı elmi-təd-
qiqat planları formalaşdırırlar. Sual doğuran
məsələ bu siyasətlərin özünü nə dərəcədə doğ-
rultmasıdır. Bu təhlilin məqsədi minimum
elmi tədqiqatın astanasına çatılmasının önəmi,
texnoloji spilloverlərin diffuziyasının “çürümə
effekti” yarada biləcəyinə dair müddəalar və
elmi tədqiqatlara ayrılan xərclərin gəlir və sə-
mərəliliyinin araşdırılmasıdır. İlk addım ola-
raq, elmi tədqiqat sahələrinə özəl, dövlət və
ali təhsil sektorları üzrə sərmayələrin in-

novasiyaya (əhalinin hər milyon nəfərinə dü-
şən patentlərin sayı indeks olaraq) təsiri qiy-
mətləndirilir. Daha sonra innovasiya və in-
novativ inkişafın iqtisadi artıma necə təsir et-
diyi öyrənilir. Nəticələrə əsasən, elmi təd-
qiqatlara investisiyalar və yüksək təhsil qu-
rumlarına elmi-tədqiqatlar üçün ayırmalar in-
novasiyaya müsbət təsir edir, bu isə yekunda
özünü iqtisadi artımda göstərir[9].

Göründüyü kimi, elmi-tədqiqatların inno-
vasiyaya və onun da tərəqqiyə və iqtisadi artı-
ma təsirləri barədə dəyərli əsərlər və araş-
dırmalar vardır. Ölkələr elmi və tədqiqatları
nəzərdən kənar qoyaraq rəqabətqabiliyyətli is-
tehsal imkanları yarada bilməz, müasir dövrün
mübarizələrində daim çətinliklərlə üzləşərlər.
Yaponiyanın təbii resurslarının az olmasına
baxmayaraq, bu gün dünyanın ən inkişaf et-
miş ölkələrindən biri olması elm və texnolo-
giya sayəsində mümkün olmuşdur. Bu gün in-
novasiya sahəsində geridə qalan ölkələr mü-
asir məhsullar üçün idxaldan asılı qalır, ölkə
valyutasının xaricə axması baş verir, ənənəvi
məhsullar isə innovasiyanın bəxş etdiyi sə-
mərəli istehsal texnologiyalarından məhrum
olaraq rəqabət qabiliyyəti nümayiş etdirə bil-
mirlər. Əgər uzaq keçmişdə təsərrüfatda fiziki
güc, insan sayı önəmli faktorlar idisə, bu gün
elmin gətirdiyi yeniliklər bir çox sahədə qeyd
olunanları məharətlə əvəz edir.  Dövlətlər el-
mi tədqiqatlara diqqət və resurs ayırmaqla, öz
xalqlarının gələcəyinə investisiya yatırır, daha
firavan həyat şəraitini təmin etməyin yolunu
onda görürlər.

Dövlətlərin elmi tədqiqat xərclərinin
tərkibi

Elmi xərclərin növ və dinamikasını öyrən-
mək onlarla iqtisadi artım arasında asılılığı
daha ətraflı anlamağa imkan yaradar. Aydın-
dır ki, müxtəlif dövlətlər elmi xərclərini
müxtəlif istiqamətlərdə cəmləyirlər. Lakin,
ümumiləşdirmə aparmaq və tanışlıq üçün el-
mi-texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş ABŞ-ı
təhlil etmək məqsədəuyğun olar.

ABŞ Prezidentinin icraçı ofisinin hesaba-
tına [10] əsasən, elmi tədqiqat xərclərinin aşa-
ğıdakı mühüm rolları vardır:

İnnovasiyanı stimullaşdırır, yeni istehsalat-
larda liderlik əldə etməyə şərait yaradır, Ame-
rikan enerjisi əldə etməyə yardım edir, iqlim
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dəyişiklikləri ilə mübarizədə önəmlidir, Am-
rika xalqının elm, texnologiya, mühəndislik
bilik və bacarıqlarını artırır, bizneslərin də
elmi tədqiqat xərclərinin artmasını stimul-
laşdırır, xalqın uzun müddətli səhiyyə və sağ-
lamlığının qayğısına qalır və s.

2015-ci il büdcəsində federal elmi tədqiqat
(bundan sonra mətndə bəzən R&D – research
and development) xərcləri 135.4 milyard dol-
lar nəzərdə tutulmuşdu. Bunun 47.5%-i mü-
dafiə sənayesi üzrə R&D, 52.5%-i isə digər

sektorlar üzrə R&D üçün hesablanmışdı. Sağ-
lamlıq və insanlara xidmət sektorunda R&D –
22.9% , Enerji sektorunda R&D – 9.1%,
NASA üçün – 8.5%, Milli Elm Fondu üçün –
4.2%, Kənd təsərrüfatında R&D üçün – 1.8%,
Ticarət sahəsində R&D üçün – 1.2%, Məişət
sektorunda R&D – 0.6%, Nəqliyyat
sektorunda R&D – 0.6%, Ətraf mühitin təhl-
kəsizliyi Agentliyi – 0.4%, Təhsil və tədris
üzrə R&D – 0.24%, digərləri –2.96%

Diaqram № 1
ABŞ – 2015-ci il R&D paylanması

Mənbə: ABŞ Prezidentinin icraçı ofisinin hesabatına[10]əsasən müəllif tərəfindən
hazılanmışdır.

Göründüyü kimi, dövlətlərin elmi tədqiqat
xərcləri geniş spektrli sahələri əhatə edir və
bütün bu sahələr üzrə tədqiqatlar yeni üsul,
texnologiya, bilik və s. vasitəsilə inkişaf edə-
rək ölkənin ÜDM-nə töhfəsini verir, iqtisadi
artıma səbəb olur.

Elmi tədqiqatlar və iqtisadi artım ara-
sında əlaqə

Bu tədqiqatda eyni zamanda iki amil ara-
sındakı əlaqə nəzərdən keçirilir – elmi
tədqiqatlara ayrılan xərclər və iqtisadi artım.
İqtisadi artım faizlə hesablanır və inflyasiyaya
uyğunlaşdırmaqla ötən ilə nəzərən istehsal
olunmuş məhsulların bazar dəyərinin artımını
ifadə edir. Beləliklə, nisbi səbəb-nəticə
əlaqəsinə malik bu asılılıqda funksiya məlum-

dur – faiz şəklində götürülmüş iqtisadi artım
indeksatorları. Elmi tədqiqatlara ayrılan xərc-
lər iki yolla – bilavasitə və dolayısı ilə
qiymətləndirilə bilər. Bilavasitə götürüldüyü
zaman, verilmiş ölkənin N ili ərzində dövlət
tərəfindən elmi tədqiqatlara ayırmaları götrülə
bilər, lakin bu tədqiqatın məqsədləri üçün
etibarlılıq daşımaz. Çünki, böyük ölkələr öz
ÜDM-lərinin kiçik bir hissəsini valyuta
ifadəsində elmi tədqiqat məqsədləri üçün ayı-
ra  və xərcləyə bilər  ki,  bu  da  ÜDM-nin  daha
böyük hissəsini elmi tədqiqat məqsədləri üçün
ayıran kiçik ölkələrlə müqayisəni doğru etmə-
yəcəkdir, eyni zamanda faiz göstəriciləri ilə
müşayiət olunan iqtisadi artımı sırf məbləğə
əsasən  təhlil  etmək  doğru  deyildir.  Dolayı

Müdafiə sənayesi

Sağlamlıq və
səhiyyə

Enerji

NASA

Milli Elm Fondu

Kənd
təsərrüfatı Ticarət

Məişət Nəqliyyat Ətraf mühit təhl.
Agent.

Təhsil və tədris

Digərləri
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üsullarla, bir çox variant mümkündür. Məsə-
lən, ölkə üzrə müraciət olunmuş patentlərin
ümumi sayını götürmək olar. Lakin bu halda
təhlil elmi tədqiqat xərclərinin artıq birinci
mərhələdən keçərək fiksə olunmuş halına –
patent sayına köklənər və tədqiqatı elm xərc-
lərindən innovasiya və texnoloji dəyişikliklər
sferasına keçirər. Digər bir üsulla ölkədə elm
sahəsində çalışan işçilərin sayı ilə ÜDM ara-
sında əlaqə qurmaq olar, lakin bu fərdi ölkə
qiymətləndirilməsində daha məqsədəuyğun-
dur. Ölkələr arasında əməkhaqqı fərqləri səbə-
bilə qlobal müqayisə zamanı xərclər və mü-
vafiq sektorda çalışan işçilər arasında da va-
hid nisbət eyniliyi ola bilməz. Qeyd olunan
səbəblərə görə, daha müvafiq hesab olunan
üsul ÜDM-də elmi tədqiqata ayrılmış xərc-
lərin payıdır. Bu halda həm iqtisadi artım,
həm də elmi tədqiqat xərcləri pay, hissə, faiz
kimi ifadə olunar ki, ikincinin birinciyə tə-
sirini qiymətləndirmək məqsədəuyğun olar.
Lakin burada diqqət yetirilməli məqam ondan
ibarətdir ki, nisbi səbəb-nəticə əlaqəsinin
mövcudluğu səbəbindən funksiyanın arqu-
menti funksiyadan bir il əvvələ olan göstəri-
cilərdən təşkil ediləcəkdir. Beləliklə, N ilində
elmi tədqiqat xərclərinin ÜDM-dəki payı və
N+1 ilindəki iqtisadi artım arasındakı əlaqə
öyrəniləcəkdir. Bu təhlildə korrelyasiya-req-
ressiya metodundan istifadə ediləcəkdir.

İlk öncə təsadüfi seçilmiş ölkələr üzrə
elmi-tədqiqat xərclərinin və iqtisadi artımın
dinamikasını nəzərdən keçirmək məqsədəu-
yğundur. İnkişaf etmiş ölkələr kursivlə qeyd
olunmuşdur.İnkişaf etmiş ölkələrin siyahısı
Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatından
götürülmüşdür (İMF-2008).

Növbəti addımda qeyd olunan iki dəyişən
arasında korrelyasiya-reqressiya analizindən
istifadə etməklə korrelyasiya əmsalını müəy-
yənləşdirək.

Korrelyasiya əmsalı= , 	
√ , ∗ ,

=  -
0,423271355

-0,42 korrelyasiya əmsalını aydınlaşdırsaq,
bu dövlətlərin elmi tədqiqatlara ayırdığı xərc-
lərin və onların iqtisadi artımının mənfi
korrelyasiya etdiyi anlamı daşıyır. Yəni, qeyd
olunan ölkələr üzrə elmi tədqiqatlara daha çox
pay ayıran ölkələr növbəti il daha az pay ayı-
ranlara nisbətdə daha az iqtisadi artım əldə
etmişlər.

Bu hal əgər vahid seçilmiş bir ölkədə illər
üzrə elmi tədqiqatlar və iqtisadi artıma aid
olsa idi, elmi tədqiqatlara ayrılan xərclərin
iqtisadi artımı yavaşlatdığı fikrini söyləmək
olardı. Lakin, bu müxtəlif ölkələr üzrə təh-
lildir və alınmış nəticə sadəcə elmi tədqiqata
daha çox hissə ayıran ölkələrin daha az
(faizlə) iqtisadi artım əldə etməsini ifadə edir
ki, bunun da bir çox səbəbləri ola bilər.

Mümkün səbəblər sırasında, ilk öncə qeyd
etmək lazımdır ki, elmi tədqiqat xərcləri qısa
müddətdə öz təsirini göstərmir. Elmi tədqiqat
xərcləri uzunmüddətli proseslərə yatırılır ki,
bu da bu il öz ÜDM-nin, büdcəsinin daha çox
hissəsini bu istiqamətdə ayıran ölkələrə 10-15
il sonra töhfələrini verməyə başlayır.

Digər mümkün səbəb iqtisadi artımın digər
bir çox faktordan asılı olması ilə, inkişaf
etməkdə olan ölkələrin digər sahələr üzrə artı-
mının olması, lakin inkişaf etmiş ölkələrin
iqtisadiyyatı bir növ doyumluluq halında ol-
duğundan, elmi tədqiqatın onların inkişafı və
iqtisadi artımı üçün əsas yollardan biri ol-
duğudur. Nümunə olaraq, ÜDM-nin cəmi
0.04 faizə bərabər hissəsini elmi tədqiqat üzrə
sərf etmiş Bəhreyn növbəti ildə 5.4% iqtisadi
artım əldə etmişdir. Bu təsadüfi deyildir, belə
ki, Bəhreyn ixracının 60%-dən artığı neft və
neft mənşəli məhsullardır. Bu cür ölkələri və
onların iqtisadi artımına səbəbləri çox təhlil
etmək olar. Burda əsas məqam iqtisadi artıma
səbəb olan amillərin çoxsaylı olmasını
vurğulamaqdan ibarətdir.
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TƏDQİQAT VƏ ELM XƏRCLƏRİNİN
DÖVLƏTLƏRİN İQTİSADİ ARTIMINDA ROLU

Cədvəl №1
Seçilmiş ölkələrin 2012-ci ildə elmi tədqiqat xərclərinin ÜDM-də faizlə çəkisi və 2013-cü

ildə iqtisadi artımı
2012 – Elmi tədqiqat xərclərinin ÜDM-də faizlə çəkisi
(ETX-2012)

2013 – İqtisadi artım-
faizlə
(İA-2013)

Argentina 0,58 2,9
Avstriya 2,81 0,3
Azərbaycan 0,22 5,8
Bəhreyn 0,04 5,4
Belarus 0,67 1,1
Belçika 2,24 0
Bermuda 0,23 -2,5
Bosniya və
Herzeqovina

0,27 2,4

Botsvana 0,25 9,9
Braziliya 1,15 3
Bolqarıstan 0,62 1,3
Kanada 1,71 2,2
Çili 0,36 4
Çin 1,93 7,7
Kolumbiya 0,22 4,9
Xorvatiya 0,75 -1,1
Kuba 0,41 2,7
Çexiya 1,79 -0,5
Danimarka 3,02 -0,2
Misir 0,54 2,1
Estoniya 2,16 1,6
Finlandiya 3,42 -0,8
Fransa 2,23 0,6
Almaniya 2,88 0,3
Yunanıstan 0,69 -3,2
Macarıstan 1,27 1,9
İrlandiya 1,58 1,4
İsrail 4,25 3,4
İtaliya 1,27 -1,7
Yaponiya 3,34 1,4
Cənubi Koreya 4,03 2,9
Latviya 0,65 3
Litva 0,90 3,5
Monqolustan 0,24 11,6
Niderland 1,97 -0,5
Norveç 1,62 1
Polşa 0,89 1,3
Rumıniya 0,49 3,5
Rusiya 1,13 1,3
Serbiya 0,91 2,6
Sinqapur 2 4,7
Sloveniya 2,58 -1,1
Cənubi Afrika 0,73 2,2
Türkiyə 0,92 4,2
Ukrayna 0,75 0
ABŞ 2,81 1,5

*Hər iki istiqamət üzrə qeyd olunan məlumatlar Dünya Bankının internet saytından
müvafiq bölmələrdən əldə olunmuşdur [11] [12].
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Cədvəl №2
Qeyd olunan iki dəyişən arasında korrelyasiya əmsalının tapılması

ETX-2012 İA-2013 a b a x b a2 b2

0,58 2,9 -0,84435 0,769565 -0,64978 0,712923 0,592231
2,81 0,3 1,385652 -1,83043 -2,53635 1,920032 3,350491
0,22 5,8 -1,20435 3,669565 -4,41943 1,450454 13,46571
0,04 5,4 -1,38435 3,269565 -4,52622 1,916419 10,69006
0,67 1,1 -0,75435 -1,03043 0,777306 0,569041 1,061796
2,24 0 0,815652 -2,13043 -1,73769 0,665288 4,538752
0,23 -2,5 -1,19435 -4,63043 5,53035 1,426467 21,44093
0,27 2,4 -1,15435 0,269565 -0,31117 1,332519 0,072665
0,25 9,9 -1,17435 7,769565 -9,12417 1,379093 60,36614
1,15 3 -0,27435 0,869565 -0,23856 0,075267 0,756144
0,62 1,3 -0,80435 -0,83043 0,667958 0,646975 0,689622
1,71 2,2 0,285652 0,069565 0,019871 0,081597 0,004839
0,36 4 -1,06435 1,869565 -1,98987 1,132836 3,495274
1,93 7,7 0,505652 5,569565 2,816263 0,255684 31,02006
0,22 4,9 -1,20435 2,769565 -3,33552 1,450454 7,670491
0,75 -1,1 -0,67435 -3,23043 2,178437 0,454745 10,43571
0,41 2,7 -1,01435 0,569565 -0,57774 1,028902 0,324405
1,79 -0,5 0,365652 -2,63043 -0,96182 0,133702 6,919187
3,02 -0,2 1,595652 -2,33043 -3,71856 2,546106 5,430926
0,54 2,1 -0,88435 -0,03043 0,026915 0,782071 0,000926
2,16 1,6 0,735652 -0,53043 -0,39022 0,541184 0,281361
3,42 -0,8 1,995652 -2,93043 -5,84813 3,982628 8,587448
2,23 0,6 0,805652 -1,53043 -1,233 0,649075 2,342231
2,88 0,3 1,455652 -1,83043 -2,66448 2,118923 3,350491
0,69 -3,2 -0,73435 -5,33043 3,914393 0,539267 28,41353
1,27 1,9 -0,15435 -0,23043 0,035567 0,023823 0,0531
1,58 1,4 0,155652 -0,73043 -0,11369 0,024228 0,533535
4,25 3,4 2,825652 1,269565 3,58735 7,98431 1,611796
1,27 -1,7 -0,15435 -3,83043 0,591219 0,023823 14,67223
3,34 1,4 1,915652 -0,73043 -1,39926 3,669723 0,533535
4,03 2,9 2,605652 0,769565 2,005219 6,789423 0,592231
0,65 3 -0,77435 0,869565 -0,67335 0,599615 0,756144
0,9 3,5 -0,52435 1,369565 -0,71813 0,274941 1,875709
0,24 11,6 -1,18435 9,469565 -11,2153 1,40268 89,67267
1,97 -0,5 0,545652 -2,63043 -1,4353 0,297736 6,919187
1,62 1 0,195652 -1,13043 -0,22117 0,03828 1,277883
0,89 1,3 -0,53435 -0,83043 0,443741 0,285528 0,689622
0,49 3,5 -0,93435 1,369565 -1,27965 0,873006 1,875709
1,13 1,3 -0,29435 -0,83043 0,244437 0,086641 0,689622
0,91 2,6 -0,51435 0,469565 -0,24152 0,264554 0,220491
2 4,7 0,575652 2,569565 1,479176 0,331375 6,602665
2,58 -1,1 1,155652 -3,23043 -3,73326 1,335532 10,43571
0,73 2,2 -0,69435 0,069565 -0,0483 0,482119 0,004839
0,92 4,2 -0,50435 2,069565 -1,04378 0,254367 4,2831
0,75 0 -0,67435 -2,13043 1,436654 0,454745 4,538752
2,81 1,5 1,385652 -0,63043 -0,87356 1,920032 0,397448

Ədədi orta= 1,424348
Ədədi orta=
2,130435 -41,5041 55,20813 373,5374
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Elmi xərclərin iqtisadi artımda özünü gös-
tərməsi üçün eyni zamanda elmi səmərəlilik
əldə olunmalıdır, xərclərə nəzarət gücləndiril-
məli və müvafiq institutlar üzrə bölgü aparıl-
malıdır. Dövlətlər elm xərclərini artırdıqların-
da eyni zamanda bu faktora diqqət ayırmalı-
dırlar. Bunun üçün oxşar tədqiqat patent sayı
və sitatları ilə ölçülən innovasiya təhlili vasi-
təsilə aparıla bilər.

Səbəbləri ümumiləşdirsək: elmi tədqiqat
xərcləri qısamüddətli dövrdə təsir göstərməyə
bilər, onların səmərəlilik ölçüsü dəqiqləşdiril-
məlidir, inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisa-
diyyatın digər sahələri üzrə daha geniş inkişaf
və artım perspektivləri var və iqtisadi artım
bir çox kompleks faktordan asılıdır.

İnkişaf  etmiş və inkişaf  etməkdə olan
ölkələr və onların elmi tədqiqat xərclərinin
müqayisəsi

Qeyd olunan siyahıda 20 inkişaf etmiş və
26 inkişaf etməkdə olan ölkə vardır. Bu
ölkələri iqtisadi fəaliyyətlərinin nəticələrində
bir çox amil fərqləndirir – adambaşına düşən
milli gəlir, insan inkişaf indeksi və sairə. La-
kin, bu ölkələr üzrə fəaliyyətin yekununa yox,
onların mümkün səbəblərinə nəzər salmaq
təhlilə daha aydın işıq tutar.

Göstərilən 20 inkişaf etmiş ölkə üzrə elmi-
tədqiqat xərclərinin  ÜDM-ə nisbətlərinin
ədədi ortası = 48,4:20=2,42

İnkişaf etməkdə olan 26 ölkənin ölkə üzrə
elmi-tədqiqat xərclərinin  ÜDM-ə nisbətlə-
rinin ədədi ortası = 17,12:26=0,66

Göründüyü kimi, inkişaf etmiş ölkələr
inkişafda olan ölkələrlə müqayisədə orta
hesabla öz ÜDM-lərinin 3,66 dəfə daha artıq
hissəsini elmi tədqiqat xərclərinə ayırırlar. Bu,
isə özü çox mətləblərdən xəbər verir və elmi
tədqiqat xərclərinin iqtisadi inkişafla müsbət
koordinasiyada olmasının təsdiqedici amili
kimi dəyərləndirilə bilər. İEÖ-lər üzrə ədədi
orta 2%-dən yuxarı olmasına baxmayaraq,
siyahıda elə bir inkişafda olan ölkə yoxdur ki,
öz  ÜDM-nin  2%  və daha  artığını elmi  tədqi-
qat məqsədləri üçün ayırsın.

Bu isə digər bir önəmli nəticənin
ümumiləşdirilməsidir –ölkələrin iqtisadi artı-
mı ilə əks əlaqə nümayiş etdirsə də, inkişaf et-
miş ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsində el-

mi tədqiqatlar və innovasiya mühüm rol oyna-
mış və inkişafda olan ölkələr bu istiqamətdə
səylərini artırmalıdırlar.

Nəticə və təkliflər
Elmi tədqiqatlar və innovasiya dövlətlərin

iqtisadi inkişafının, rəqabət qabiliyyətinin əsas
təyin edicilərindən biridir. Keçmiş araşdırmalar
elmi tədqiqatların iqtisadi artıma təsirinin müs-
bət olduğu barədə razılaşmışlar. Lakin, bu amil
ölkələr üzrə fərqlilik nümayiş etdirə bilir. Elmi
tədqiqatlara ayrılan xərclərin düzgün bölüş-
dürülməsi və istifadəsi xüsusi önəm daşıyır.

Tədqiqatın ilkin nəticəsinə əsasən, qeyd
olunan ölkələr üzrə elmi tədqiqatlara daha çox
pay ayıran ölkələr növbəti il daha az pay ayı-
ranlara nisbətdə daha az iqtisadi artım əldə
etmişlər. Lakin, digər bir çox faktorların
təsirinin mövcudluğundan, eləcə də müxtəlif
xarakterli ölkələrin müqayisəsi olduğundan
elmi tədqiqatlara xərclərin artmasının iqtisadi
artımı azaltdığı mənasını yox, sadəcə elmi
tədqiqat xərclərinin payının daha az olan ölkə-
lərin bu və ya digər səbəbdən iqtisadi artı-
mının nisbi yüksəkliyi mənasını verməkdədir.
Elmi tədqiqat xərclərinin qısamüddətli dövrdə
təsir göstərməməsinin mümkünlüyü, onların
səmərəlilik ölçüsü dəqiqləşdirilməli olduğu,
inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatın
digər sahələri üzrə daha geniş inkişaf və artım
perspektivlərinə sahib olduğu və iqtisadi
artımın bir çox kompleks faktordan asılılığı
potensial səbəblər ola bilər.

İqtisadi inkişaf səviyyəsi və elmi tədqiqat-
ların payının təhlili isə, inkişaf etmiş ölkələrin
elmi tədqiqat xərclərinin payının inkişafda
olan ölkələrə nəzərən orta hesabla təxminən
3.6 dəfə artıq olmasını aşkara çıxarmışdır. Bu
isə elmi tədqiqatların uzunmüddətli dövrdə
iqtisadi inkişafın əsas təyinedicilərindən biri
olduğu mənasını daşıya bilər.

Yekunda, elmi tədqiqatlara ayrılan vəsait-
lərin qısamüddətli dövrdə əks olunmasa da,
uzunmüddətli dövrdə iqtisadi inkişaf və artım-
la nəticələndiyi və hökumətlərin bunu nəzərə
almalı olduğu, eləcə də ayrılmış vəsaitlərin
düzgün bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə səmə-
rəliliyin təmin olunmasının vacibliyinin
nəzərə alınması təklif edilə bilər.
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Цель исследования: Оценка затрат на научные исследования, как один из факторов,

влияющих на экономический рост
Методология исследования: Обобщение, оценка, системный подход, методы статистического

анализа.
Результаты исследования: проведен системный и статистический анализ связи между

затратами на научные исследования и экономическим ростом и развитием, а также их влияние
Ключевые слова: Экономический рост, экономическое развитие, научные исследования,

факторы экономического роста, направления расходов стран

Gasimzade E. E.
Research and Scientific Costs' role in economic growth of countries

Abstract
Purpose of the study:Evaluation of the research and development costs as one of the factors

influencing economic growth
Methodology of the study: Generalization, estimation , systematic approach, statistic analysis

methods
Findings: Systematic and statistical analyzed about potencial influencies of scientific-research costs in

countries' economic growth.
Keywords: economic growth, economic development, scientific researches, elements of economic

growth, directions of expentidures of governments
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