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ÖN SÖZ 

İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat indiki dövrdə ən dinamik və 

ən yüksək gəlirli istiqamətlərdən sayılır. Tarixə nəzər yetirdikdə 

görürük ki, dünyanın ən qabaqcıl iqtisadiyyatları yeniliklərə ən tez 

uyğunlaşa bilənlər sayılıb. Ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı-

nın xammal ixracatçısından elm və innovasiya əsaslı iqtisadiyyata 

keçid strategiyası çox zəruridir.  

İndiki dövrdə rəqabət qabiliyyətli məhsul və xidmətlərin ya-

radılması ancaq bu proseslərə daha çox innovasiyanın tədbiq olun-

ması ilə bağlı ola bilər. İnnovasiyalı iqtisadiyyatın inkişaf etdiril-

məsi baxımından, əhali və ərazi göstəricilərinə görə, dünya baza-

rında bizi əhatə edən ölkələrdən daha əlverişsiz vəziyyətdəyik. 

Ona görə də bizim yeganə yolumuz, elmi texnoloji yanaşmalara 

daha çox əhəmiyyət verərək, bu əlverişsizliyi fürsətə çevirmək 

olmalıdır.  

Əlinizdə tutduğunuz bu kitabda innovasiya sahibkarlığı və tə-

şəbbüskarlığı ilə bağlı problemlər və fürsətlər fundamental olaraq 

ələ alınıb. Bu işlərə daha çox ekosistem çərçivələri daxilində baxıl-

mağa çalışılıb. Ekosistemdə mövcud olan bütün oyunçular o cüm-

lədən, elm ocaqları, dövlət strukturları, özəl sektor, ixtisaslaşmış 

maliyyə qurumlarının rolu və adları qeyd olunan strukturlar ara-

sındakı münasibətlər geniş şəkildə izah olunub. Bu oyunçuların 

ayrı ayrılıqda cəmiyyətə və iqtisadiyyata verdiyi dəyər və effektlər 

öyrənilməyə çalışılıb.  

Kitabla bağlı, diqqətlə qeyd etmək istədiyim məqamlardan 

biri isə, əsasən sahibkarlıq və təşəbbüskarlığın keçdiyi inkişaf və 

təkamül prosesidir. İndiki dövrdə bunun nə qədər çevik və digər 

biznes sahələri ilə sıx əlaqəli olduğu çox gözəl araşdırılmışdır. 

Kitabda yer verilən, ekosistemin əsas oyunçularından olan, o 

cümlədən  ayrıca klaster sayılan texnoparklar haqqında geniş və 
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ətraflı informasiyalar bu istiqamətdə daha koordinasiyalı və səmə-

rəli fəaliyyət qurmaq üçün çox dəyərli sayıla bilər. Müxtəlif ölkələr-

dəki müsbət təcrübələr və konseptlər bizim milli konseptin hazır-

lanması üçün "benchmark" kimi dəyərləndirilə bilər.  

Düşünürəm ki, bu kitab bir çox yeni biznesə başlayanlar və 

mövcud innovativ bizneslə məşğul olanlar üçün yararlı bir vəsait 

olacaq, eləcə də məşğul olduqları biznes fəaliyyətləri ilə bağlı daha 

köklü və strukturlu biliyə sahiblənə biləcəklər. 
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Giriş 

Dünyada qloballaşmanın, eləcə də yüksək texnologiyaların 

istehsalının və tətbiqinin təsiri ilə baş verən sürətli dəyişikliklər 

yeni yanaşmaları ortaya çıxarır. Baş verən proseslər innovasiya, 

təşəbbüskarlıq, ekosistem, texnopark, sənaye parkları, elm park-

ları, ağıllı zonalar, azad iqtisadi zonalar, innovasiya sahibkarlığı, 

sahibkarlıqda innovasiya, startap kimi anlayışların aktuallığının 

daha da artmasına səbəb olur. Hadisələrin sürətlə dəyişməsi, həm-

çinin yeni yanaşmaların təsiri ilə, tələb və təklifin müəyyənləşdi-

rilməsi yeni metodların tətbiqinin əhəmiyyətini ortaya qoyur. Baş-

qa sözlə, qeyd olunan proseslərin fonunda aktuallaşan rəqabət 

iqtisadiyyatda innovasiyaların tətbiqinə əsaslanan yanaşmaları 

zəruri edir. Texnoloji inkişaf sürətlə baş verdiyinə görə, texnologi-

ya idxalı ilə sənayeləşməsini reallaşdıraraq iqtisadi inkişafı qarşı-

sına məqsəd qoyan İEOÖ-lər, artıq bu imkanı itirmiş vəziyyətdə-

dirlər. Çünki idxal olunan texnologiya, müəyyən müddətdən sonra 

əhəmiyyətini və etibarlılığını itirərək, bu sahədə rəqabət imkanı 

təmin edə bilmir.  

Universitetlərdə artıq nəzəri tədqiqatlarla yanaşı, nəticələri 

tətbiq oluna bilən tədqiqat işləri də reallaşdırılır. Bu proses komp-

leks şəkildə tədqiqat işlərinin patentləşdirilməsi və ticariləşdiril-

məsi işini həyata keçirən, universitet tabeçiliyində fəaliyyət gös-

tərən texnoparklarda baş verir. Digər tərəfdən, sənaye cəmiyyə-

tindən informasiya cəmiyyətinə keçid ilə daha da aktuallaşan 

intelektual insan gücünün inkişafı problemi bu yanaşmanın əhə-

miyyətini daha da artırır. Belə ki, informasiya cəmiyyətinin başlıca 

tələblərindən biri də bilik əsaslı iqtisadiyyatın formalaşdırılması-

dır. Nəzərə alınmalıdır ki, bilik əsaslı iqtisadiyyatın başlıca hərə-

kətverici qüvvəsi isə, nəzəri bilikləri ilə yanaşı, həmin sahədə pe-

şəkar bacarıqları ilə də fərqlənən intellektual insan gücüdür.  
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Stanford Universitetinin professoru Tina Seelig1 yazır: "On il-

dir ki, Stanford Universiteti Mühəndislik Fakültəsində fəaliyyət gös-

tərən Stanford Texnoloji Təşəbbüskarları Proqramının (STVP)2 

müdiri vəzifəsini icra edirəm. Bu proqramın missiyası elm adam-

ları və mühəndislərə təşəbbüskarlığı (sahibkarlığı) öyrətmək və 

yerinə yetirəcəkləri iş nə olursa olsun, onu uğurla tamamlamaq 

(və ya davam etdirmək) üçün istifadə edə biləcəkləri üsul və va-

sitələri təmin etməkdir. Dünyanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət 

göstərən, eləcə də sayı getdikcə artan universitetlər kimi, biz də tə-

ləbələrin təkcə nəzəri (və ya ümumi) biliklərlə təmin olunmuş for-

mada təhsil alaraq məzun olmalarının yetərli olmadığına inanırıq. 

Uğurlu ola bilmək üçün, insanlar hər cür fəaliyyət şəraitində və 

həyatın müxtəlif sahələrində təşəbbüskar liderlik bacarıqlarından 

necə istifadə edə biləcəklərini dərk etməlidirlər."3 

Tələbələrdə təşəbbüskarlıq bacarıqlarının inkişafı, eləcə də 

universitetdə təhsil alarkən yiyələndikləri nəzəri biliklərin səmə-

rəli istifadəsi üçün kompleks təcrübə imkanlarının mövcudluğu 

əhəmiyyətli amildir. Laboratoriya şəraiti tələbələrə nəzəri bilik-

lərinin təcrübədə sınaqdan keçirilməsinə imkan versə də, onların 

əldə etdiklərinin kommersiyalaşdırılması prosesində rol oyanaya 

bilmir. Əldə olunan nəticələrin kommersiyalaşdırılması və patent-

ləşdirilməsi fəaliyyətləri kompleks şəkildə texnoparklarda təmin 

edilir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə də özünü isbatlamış xüsusi iqtisadi 

zonaların öyrənilməsi ötən on illikdən bəri Azərbaycanda geniş 

müzakirə mövzusudur. Son zamanlar isə, xüsusilə qeyri-neft sek-

torunun inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi müstəvisində, bu yanaş-

ma ölkədə ən aktual sahələrdən birinə çevrilmişdir.  

                                                           
1
  https://profiles.stanford.edu/tina-seelig, 07.09.2016 

2
  http://stvp.stanford.edu/about/, 07.09.2016 

3
  Tina Seelig, İnnavasyon, Girişimcilik üzerine yaratıcı çalışmalar,                   

(Türkcəsi: Nuray Onoğlu), İstanbul, 2009, s. 14. 
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Azərbaycanda hədəflənən iqtisadi inkişaf modelinin əsası 

qeyri-neft sektorunun rentabelli inkişafına istiqamətlənmişdir. 

Bu ölkənin potensial imkanlarının daha səmərəli istifadəsi, re-

gional və qlobal iqtisadi mövqelərin təmin etdiyi əlverişli strateji 

imkanların maksimum dəyərləndirilməsi, eləcə də intellektual 

yanaşmanın inkişafı və tətbiqi ilə mümkün olacaq. Ona görə də, 

xüsusi iqtisadi zonaların və ya texnoparkların daha dərindən öy-

rənilməsi, o cümlədən bu prosesin təməl anlayışlarını doğru dərk 

edərək tətbiqi yollarının kompleks qiymətləndirilməsi xüsusi əhə-

miyyət kəsb edir. Öyrənilmiş və ya qiymətləndirilmiş məqamların 

tətbiqininin səmərəli təşkili prosesi isə, müvafiq şəkildə tənzimlə-

yici, eləcə də təşviqedici mexanizmlərin effektli işləməsindən çox 

asılıdır. 

Bu kitabda innovasiyaların formalaşması, onların inkişafı və 

tətbiqi, həmçinin davamlılığının təmin olunması üçün vacib olan 

təməl anlayışlarla tanış olacaqsınız. Belə ki, əsərdə innovasiyala-

rın davamlı inkişafında mühüm məqam kimi qiymətləndirilən 

innovasiya sahibkarlığı, təşəbbüskarlıq, onların formaları və xü-

susiyyətləri, eləcə də innovasiyaların inkişafı üçün əlverişli (nü-

munəvi) ekosistemlər, onların inkişaf modelləri haqqında infor-

masiya verilmişdir. Öyrənilmiş məqamların Azərbaycanda tətbi-

qi imkanları və yolları ilə bağlı təklif və tövsiyələr də kitabda yer 

almışdır. 

Kitab beş hissədən ibarətdir:  

Birinci hissədə İqtisadi İnkişaf – Texnologiya əlaqəsinin nə-

zəri aspektləri nəzərdən keçirilmiş, Texnologiya – İnnovasiya – 

İqtisadi İnkişaf əlaqəsi tədqiq edilmiş, "texnoloji yenilik" anla-

yışının önəminə yer verilmişdir. Bu fəsildə hədəf, iqtisadi inkişaf 

nəzəriyyələrində texnologiyaya verilən önəmi ortaya qoymaq, 

iqtisadi inkişaf prosesində həyata keçirilən texnologiya siyasətini 

müəyyən etmək, tədqiqat və inkişaf (R&D) fəaliyyətlərinin tex-
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noloji yeniliyə, ölkələrin rəqabət gücünə təsirini və iqtisadi inki-

şafa innovativ yanaşmanın formasını müəyyən etməkdir.  

İkinci hissədə, innovasiya, sahibkarlıq, təşəbbüskarlıq, inno-

vasiya sahibkarlığı kimi anlayışlar haqqında  başlıca məqamlar 

verilməklə yanaşı, onların tarixi inkişafı və xüsusiyyətləri haqqın-

da da məlumatlar verilmişdir. Burada, innovasiyaların formalaş-

ması və tətbiqinə əsaslanan innovasiya  sahibkarlığının cəmiy-

yətdə inkişafını kütləviləşdirən mexanizmin qrafik-sxemi verilmiş 

və əsaslandırılmışdır. 

Üçüncü hissədə texnopark anlayışının daha dərindən öy-

rənilməsi məqsədi ilə texnopark, onların yaranma tarixi,  qu-

ruluş məqsədləri, modelləri, maliyyələşməsi, innovativ sahib-

karlıq mühitinin formalaşmasındakı rolu, uğur və uğursuzluq 

kriteriyaları tədqiq edilmiş, fəslin sonunda texnoparklara qarşı 

edilən tənqidlərə yer verilmişdir. Bu fəsildə Beynəlxalq Elm Park-

ları Assosasiyasının (IASP) texnoparklarla əlaqədar apardığı ən 

son tədqiqat da müzakirə edilmiş, qurumun verilənləri (data) 

əsasında texnoparkların quruluş yeri, strukturu, fəaliyyət sahə-

ləri, məşğulluq səviyyələri, vergi təşviqləri, dövlət və özəl sektor 

tərəfindən edilən dəstəklər, texnoparklara qəbul şərtləri və s. 

mövzuda şərhlərə yer verilmişdir. 

Kitabın dördüncü fəslində nümunə olaraq ABŞ, İngiltərə, Hin-

distan, Sinqapur, Cənubi Koreya, Yaponiya, Rusiya və Türkiyənin 

texnopark təcrübələri tədqiq edilmiş, hər bir ölkə timsalında mənfi 

və müsbət cəhətlər qeyd edilərək, ölkəmiz baxımından tətbiqinin 

uyğun olub-olmayacağı müzakirə edilmişdir.  

Kitabın sonunda isə, innovasiyaların inkişafı və tətbiqi istiqa-

mətində təklif və tövsiyələr verilmişdir. 
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I FƏSİL 

İQTİSADİ İNKİŞAF – TEXNOLOGİYA 

ƏLAQƏSİNİN NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ 
 

1.1 İqtisadi inkişaf anlayışı 

İqtisadi artım və iqtisadi inkişaf anlayışları bəzi hallarda qa-

rışıq salınan və bir-birinin yerinə istifadə edilən anlayışlardır. Halbuki 

iqtisadi artım, iqtisadi inkişafın yalnız bir komponentini meydana 

gətirməkdədir. İqtisadi artım və iqtisadi inkişaf arasındakı fərqi 

nümunə ilə izah etsək, iqtisadi artımda əmtəə və xidmət artımı, 

yəni "məhsul" əsas götürülür və bu kəmiyyət olaraq ifadə edilir. 

İqtisadi inkişafda isə həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriciləri 

nəzərə alınır və iqtisadi artımla yanaşı həyat standartları, istehlak-

çı hüquqları, yeni iş yerlərinin açılması, səhiyyə siyasəti və s. kimi 

bir çox ictimai və mədəni sahələrə aid məlumatlar da qiymətlən-

dirilir. Bütün bunları nəzərə alaraq, iqtisadi inkişafın iqtisadi artı-

mı içinə alan geniş çərçivəli bir anlayış olduğu qeyd edilə bilər.  

İqtisadi inkişaf; bir ölkədəki milli gəlir artımının, ÜDM - in xa-

rici ticarət səviyyəsinin, pul və inflyasiya vəziyyətinin və borc sə-

viyyəsinin ölçülməsidir.4 İqtisadi inkişaf, iqtisadi istiqamətli bir in-

kişaf olması ilə bərabər həm də ictimai və siyasi istiqamətli bir də-

yişmədir. Bu səbəblə iqtisadi inkişaf iqtisadi faktorlarla, sosial - 

mədəni bütün faktorları inteqrasiya edərək bir rifah cəmiyyəti 

qurma müddətidir.  

                                                           
4
  Sabahattin Zaim, “İslam Ekonomisi Dünyadaki Mevcut Düzene Karşı Bir Al-

ternatif Arayışıdır”, Çerçeve Dergisi, Sayı: 5, MUSİAD Yayınları, Ankara, 2008, s. 

28.  
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İqtisadi artımda istehsal edilən əmtəə və xidmətlərin artması 

nəzərdə tutulduğu halda, iqtisadi inkişaf ilə iqtisadi və sosial-

mədəni mühitin də dəyişdirilməsi və inkişafı nəzərdə tutulur. 

Sosial-mədəni sferadakı dəyişiklik iqtisadi inkişafın başqa bir 

amilidir. İqtisadi inkişaf fərdlərin yanaşma, düşüncə, davranış və 

həyat tərzlərinin dəyişməsi ilə cəmiyyətin ümumi quruluşunda, 

ideoloji və mədəni həyatında fərqlilik meydana gəlməsinə zəmin 

verir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatında qeyri-mütəşəkkil iş şə-

raitindən sənayedəki nizamlı iş rejiminə keçdikcə, eləcə də kənd-

də işləyən əhalinin bir hissəsinin şəhərlərə köç etməsi ilə bu pro-

ses daha da sürətlənir.5  

İqtisadi inkişaf anlayışı daha çox məhsul əldə etməklə, elə-

cə də bu zaman istifadə edilən texniki və təşkilati (və ya struk-

tur) tənzimləmələrin dəyişməsidir. Yəni, investisiyaların və isteh-

sal məhsuldarlığının artmasını ifadə edən iqtisadi inkişaf, real 

milli gəlirin də uzunmüddətli dövrdə dinamik formada artdığı-

nın göstəricisidir. Buna bağlı olaraq ildən-ilə real gəlirlərdəki ar-

tım templəri də iqtisadi inkişafın göstəricisi olaraq qiymətləndi-

rilir.  

Sürətli iqtisadi artımın davamı olan iqtisadi inkişaf eyni za-

manda beynəlxalq əmək bölgüsündə daha yüksək mövqeyə çat-

maq və həyat tərzinin yüksəlməsidir. Bu inkişaf prosesi istehsal, 

investisiya və yığımı təşviq edən uzunmüddətli bir siyasətdir. İq-

tisadi inkişafın reallaşması üçün istiqrarlı iqtisadi artım, istehsal 

və istehlakın strukturunun dəyişməsi, texnoloji yenilik və həyat 

standartları kimi amillərdə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma 

meydana gəlməlidir.6 

                                                           
5
  Besim Üstünel, Makro Ekonomi, Alfa Basım ,3. Basım, Ankara, 1975, s.221 

6
  Erinç Yeldan,“Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine 

Değerlendirmeler”, Praksis Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, Ankara, 2002, s. 24 
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İnkişaf prosesi dəyişmə müddətinə tabe tutulan bir anlayış 

olduğu üçün, iqtisadi inkişaf ifadəsi də iqtisadiyyatdakı dəyişmə 

(yenilənmə) dövrünü əhatə edir. İnsanların ehtiyacı olan əmtəə və 

xidmətlərin inkişaf etmiş bir iqtisadi sistemdə istehsal olunması 

ilə rifah səviyyəsinin yüksəlməsi iqtisadi inkişaf anlayışını izah 

edir.7 Bu baxımdan iqtisadi inkişaf, milli gəlir və istehsalın zaman 

keçdikcə kəmiyyət baxımından artması ilə birlikdə iqtisadi, sosial-

ictimai və mədəni münasibətlərin yenidən təşkil edilməsini və əha-

linin davranış qəliblərindəki dəyişiklikləri də əhatə etməkdədir.8  

1.1.1 İqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri 

İqtisadi inkişaf özündə iqtisadi artımı ehtiva etməklə yanaşı, 

iqtisadi və sosial sferadakı keyfiyyət dəyişmələrini də bərabərin-

də gətirən bir anlayışdır. Ona görə də iqtisadi inkişafı reallaşdır-

maq istəyən ölkələrin müvafiq strukturlarında islahat müddəti baş-

ladılmalıdır. Bu məqsədlə iqtisadi inkişafı təmin edən aşağıdakı 

amillərin   meydana  gəlməsinə  diqqət  yetirilməlidir: 

-  Bir və ya da daha çox əhəmiyyətli emal sektorunun yüksək 

inkişaf sürətinin təmin edilməsi, 

-  Əhəmiyyətli hesab olunan sektorların gəlir transferləri, ka-

pital idxalı, təşəbbüskarların mənfəətlərinin təkrar kapitala 

çevrilməsi üçün iqtisadiyyatın digər sahələrinə kompleks ya-

naşma nümayiş etdirməli, 

-  Dövrün tələblərinə cavab verən sahələrdə artımı təmin edən 

sosial-iqtisadi və struktur sisitemin varlığının formalaşdırmalı 

                                                           
7
  Ahmet Tolunay ve Ayhan Akyol, “Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavram-

lar ve Tanımlar”,Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,Sayı:2, 

Isparta, 2006, s. 118–119, İnternetdə: http://edergi.-sdu.edu.tr/index.php/ 

sduofd/article/viewFile/218/136 (04.11.2013) 
8
  Esra Siverekli Demircan, “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya 

Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, 

Kayseri, 2003, s. 98–99. İnternetdə: https://www.aca-demia.edu/3270612/VER 

GILENDIRMENIN_EKONOMIK_BUYUME_VE_KALKINMAYA_ETKISI (08.11.2013) 

http://edergi.-sdu.edu.tr/index.php/sduofd/article/viewFile/218/136
http://edergi.-sdu.edu.tr/index.php/sduofd/article/viewFile/218/136
https://www.aca-demia.edu/3270612/VERGILENDIRMENIN_EKONOMIK_BUYUME_VE_KALKINMAYA_ETKISI
https://www.aca-demia.edu/3270612/VERGILENDIRMENIN_EKONOMIK_BUYUME_VE_KALKINMAYA_ETKISI
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və ya onun qısa müddətdə meydana gəlməsinə zəmin ha-

zırlanmalı, 

-  Sabit qiymətlərlə milli gəlirdə və adam başına düşən milli gə-

lirdə meydana gələn artımları təmin edən mühit formalaş-

dırılmalıdır.9 

İqtisadi inkişafın təmin edilməsi prosesi, ölkələr üçün ön pla-

na çıxan fundamental iqtisadi hədəflərdən olduğuna görə, qeyd 

olunan bu xüsusiyyətlərin reallaşdırılması ilə rifah səviyyəsində 

müsbət dəyişiklik meydana gələcəkdir. 

1.1.2 İqtisadi inkişafa təsir edən amillər 

İqtisadi inkişafa təsir edən müxtəlif amillər vardır. Bunları 

dövlətin dəstəkləyici və təşviqedici tənzimlənməsi, əhali, enerji, 

maliyyə, vergi sistemi, yüksək texnologiyanın təşviqi, ekologiya 

və beynəlxalq köç kimi dəyərləndirmək olar. 

Dövlət sektoru: Dövlət sektoru iqtisadi inkişafa müxtəlif yollarla 

təsir göstərir. Belə ki, regional iqtisadiyyatda dövlət sektoru baza-

rın hərəkətverici tərəflərinə təsiri ilə iqtisadi inkişafın istiqamətini 

müəyyənləşdirərək regionun güclü istiqamətlərini ortaya çıxarır 

və iqtisadi inkişafa təkan verir. Eləcə də, müəssisələrin inkişafına 

əsaslanan siyasətin tətbiqi ilə müvafiq strateji əhəmiyyət daşıyan 

sahələrədə üstünlük yaradır və iqtisadi inkişafa müsbət istiqa-

mətdə təsir edir.10 

Təbiət: Təsərrüfat sahəhələrinin inkişafı təbiətdə mövcud olan 

potensial imkan və şəraitin istifadəsi ilə baş verir. Ona görə də tə-

biət və onun komponentləri iqtisadi inkişaf üçün əhəmiyyətlidir. 

                                                           
9
 Simon Kuznets, “Kalkış Üzerine Notlar”, İktisadi Kalkınma, Çevirən: Fikret 

Görün, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 6, 1966, s. 75– 76. 
10

 Matt Kane, “ Public Sector Economic Development: Concept and Approaches”, 

2004, p.5  İnternetdə: http://www2.econ.iastate.edu/classes/-crp274/swen 

son/CRP523/Readings/econdevelopmen-tmat-tkane.pdf (12.11.2013) 

http://www2.econ.iastate.edu/classes/-crp274/swenson/CRP523/Readings/econdevelopmen-tmat-tkane.pdf
http://www2.econ.iastate.edu/classes/-crp274/swenson/CRP523/Readings/econdevelopmen-tmat-tkane.pdf
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Əhali: Ölkə əhalisinə xas olan xüsusiyyətlər iqtisadi inkişafın 

ən əhəmiyyətli amillərindəndir. Əhalinin sürətli artım tempinin 

iqtisadi inkişafa mənfi təsiri Harrod-Domar-Singer modelinə əsas-

lanır. Modelə görə, iqtisadi baxımdan adam başına düşən milli 

gəlirin və buna bağlı olaraq, rifahın artması mənasına gələn iq-

tisadi inkişafın təmin edilməsi üçün, əhalinin artım tempini azal-

daraq adam başına düşən milli gəlirin və rifahın artırılması təmin 

edilir. Singerə görə isə, əhalinin artım səviyyəsi ilə yanaşı, məh-

suldarlığın da artması iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərəcək. 

Enerji: Enerji amili iqtisadi inkişafda iki istiqamətli təsir ya-

radır. Belə ki, sənayedə hərəkətverici faktor kimi, iqtisadi inki-

şafa müsbət təsir edir. Bununla belə, enerji ehtiyatlarının istifa-

dəsi ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olmaqla, inkişafa mənfi 

təsir edir.11 

Maliyyə: Burada əhəmiyyətli olan məqam təşviqlərin növü 

və hansı qaydalara görə tətbiq olunmasıdır. Tətbiq olunacaq 

təşviqlər, ölkəyə və dövlətə zərər verməməsi şərti ilə iqtisadi in-

kişaf üzərində müsbət təsirlər meydana gətirməlidir. Maliyyə-

ləşməni təmin edən layihələr, ən yüksək səviyyədə, iqtisadi in-

kişafa stimul  verməlidir. 

Vergi: Vergi və onun tətbiqi investisiyalar üzərindəki təsiri 

ilə iqtisadi inkişafa təsir edir. Vergi təşviqləri ilə investisiyaların 

digər iqtisadi fəaliyyətlərə (fərqli yanaşmalarla) cəlb olunması 

sərmayə qoyuluşuna müsbət təsir edir. Bununla belə, dövlət 

büdcəsində, müəyyən müddət ərzində qismən də olsa, gəlirin 

azalmasına (və digər sahələrə qoyulan investisiyaların azal-

masına) görə iqtisadi inkişafda mənfi təsir yaradır.  

                                                           
11

  Tülay Selici, Zafer Utlu, Nadir İlten, “Enerji Kullanımının Çevresel                      

Etkileri ve Sürdürülebilir Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”, 2004,s. 

 İnternetdə:http://www.emo.org.tr/ekler/f096d0e005a8c79_ek.pdf 

(25.11.2013) 

http://www.emo.org.tr/ekler/f096d0e005a8c79_ek.pdf
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Texnologiya: Texnologiya istehsalının əsas məqsədi iqtisadi 

artımı təmin etmək, xaricdən asılılığı azatmaq, rəqabət gücünü 

artırmaq, əlavə dəyər iqtisadiyyatı meydana gətirmək, innovasi-

yanı inkişaf etdirərək iqtisadi inkişafda müsbət  tendensiya ya-

ratmaqdır. Texnologiyadan istifadə, qısa müddətdə işsizliyə sə-

bəb olsa da, uzunmüddətli dövrdə texnolji yenilik hesabına ye-

ni strukturda iş yerlərinin açılmasına səbəb olur. 

Beynəlxalq köç: Ölkədəki istehsal səviyyəsinin qənaətbəxş 

səviyyədə olmaması xarici əmək bazarının aktuallığını artırır. Nə-

ticədə, belə vəziyyət ölkədən işçi qüvvəsinin köç etməsinə zəmin 

yaradır ki, bu da ölkənin iqtisadi inkişafına mənfi təsir göstərir. 

1.1.3 İqtisadi inkişaf nəzəriyyələri 

İqtisadi inkişaf anlayışı sosial-iqtisadi baxımdan fərqli iqtisadi 

məktəblər tərəfindən, ölkələrin inkişaf səviyyələri nəzərə alınaraq 

(İEÖ, İEOÖ və s.), müxtəlif nəzəriyyə və yanaşmalarla izah edilmə-

yə çalışılmışdır. Bunlara tarazlı inkişaf, qeyri-tarazlı inkişaf, asılılıq 

və dayanıqlı inkişaf nəzəriyyələrini aid edə bilərik. 

1.1.3.1 Tarazlı inkişaf nəzəriyyələri 

Tarazlı inkişaf nəzəriyyələri bazar mexanizminin, xüsusilə 

İEOÖ-nün resurslarının optimal şəkildə istifadəsinin reallaşdıra 

bilmədiyi fikrindən meydana çıxmışdır. Tarazlı inkişafı List, Young, 

Rodan, Nurkse və Lewis kimi elm adamları tədqiq ediblər.  

Tarazlı inkişaf modeli İEOÖ-də investisiya məhsulları ilə isteh-

lak məhsulları, sənaye məhsulları ilə xammal, qida məhsulları ilə 

geyim malları, daxili tələb ilə xarici tələb arasında tarazlıq qurmağı 

qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Tarazlı inkişaf modeli mövzusunda Rodanın fikirləri iqtisadiy-

yatda "resurslar qıtdır" fikrinə əsaslanır. Rodana görə, istiqrarlı 

inkişafı təmin edə bilmək üçün bir çox sektora eyni anda kapital 

qoyulmalıdır. Rodan iqtisadi inkişafa kompleks yanaşmaqdan 

daha çox xarici iqtisadiyyata əhəmiyyət verməyi önə sürmüşdür. 
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O, özəl sektorun mənfəətli görmədiyi kapitalın dövlət tərəfindən 

qoyulmasının lazım olduğunu bildirmişdir. Beləliklə, kapitalla 

birlikdə gəlir artımının olması, məhsul və xidmətlərin müxtəlif 

miqdar və növlərə ayırılması ilə, bazar payının genişləməsinə sə-

bəb olacaq. Nəticədə isə, kapitaldakı bu zəncirvari təsirlə birlik-

də iqtisadi inkişaf da təmin edilmiş olacaq.12 

Tarazlı inkişaf nəzəriyyəsində digər bir fikir Nurkseyə aid-

dir. Nurkse bütün sektorlara olmasa da, çox sayda sahəyə ka-

pital qoyulmasını təklif etmişdir. Nurkseyə görə kapital müxtəlif 

sahələrə yayılaraq tarazlı bir inkişafı icra etməlidir. Kapitalın ya-

yıla bilməsi isə kapitalın müxtəlifliyinin artmasından və yeni mü-

əssisə qurulmasından asılıdır. Yayılan kapital həm bazarın geniş-

lənməsinə səbəb olacaq, həm də digər kapital potensialının re-

allaşmasına imkan verəcək ki, bu da iqtisadi inkişafın sürətlən-

məsinə gətirib çıxaracaq.13 

Lewis isə tarazlı inkişafla əlaqədar fikirlərini "məhdud ol-

mayan əmək təklifi ilə inkişaf" şəklində ifadə etmişdir. Lewisin in-

kişaf etməkdə olan ölkələrdəki sürətli əhali artımı və əhalinin bö-

yük əksəriyyətinin kənddə yaşaması faktına əsaslanaraq yazdığı 

nəzəriyyəyə görə, minimum əmək haqqı qarşısında əmək təklifi 

məhdud deyildir. İqtisadiyyatı kapitalist və keçid olaraq iki ayrı 

seqmentə ayıran Lewisə görə, kapitalist faktorunun sərmayə qoy-

ması nəticəsində ehtiyac duyulan əmək, keçid amilindən təmin 

ediləcək. Beləcə gizli işsizliyin azalmasına bağlı olaraq iqtisadi 

inkişaf reallaşacaq. A.Lewis inkişaf yolunda israflardan qorunmaq 

üçün tarazlı artımın əhəmiyyətini vurğulamaqdadır14. 

                                                           
12

  Hıdır Özdemir, “İktisadi Az Gelişmişlik Sorunu”,                                             

Bilgehan Basımevi, İzmir, 1985, ss. 142 – 146. 
13

 Cengiz Yavilioğlu, “Geri Kalmışlık Olgusu ve Ekonomik Kalkınma Teorileri 

(Eleştirel Bir Yaklaşım)”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Sivas, 2002, ss. 56 – 57. 
14

 Lewis W. A, Sınırsız Emek Arzı İle İktisadi Kalkınma, Çevirən: Metin Berk. İk-

tisadi Kalkınma Seçme Yazıları, Ankara: ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayın-

ları. 1966, s.89 
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Xülasə, tarazlı inkişaf nəzəriyyəsinin müdafiəçiləri məhdud 

bazarların iqtisadi inkişafın ana maneəsini meydana gətirdiyini 

iddia edirlər. Bu nəzəriyyəyə görə sərmayə qıtlığı nəticədə, aşa-

ğı sərmayə nisbətinə gətirib çıxarır. Planlı inkişaf proqramları ilə,  

əkinçilik də daxil olmaqla,  bir-birini tamamlayan sektorları eyni 

anda hərəkətə keçirərək inkişafın mümkün olacağı təklif edilir. 

1.1.3.2  Qeyri-tarazlı inkişaf nəzəriyyələri 

Qeyri-tarazlı inkişaf nəzəriyyələri  tarazlı inkişaf nəzəriyyə-

sinin əksinə olaraq kapital qıtlığını deyil, təşəbbüskarlığın olma-

masını iqtisadi inkişaf yolunda başlıca maneə kimi görür. 

1964-cü ildə Perroux tərəfindən nəşr olunan "İyirminci Əs-

rin İqtisadiyyatı" adlı kitabı ilə qeyri-tarazlı inkişaf modeli ortaya 

çıxmışdır.  Perrouxa  görə iqtisadiyyatda  bərabərsizliklərin  qeyri-

tarazlığın və bu kimi problemlərin aradan qaldırılması üzərində 

durmaqdansa, mövcud durumdan daha səmərəli faydalanmaq 

üçün yolların araşdırılması daha əhəmiyyətlidir. Bu düşüncəyə 

fokuslanılmasının səbəbi inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiy-

yatlarındakı inkişafın sıçrama və ya dalğalanmalar şəklində ol-

masıdır.  

Qeyri-tarazlı inkişaf haqqında fikir bildirən Hirschman, bu-

nu seqmentlər arası əlaqələrə bağlamışdır. Hirschman inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdəki çatışmazlıqlara görə hər sektora ka-

pital qoyulmasının əksinə olaraq, təsərrüfat sahələrinin xüsusiy-

yətləri nəzərə alınaraq, bəzi lokomotiv sektorlara üstünlük veril-

məsinin daha doğru olacağını qeyd etmişdir. Aparıcı sektora 

qoyulan investisiyalar digər sahələrə də təsir edir. Eyni zaman-

da və bərabər ölçüdə qoyulan investisiya ilə iqtisadi inkişaf tə-

min edilmiş ola bilər.  

İqtisadiyyatda resursların səmərəli istifadə edilməsini nəzərdə 

tutan modellərdən biri də inkişaf qütbləri modelidir. Bu modelə 

görə müəyyən regionlarda qütblər meydana gətirən müəssisələr 

digər iqtisadi strukturlara təsir edərək, həmin bölgənin sürətli in-
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kişaf etməsinə səbəb olacaq. Müəyyən bir regionda başlayan 

iqtisadi inkişaf genişlənərək, ətraf bölgələrə də yayılacaq. Beləliklə, 

ölkənin hər yerində sənayeləşməyə əsaslanan qeyri-tarazlı inkişaf 

reallaşdırılmış olacaq.15 

Digər nəzəriyyəçi Paul Streeten müəyyən şərtlər daxilində 

qeyri-tarazlığı iqtisadiyyatı canlandıran, dinamikanı təşviq edən 

və iqtisadi artımı təmin edən nəzəriyyə kimi müdafiə etmişdir. 

Ona görə tarazlıq üzərində israr etmək iqtisadiyyatı dinamika-

dan daha çox durğunluğa istiqamətləndirir. Streeten lokomotiv 

sektorun müəyyənləşdirilməsində müxtəlif meyarlar ortaya qoy-

muşdur. İstiqamətləndirici faktorun bazarlar olduğunu müda-

fiə edən Streeten, bazardakı tələblərin əvvəlcədən nəzərə alınma-

sı ilə yeni investisiya qoyuluşlarına gedilə biləcəyini vurğulamış-

dır.16 

1.1.3.3 Asılılıq nəzəriyyəsi 

1960-cı illərdən etibarən Qərb ölkələrinin inkişaf etməmiş 

ölkələr ilə əlaqələrini aşkar şəkildə tənqid edən Asılılıq nəzəriy-

yəsinin müdafiəçiləri özlərinə əsas olaraq iqtisadi imperializmi 

götürür və İEOÖ-lərə edilən yardımların əsl məqsədinin onları 

yoxsul dövlətlərə yardım edən ölkələrin iqtisadi məngənəsinə 

salmaq olduğunu irəli sürürdülər. Hazırda müstəqil olan Latın 

Amerikası, Afrika və Asiya ölkələri üzərində müstəmləkəçi dövlət-

lərin böyük siyasi nəzarətləri mövcuddur. Bu nəzarəti siyasi qərar-

larını açıq şəkildə bildirərək deyil, iqtisadi təzyiqlər göstərərək və 

daha üstün satış güclərini beynəlxalq ticarətdə zəngin ölkə lehinə 

istifadə etməklə təmin edirlər. Bu hal beynəlxalq siyasi və iqtisadi 

əlaqələrdə "yeni müstəmləkəçilik" anlayışı ilə ifadə edilir. 

                                                           
15

  Can Aktan ve Yaşar Vural, “Başlıca Fonksiyonel Gelir Dağılımı Teorileri              

ve Bölüşüm Adaleti”, 2002 İnternetdə: http://www.canaktan.org/ekonomi-

/yoksulluk/birinci-bol/aktan-vuralbolusum-adaleti.pdf (25.11.2013) 
16

  Paul Streeten, Dengesiz Büyüme. İktisadi Kalkınma Seçme Yazıları, Ankara: 

ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, 1966, ss.170-185 

http://www.canaktan.org/ekonomi-/yoksulluk/birinci-bol/aktan-vuralbolusum-adaleti.pdf
http://www.canaktan.org/ekonomi-/yoksulluk/birinci-bol/aktan-vuralbolusum-adaleti.pdf
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 Beynəlxalq Asılılıq nəzəriyyəçiləri Üçüncü Dünya ölkələri-

nin inkişafdan geri qalmasını zəngin ölkələrdən olan asılılıq və 

onların təzyiqi nəticəsində meydana gəldiyini iddia edir. Onlara 

görə kapitalizmin yayılması iqtisadiyyatların daxili bütövlüyünü 

pozur və inkişaf yolunu məhdudlaşdırır. Asılılıq nəzəriyyələrinin 

içində yer alan "Yanlış Paradiqma Modeli" də inkişafdan geri 

qalmağın səbəbini Transmilli Koorporasiyaların İEOÖ üçün ver-

dikləri səhv qərarlarla əlaqələndirir.17  

İnkişafdan geri qalmağın səbəbini daxili amillərdən daha çox 

xarici faktorlarla izah edən bu yanaşma, ənənəvi inkişaf anlayışın-

dakı daxili komponentlərə istiqamətli görülən tədbirlərin, ölkələrin 

problemlərini həll etmək əvəzinə, mövcud vəziyyəti daha da pisləş-

dirdiyini müdafiə etməkdədir.18  

1.1.3.4 Dayanıqlı inkişaf nəzəriyyəsi 

"Dayanıqlı inkişaf" anlayışı ilk dəfə, 1987-ci ildə Dünya Eko-

logiya və İnkişaf Komissiyası tərəfindən BMT-nin ümumi yığın-

cağına təqdim edilən və "Brundtlan" hesabatı olaraq da bilinən, 

"Ortaq Gələcəyimiz" adlı hesabatda yer almışdır. Bu anlayışa 

görə, bu günün zəruri ehtiyaclarını təmin edərkən, gələcək nə-

silləri də öz ehtiyaclarını qarşılaya bilmə imkanından məhrum 

etməməyi təklif edilirdi.19 Bu yanaşma bir tərəfdən sosial-iqtisa-

di və ekoloji problemlərin həllində tarazlığın qurulmasını hədəf-

lədiyi halda, digər tərəfdən mövcud nəsillərin tələb və ehtiyac-

larını, gələcək nəsillərin resurslarını azaltmadan qarşılanmasını 

irəli sürür. Dayanıqlı inkişaf ekologiyanın əleyhinə deyil, əksinə 

ona uyğun bir inkişafı dəstəkləyir. 

                                                           
17

  Cengiz Yavilioğlu, a.k.ə. s.61. 
18

  Doğan Adem ve Öztürk Nazım, Yeni Kalkınma Kuramları,                                 

Bütçe Dünyası Dergisi, 33 (1), 2010, s.40 
19

  Ethem Torunoğlu, “Sürdürülebilir Kalkınma Paradigması Üzerine Ön Notlar”, 

TÜBİTAK Vizyon 2023 Panel İçin Notlar, 2004, İnternetdə: http://www.tu-

bitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-16.pdf s.5 (12.11.2013) 

http://www.tu-bitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-16.pdf%20s.5
http://www.tu-bitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-16.pdf%20s.5
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1.2 Texnologiya-İnnovasiya-İqtisadi inkişaf əlaqəsi 

Texnologiyanın sürətli inkişafı və artan rəqabətin innovasi-

yanı sahibkarlıq fəaliyyətinin yaranması istiqamətlərində başlıca 

şərt halına gətirdiyini söyləmək mümkündür. İnnovasiya fəaliy-

yətləri sahibkarlıq yanaşması ilə kiçik şirkətlərin təşəkkül tapa 

biləcəyi kimi, birdən çox firma arasında da reallaşa bilər. İsteh-

sal sektorundan xidmət sektoruna qədər geniş sahəni əhatə 

edə bilən innovasiyanın yerli, regional və ya ölkə səviyyəsində 

stimulverici rol oynadığı məlumdur. Müxtəlif səviyyələrdə təza-

hür edən innovasiya, regionda sinerji yaradaraq iqtisadi inki-

şafda əhəmiyyətli rol oynayır. İnnovativ yanaşma ilə əlavə dəyəri 

qazanmaq rəqabət və inkişafda açar rolunu oynayır.20 

İnnovasiyanı real həyata tətbiq edib kommersiyalaşdırmaq, 

hazırda ən əhəmiyyətli rəqabət gücü olaraq qiymətləndirilir. İn-

novasiyanın qazandırdığı rəqabət üstünlükləri firmaların üstünlük-

ləri firmaların diqqətində daha da aktuallaşır. 

1.2.1 İqtisadi inkişafda texnologiya siyasəti 

Texnologiya siyasəti dünyada baş verən texnoloji dəyişikli-

liklər və texnoloji inkişaf prosesini öyrənmək və izləmək, eləcə də 

elmi tədqiqat işlərinin iqtisadi əhəmiyyətliliyini artırmaq məqsədi 

daşıyır. Başqa sözlə, texnologiya siyasəti texnolji dəyişikliklərin 

baş verdiyi prosesə təsir edərək (və ya prosesdə rol oynayaraq), 

dövlətin iqtisadiyyata innovativ yanaşmalarda müdaxiləsi for-

malarını müəyyənləşdirir.21 

Hazırda, dövrün ehtiyacını daha doğru müəyyən etmiş olan 

ölkələr orta və uzun müddətli texnologiya siyasətlərini həyata ke-

çirirlər. Texnologiya siyasəti sənaye siyasətinin bir hissəsi kimi qiy-

                                                           
20

  Hayriye Nur Görkemli, Bölgesel Kalkınmada Texnoparkların                              

önemi ve Konya Teknokent örneği, Konya, 2011, s. 27 
21

  Erol Taymaz, “Sanayi ve Teknoloji Politikaları: Amaçlar ve Araçlar”,              

ODTÜ Gelişme Dergisi, 20(4), 1993,  s. 550 
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mətləndirilə bilər. Texnoloji yeniliklərin tətbiqi ilə artan məhsuldar-

lıq göstəriciləri, ölkələrin sənaye siyasətinin ən əhəmiyyətli amili 

hesab olunan texnologiya siyasətinə də təsir edir. Bunu nəzərə 

alaraq, deyə bilərik ki, ölkənin sənaye siyasəti texnoloji yeniliklə-

rin işlənməsi və tətbiqi də əsas götürülərək, istehsal imkanları və 

texnoloji yenilik nəticəsində ortaya çıxan tələblər çərçivəsində 

yenidən təşkil olunmalıdır. 

Sərbəst bazar şəraitində texnoloji yenilik və buna olan ehti-

yac bazarın iştirakçıları tərəfindən müəyyənləşdirilir. Lakin, qeyd et-

məliyik ki, dövlət bu prosesə müxtəlif səbəblərə görə müdaxilə edir. 

Rəqabət şərtləri və rəqabət mühitinin təşkil edilməsi üçün 

lazım olan, hüquqi tənzimlənmə mexanizmlərinin yaradılması döv-

lətin birbaşa dəstəyi ilə təmin edilir. Sağlam inkişaf prosesinin təmin 

olunması və onun ədalətli şəkildə işləyə bilməsi üçün, texnoloji 

yeniliyə əsaslanaraq inkişaf etdirilən məhsul və ya xidmətlərin qa-

nunvericiliyə uyğun olaraq, zəmanət altına alınması bir zərurətdir. 

Bu cür qanuni tənzimləmələr yalnız fiziki mənada ortaya qoyulan 

məhsulları deyil, bəzi hallarda, həyata keçirilməmiş fikirləri də əhatə 

edir. Bu vəziyyətin təbii bir nəticəsi olaraq, bəzən inhisarların mey-

dana gəlməsi də qaçılmaz olur. 

Potensial olaraq müdafiə sektoru və bu kimi sahələrdə, yalnız 

dövlətin müştəri mövqeyində olması, onun bu sahədə uzun müd-

dətli söz sahibi olmasını, həmçinin bu siyasəti gələcəkdə də tən-

zimləməsi ehtiyacını hiss etdirir.  

Texnologiya siyasətinin inkişaf etdirilməsində diqqət edilməsi 

lazım olan digər bir məsələ isə, əldə ediləcək informasiyanın pro-

sesin iştirakçı tərəfdaşlarından kənar mexanizmlərə yayılmasıdır ki, 

bu da iki formada mümkün ola bilər. Birincisi, layihə çərçivəsində 

ixtisaslaşmış işçinin firmadan ayrılması, ikincisi isə son məhsulun 

başqa firmalar tərəfindən tədarük edilərək içərisində yer alan məlu-

matın istifadə edilməsi şəklində ola bilər.  
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Ümumiyyətlə, texnologiyanı iki yoldan əldə etmək mümkündür: 

- Texnologiyanın transferi 

- Texnologiya istehsalı 

Transfer üsulu bir ölkə və ya firma üçün yalnız qısa müddətli 

dövrdə düşünülə bilər, çünki transfer qısa dövrdə fayda təmin 

etsə də, uzun dövrdə alınmış texnologiya etibarlılığını itirdiyi üçün 

yenilənməsi lazım olacaq ki, artıq yeniliklərin çox sürətli həyata 

keçməsi ilə texnologiyaların köhnəlmə sürəti də artmışdır. Yeni-

lənməsi üçün tez-tez xarici ölkəyə və ya firmaya yenidən mü-

raciət edilməsi isə açıq-aşkar asılılıq deməkdir. Əslində, texno-

logiyanın transferi yolu ilə “texnologiya istehsalçısı” deyil, yalnız 

"texnologiya istehlakçısı" olmaq mümkündür. Texnologiya isteh-

salı isə, qısa dövrdə dərhal nəticə verməyən ancaq uzun dövrdə 

ölkəyə fayda verə biləcək bir təşəbbüsdür. Texnologiya isthesalı 

səbir, zaman, mühüm elmi tədqiqatların aparılmasını tələb edir. 

Məsələn, texnoparklardan gözlənilən nəticələrin alınması və ya 

sərmayələrin öz nəticələrini verməsi üçün bəzən on il və ya daha 

da uzun müddət tələb edir. Texnologiyanı istehsal yolu ilə əldə 

etmək siyasəti çətin və uzunmüddətli olmasına baxmayaraq, 

texnologiyanın transferinə nisbətən daha çox gəlirlidir. 

1.2.2 Texnoloji yenilik: Rəqabət gücü 

Hazırda, texnologiya müəssisələrin rəqabət üstünlüyü əldə 

etməsində ən əhəmiyyətli faktorlardan biri halına gəlmişdir. 

Qloballaşma nəticəsində müəssisələr arasında rəqabətin art-

ması, texnoloji inkişafa və beləliklə də yeni texnologiyaların, yeni 

bazarların və yeni fürsətlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

 Müəssisələr artan istehlakçı tələblərini ödəmək üçün yeni 

məhsul və ya xidmətləri istehsal edərək bazara çıxarırlar. Nəti-

cədə, yeni texnologiyanın digər müəssisələr tərəfindən istifadə 

edilməsi, bazarın daralması ilə yüksək texnologiyaların meydana 

gəlməsinə yeni fürsətlər verir.22 

                                                           
22

 Mahmut Tekin, H.Kürşat Güleş ve Adem Öğüt, Değişim Çağında                

Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayınları, 3.baskı, Ankara, 2006, s. 88 
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Bu mənada müəssisələrin istehsal xərclərini (ödənişlər, faizlər, 

xammal və enerji qiymətləri, valyuta məzənnələri) azaldacaq üsul-

ları ən yaxşı şəkildə tətbiq etmələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azalan xərclər, müəssisələrin, qiymət üstünlüyü əldə edərək ba-

zardakı mövqelərini gücləndirir. Ancaq texnoloji yeniliklərdən isti-

fadənin çıxış yolunu yalnız xərclərin minimuma endirilməsi olaraq 

qəbul etmək doğru deyil. Xərclər qədər əhəmiyyətli olan bir baş-

qa məsələ də müəssisələrin təşkilati strukturları, məhsul və xidmət 

keyfiyyətini daha da artırmaları, yeni istehsal üsullarını istifadə et-

mələridir. Yeni bazarlara girməyin, var olan bazar payını yüksəlt-

məyin və rəqabət gücünü artırmağın yolu texnoloji yeniliyin tətbi-

qindən keçir. 

Rəqabət gücü müştərilərin şirkətin təqdim etdiyi əmtəə və 

xidmətlərin alternativləri qarşısında seçim etməsini davamlı ola-

raq təmin etmə qabiliyyətidir. Rəqabətin iki təməl xüsusiyyəti 

xərcləri azaltmaq və texnoloji qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.23 

1.2.3 Texnoloji yenilik: Tədqiqat və inkişaf (R&D) 

Tədqiqat və inkişaf, yeni istehsal prinsiplərinin tapılmasın-

da insanların ehtiyaclarını qarşılayacaq yeni və faydalı məhsul-

ların istehsalına qədər olan geniş bir prosesi əhatə edir. Müəs-

sələrdə tədqiqat və inkişaf isə, geniş mənası ilə, bütün müəssi-

sə funksiyalarının iqtisadi baxımdan və elmi üsullarla araşdırıl-

ması, analiz edilməsi ilə əlaqədar olaraq fəaliyyətlər bütünlüyü-

nü, eləcə də bu yolla iqtisadi nəticəsi sübuta yetirilən funksiyaların 

tətbiqini ifadə etməkdir.24 Başqa sözlə, tədqiqat və inkişaf müəs-

sisələrdə yeni məhsul və istehsal proseslərinin ortaya çıxarılmasına 

hesablanmış sistemli və kompleks yaradıcı işlər olaraq ifadə edilə 

bilər. 
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  Harun Taşkın ve M. Rıza Adalı, Teknolojik Zeka ve Rekabet                              

Stratejileri, İstanbul: Değişim Yayınları, 2003, s. 84 
24

 Hayriye Nur Görkemli. a.k.ə s.16 
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Daha ətraflı şəkildə izah etsək, tədqiqat və inkişaf yeni bir 

məhsul və ya xidmətin istehsal edilməsi, mövcud məhsulun (və 

ya xidmətin) keyfiyyətinin və standartının yüksəldilməsi, xərcləri 

azaldan və standartları yüksəldən mahiyətdə yeni texnologiya-

ların tətbiq olunması, yeni istehsal texnologiyalarının inkişaf et-

dirilməsi, bu texnologiyanın ölkə şərtlərinə uyğunlaşdırılması-

nın təmin edilməsi, mövcud texnologiyaların təkmilləşdirilməsi 

və bunlara yenilərinin uyğunlaşdırılması məqsədi ilə elmi əsas-

lara dayanaraq aparılan tədqiqat prosesidir. Bu tərif; iqtisadi ar-

tımın və inkişafın, xarici rəqabət gücünün artırılmasını və rifah sə-

viyyəsinin yüksəldilməsinin istiqrarlı bir şəkildə davam etdirilmə-

sini ifadə edir.25  

Tədqiqat və inkişaf OECD-nin nəşr etdiyi "Frascati" bələdçisində 

aşağıdakı kimi ifadə edilmişdir: "Tədqiqat və inkişaf insan, mədəniy-

yət və cəmiyyətin informasiyasından meydana gələn məlumat ba-

zasının genişləndiriliməsi və bu bazanın yeni tətbiqlər hazırlamaq 

məqsədi ilə istifadə edilməsi üçün sistemli icra edilən, eləcə də 

kompleks yaradıcı işlərdir."26 

1970-ci illərdə yaşanan neft böhranı xərclərin artımı ilə ən-

ənəvi sənaye sahələrində durğunluq meydana gətirmişdir. Bu 

hadisə ABŞ-da, sonra isə Yaponiyada və Qərbi Avropa ölkələrində 

elm tutumlu iqtisadiyyatın qurulması prosesinə müsbət mənada 

təkan vermiş, bununla da, bu ölkələrdə tədqiqat və inkişaf işləri 

sürətləndirilmişdir.27 Dünyada texnoparkların sayındakı artımın baş 

verməsi də, məhz bu illərə təsadüf edir. Beləliklə, tədqiqat və inki-

şafa hesablanmış təşkilatları və sənaye müəssisələri arasında çox 

                                                           
25

  Harun Taşkın ve M. Rıza Adalı. A.k.ə. s. 85 
26

 FrascatiKılavuzu, İnternetdə: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_                    

content-_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf s. 18 (15.12.2013)  
27

  Mustafa Ay, “Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: 

Texnoparklar”, Stradigma Aylık Strateji ve Analiz Dergisi, Sayı 8, 2003, s. 3 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content-_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf
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yaxın əməkdaşlıq başlamışdır ki, bunun nəticəsində də aşağıdakı 

yeni sahələr formaşmışdır: 

-  İnformasiya texnologiyaları və proqram təminatı 

-  Biotexnologiya 

-  Avtomatlaşdırma və robotlaşdırma və s. 28  

Keçmiş SSRİ bu inkişaflara nail ola bilmədiyi üçün və sistem-

dəki rəqabət amilinin olmamasından, planlama ilə qurduğu səna-

yesini yeniləyə bilməmişdir.  

Dünyada inkişaf etmiş ölkələrin getdikcə tədqiqat və inkişafa 

daha çox əhəmiyyət verdiklərini müşahidə edirik. İEOÖ-lər isə təd-

qiqat və inkişafa qoyulan sərmayənin artırılması istiqamətində işlər 

görürlər. Hər hansı bir ölkənin elmə verdiyi əhəmiyyəti görmək 

üçün tədqiqat və inkişafa çəkilən xərcləri müqayisə etmək o qə-

dər də məntiqli olmaya bilər, çünki, təbii olaraq, iqtisadiyyatı daha 

kiçik olan ölkələrin tədqiqat və inkişafa ayırdıqları sərmayələr 

daha kiçik olacaq. Bu məqamda tədqiqat və inkişaf xərclərinin 

ümumdaxili məhsula (ÜDM) olan nisbəti bizə daha mənalı bir fikir 

təqdim edir. Cədvəl 1-də UNESCO -nun 2013-cü ilin göstəricilərinə 

görə, Azərbaycan 0.2 %-lə 75-ci, qonşu Türkiyə isə 0.9 %-lə 40-cı 

sırada yer almışdır. 

Yaradıcılıq və ya kreativ yanaşmalar elm və texnologiyanın 

mərkəzində durur. Müəssisələrin yaradıcılıq qabiliyyətləri yeni tex-

nologiyaların ortaya çıxmasında ən əhəmiyyətli amildir. Bunun nə-

ticəsində reallaşdırılan yeni texnologiyalar müəssisələrin rəqabət 

gücünü artırır və mənfəət baxımından inkişafa səbəb olur. Artan 

gəlirlər sayəsində isə yaradıcılıq fəaliyyətləri də inkişaf edir. Dövrü-

müzün tələblərinə görə, yaradıcılıq fəaliyyətləri yalnız yeni və istifa-

dəyə uyğun texnologiyaların bazara çıxarılması kimi başa düşülmə-
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məlidir. Bazarda mövcud olmayan məhsul növlərinin istehsalına 

başlanılması və uyğun zamanda bazara çıxarılması da yaradıcılıq 

fəaliyyətləri olaraq qiymətləndirilir. 

Cədvəl 1. Tədqiqat və İnkişafa çəkilən ümumi xərclərin ÜDM-ə nisbəti (%-lə)  

 
Mənbə: Euromonitor. www.portal.euromonitor.com 

Texnoloji yeniliyin kəmiyyət və keyfiyyətini tamamilə hesab-

lamaq mümkün deyil. Bu məqsədlə, müəssisələr tərəfindən alı-

nan patentlərin sayı, tədqiqat və inkişaf təşkilatlarında işləyən iş-

çilərin sayı, yeni məhsul növünü inkişaf etdirməyə çəkilmiş olan 

investisiya xərcləri kimi sadə kəmiyyət parametrlərinin hesablan-

ması yetərli hesab olunmur. Əgər ortada sahibkarlıq yanaşması 

yoxdursa, aparılan tədqiqat və inkişaf işlərindən əldə edilən infor-

masiyaların texnoloji yeniliyə çevrilməsi məhdudlaşır, çəkilən ma-

liyyə xərclərinin əlavə dəyər yaratmaları mümkünləşmir, nəticədə 
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isə, bu fəaliyyətlərdən ictimai və iqtisadi fayda ya əldə edilmir, 

yaxud da səmərəlilik gözləniləndən xeyli aşağı olur. Tədqiqat və 

inkişaf fəaliyyətləri nəticəsində əldə edilən texnologiyalar və on-

ların tətbiqi xərclərin azaldılmasına imkan yaradaraq, infilyasiya-

nın qarşısını ala biləcək potensial da formalaşdırır, lakin indiki 

tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri məhsul xərclərinin azaldılmasın-

dan daha çox, yeni bir məhsul və ya xidmət tapmağa (inkişaf etdir-

məyə) fokuslanmışdır. 

Firmaların və ya ölkələrin texnoloji yenilik mövzusundakı ba-

carıqlarını göstərən parametrlərdən biri də alınan patent sayıdır. 

Alınan patentlər ilə tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri arasında 

birbaşa əlaqə yoxdur, çünki tədqiqat və inkişafa çəkilən xərclər 

texnoloji yenilik fəaliyyətləri üçün, prosesin müəyyən mərhələsini 

əks etdirən ara məhsul olduğu halda, patent sayı texnoloji yenilik 

fəaliyyətlərinin müəyyən mənada son məhsulu və ya nəticəsidir. 

Tədqiqat və inkişaf ilə patent sayı arasında birbaşa əlaqə olma-

masına baxmayaraq, hər iki yanaşma bir-birindən təsirlənən gös-

təricilərdir.29 

1.2.4 İqtisadi inkişafa innovativ yanaşma 

1980-ci illərdən etibarən iqtisadi inkişaf nəzəriyyəçiləri inki-

şafda innovasiya anlayışının əhəmiyyətini vurğulayırlar. Latın mən-

şəli "innovatus" sözündən törəmiş olan innovasiya ictimai, mədəni 

və inzibati mühitdə yeni üsulların, metodların istifadə edilməsi ilə 

müəyyən olunmuşdur.  

İnnovasiyanı "inkişafın stimulverici qüvvəsi" olaraq görən Jo-

seph Schumpeterə görə innovasiya sahibkarlara gəlir gətirən və 

texnoloji inkişaf nəticəsində ortaya çıxan hər anlayışdır..30 

                                                           
29
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Dosi Giovanni yeniliyin yalnız icad mərhələsini deyil, qazanc 

məqsədi ilə bazara çıxarılması və ticariləşməsini də əhatə etdiyini 

ifadə etmişdir.30 OECD innovasiyanı performans xüsusiyyətləri 

artırılmış bir məhsulun, istehsal texnikasının kommersiyalaşdırıl-

ması, mənimsənməsi və ya bazara təqdim edilməsi olaraq təyin 

etmişdir.31 

İqtisadi inkişafda tədqiqat və inkişaf, yüksək texnologiya və 

innovasiyanın rolu, müxtəlif nəzəriyyələr, yanaşmalar və anlayışlar 

iqtisadi məktəblər tərəfindən izah edilmişdir. İnnovasiya və iqti-

sadi inkişaf arasındakı ilk nəzəri əlaqə Adam Smithin, məhsuldar-

lığın təkcə işçi qüvvəsinin ixtisaslaşması ilə deyil, texnoloji inkişaf, 

tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri ilə də mümkün olacağı fikrinə əsas-

lanır. Daha çox məhsul istehsal etmək üçün ya istehsal amillərinin 

miqdarını artırmaq, ya da eyni istehsal göstəriciləri ilə daha çox 

məhsul istehsal edə bilməyin yollarını axtarmaq lazımdır. İqtisadi 

artım “yalnız işçi qüvvəsinin və kapitalın artımı ilə mümkündür” 

fikri ilə əsaslandırıldığı dövrlərdə, Abramovitz 1870 və 1950 – ci il-

lər arasındakı ABŞ iqtisadiyyatını tədqiq etmiş, kapital və əmək 

amillərində olan artımı müşahidə etmişdir. Əldə edilən nəticələr, 

artan istehsal komponentlərinin (kapital və əmək) ümumi istehsal 

artımının yalnız 15 %-ini meydana gətirdiyini ortaya qoymuş, qa-

lan 85 % kimi böyük bir nisbətin səbəbini izah edə bilməmişdir. 

Bu dövr ərzində digər iqtisadçılar da bu istiqamətdə tədqiqat işləri 

aparmış və oxşar nəticələri əldə etmişlər. Daha sonra, Nobel mü-

kafatlı iqtisadçı Robert Solow yuxarıda qeyd olunan 85 % -lik nis-

bətin meydana gəlməsində texnoloji innovasiyanın əsas amil ol-

                                                           
30

  Dosi Giovanni. The Nature of Innovative Process.Technical Change                       

and Economic Theory, London: Printer Publishers, 1988, p. 221.12 
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  OECD. Cities and Regions in the New Learning Economy, Paris. 2001, p.  
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duğunu irəli sürmüşdür.32 Solow'dan sonra inkişaf və innovasiya ara-

sındakı əlaqə müxtəlif nəzəriyyəçilər tərəfindən tədqiq edilmişdir. 

Lucas və Romerin insan kapitalı və informasiya yayılmasının 

iqtisadi inkişafdakı əhəmiyyətini vurğulaması bu prosesdə vacib 

bir məqam kimi qəbul edilir. Lucas təhsilə qoyulan investisiya ilə 

inkişaf edən insan kapitalının yüksək potensiallı kadr formalaşdı-

racağını, bunun da uzun müddətdə iqtisadi artıma səbəb olaca-

ğını iddia edir. 

 Romer iqtisadi artım nəzəriyyəsində innovasiyaya yer vermiş, 

bəşəri sərmayənin tədqiqat və inkişaf mərhələsinə daxil olmaqla 

daha yüksək səviyyəli insan kapitalının meydana gəlməsinə gətirib 

çıxaracağını ifadə etmişdir.33 
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II FƏSİL 

İNNOVASİYA VƏ SAHİBKARLIQ ANLAYIŞLARI,                 

ONLARIN İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU 
 

2.1  İnnovasiya sahibkarlığı və Azərbaycanda 

innovasiya sahibkarlığının inkişafı haqqında 

İqtisadi artımın davamlılığı və rentabelli məhsul istehsalının 

təmin olunmasında innovasiyaların inkişafına və tətbiqinə əsasla-

nan "innovasiya iqtisadiyyatı" anlayışı hazırda daha da aktuallaşmış-

dır. Bu istiqamətdə yerinə yetirilən fəaliyyətlər iki formada qiymət-

ləndirilə bilər: 

1. Sahibkarlıqda innovasiya: Mövcud sahibkarlıq fəaliyyət-

lərinin inkişafı və rentabelliliyini təmin etmək üçün, inkişafı və tət-

biqi davam etdirilə bilən, əlavə dəyərə malik innovasiyaların orta-

ya çıxarılması və istifadəsinə əsaslanır. 

2. İnnovasiya sahibkarlığı: Əhəmiyyətli dərəcədə əlavə dəyərə 

malik olan yeniliklərin, tətbiq yönümlü elmi araşdırmalarla dəstək-

lənərək, yeni investisiya imkanları ilə inkişaf etdirilən (və ya forma-

laşdırlan) yeni sahibkarlıq formasıdır.  

İnnovasiya sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi sənayeləşmə-

dən informasiya cəmiyyətinə keçid prosesi ilə birlikdə daha çox 

əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatlar göstərir ki, G-7 ölkələrində (Ka-

nada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya, İngiltərə, ABŞ) innova-

siya iqtisadiyyatının (xüsusilə innovasiya sahibkarlığı) inkişaf sə-

viyyəsi ilə illik iqtisadi artım arasında ciddi əlaqə mövcuddur. Bu 

sadə formada belə izah edilə bilər: - İstər sahibkarlıqda innova-

siya, istərsə də innovasiya sahibkarlığında yanaşmalar yeni və 

daha üstün dəyərlərin meydana çıxarılması və tətbiqinə əsaslanır. 
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Bu isə o deməkdir ki, innovasiyaların tətbiqi ilə əldə olunan məh-

sul və ya xidmət yeni (yüksək) texnologiyaları formalaşdırır. Nə-

zərə alsaq ki, yüksək texnologiyaların tətbiqi rəqabətə davamlılığa, 

eləcə də gəlirlərin artmasına səbəb olsa da, bir çox hallarda əl 

əməyindən istifadəni məhdudlaşdırır. (Lakin qeyd edilməlidir ki, 

istənilən halda innovasiya iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi iqtisa-

di artım üçün ən doğru yanaşmalardandır.) Buna baxmayaraq, 

innovasiya sahibkarlığının inkişafı yüksək texnologiyaların meyda-

na gəlməsi ilə yanaşı, yeni (həmçinin intellektual) sahibkarlıq sub-

yektlərinin formalaşmasına səbəb olur. 

İnnovasiya sahibkarlığının inkişafında təməl yanaşmalardan 

hesab olunan təşəbbüskar fəaliyyətlər iqtisadi artım prosesində çox 

vacib amildir. İnnovasiya sahibkarlığında məşğul olanların sayın-

dakı azalma və ya yetərincə təşəbbüskar sahibkarın olmaması, 

sektorun inkişafına mənfi təsir etməklə yanaşı, ölkədə iqtisadi 

baxımdan böhrana da zəmin yarada bilər. İnnovasiya sahibkarlğı 

ilə məşğul olanlar tərəfindən həyata keçirilən yenilikçi fəaliyyət-

lər və bunun nəticəsində daha da artan rəqabət iqtisadi artımın 

davamlılığı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Sahibkarlıqda yenilikçi 

yanaşmalar həm iş həyatında, həm də cəmiyyətdə intellektual di-

namikanı artırır, müsbət istiqamətdə dəyişdirir. 

Qloballaşma firmaların daha çox informasiya əldə etməsi 

və yeni bazarlara daxil olma imkanlarını artırmışdır. Daha sürətli 

informasiya axışı və texnologiya sahəsindəki nailiyyətlər, infor-

masiya iqtisadi inkişaf və yeniliyin əsas təkanverici gücü kimi qə-

bul edilir. Dünya iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə innovasiya prosesi 

də inkişaf edir və istehsalın artmasında yeniliyin mühüm rol oyna-

dığı işgüzar aləmdə daha çox qəbul edilməyə başlayır.34 

İnnovasiya iqtisadiyyatı və ya informasiya əsaslı iqtisadiyyat 

informasiyanın istehsal edildiyi qurumlar və firmalar arasında güc-
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lü əlaqənin yaradılmasına gətirib çıxarmışdır. İqtisadi inkişafı təmin 

edən elmi tədqiqatlar innovasiyaların tətbiqi prosesində həyati bir 

rol oynamaqla birlikdə, bir çoxu innovasiya fəaliyyəti yüksək key-

fiyyətlərə malik əməkdaşlara, başqa firma və tədqiqat aparan qu-

rumlarla əlaqələrə və biliklərə yiyələnmə, həmçinin qazanılan in-

formasiyanın səmərəli istifadəsi imkanlarını təmin edən təşkilati 

struktura əsaslanır .35 

İnnovasiya - müəssisə daxili münasibətlərdə, iş yerində, xa-

rici əlaqələrdə yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış 

məhsul (əmtəə və ya xidmət) və ya proses, yeni bir satışa çıxarma 

üsulu ya da yeni bir təşkilati üsulun həyata keçirilməsidir.36 

İnnovasiyaların inkişafı istənilən sahə üzrə inkişafı təmin et-

mək üçün davamlı olaraq yeniliklər ortaya çıxaran mühitlərdə, 

eləcə də təşəbbüskar yanaşmaya əhəmiyyət verən cəmiyyətdə 

mümkün olur. Yenilik (və ya innovasiya) təşəbbüskar yanaşma ilə 

başlayan prosesin açar funksiyasını yerinə yetirir.36 İnnovasiya 

daha yeni, daha səmərəli və daha çox funksiyalı məhsul və ya 

xidmət növləri ilə bir prosesi simvollaşdırmaqdadır. Başqa sözlə, 

texnoloji inkişafın (texnoloji nəticələrin) bəşəriyyətin xeyrinə, bir 

çox problemi həll edən və səmərəliliyi artıran formada, müvafiq 

sahəyə tətbiq olunmasına "yenilik" (innovasiya) deyilir.36 Yaradı-

cılıq, risk alma, inkişaf, dəyişmək, elastiklik və təşəbbüskarlıq ki-

mi yanaşmalar innovativ proseslərin təməl anlayışlarıdır.37 

"İnnovasiya" (yenilik) anlayışına bir-birinə oxşar olsa da, xeyli 

sayda tərif və ya təsvir verilib. Qısaca izah verilsə, innovasiya –

məhsul, xidmət və ya proseslərdə əlavə dəyər formalaşdıracaq 

                                                           
35

  OECD, “Oslo Kılavuzu: Yenilik Məlumatlarının Toplanması və Şərh 

olunması Üçün Qanunlar”, TÜBİTAK, 3. Çap, Ankara, 2009, s.32. 
36

  Peter F. Drucker, İnnovation and Enterprenuership,   

New York, Harper & Row, 1985 s. 27. 
37

  Semra Arıkan, Girişimcilik/Temel kavramlar ve bazı güncel konular, 

genişletilmiş 2. baskı,  2004, s.115 
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dəyişiklik və yeniliklərin həyata keçirilməsidir.38 Yəni, innovasi-

yanın tətbiqinin nəticəsindən yeni və daha yüksək səmərə göz-

lənilir. Bu baxımdan innovasiya yeni bir icad (kəşf) olmaya bilər. 

İnnovasiya sahibkarlığında əhəmiyyətli məqamlardan biri də 

"yenilikçi davranış" anlayışıdır. Yenilikçi davranış-innovasiyaların 

tətbiqinə əsaslanan təşəbbüskarın (sahibkarın) fikirləri ilə fürsətləri 

satışa çevirə bildiyi prosesdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir an-da 

ağıla gələn fikirlə, xüsusi bir çalışma ilə düşünülərək, araşdırılaraq və 

təcrübədən keçirilərək, mümkün risklərdən çıxış yolları planlaş-

dırılaraq, nəticəyə əsaslanan fikir arasında böyük fərq vardır. 

İnnovasiyaların müxtəlif mənbələri vardır. Bu mənbələri 4 əsas 

qrupa ayırmaq olar: 

1.  İxtira 

2.  Araşdıraraq, inkişaf etdirmək 

3.  Kopyalamaq 

4.  Sintez (təhlil) 

Hər bir qrupda qarşıya çıxa biləcək innovasiya potensialı, is-

tənilən sahə üzrə ortaya çıxan fürsətlər, eləcə də mövcud poten-

sial imkanların səmərəliliyinin artırılması mükəmməl öyrənmə ilə 

yanaşı, təcrübəyə əsaslanan tədqiqat işlərini tələb edir.  

Hazırda istifadə edilən texnologiya və istehsal metodlarında 

elektron idarəetmə sisteminin geniş vüsət alması kompleks yanaş-

ma, araşdırma və texniki xidmət kimi amilləri əvəzedilməz edir. 

Yeni qurulan sənaye müəssisələrində işçilərin iş vaxtlarının əhə-

miyyətli bir hissəsini “problemləri müəyyən etmək”, başqa sözlə 

normal istehsal prosesində ortaya çıxan çətinlikləri aradan qaldır-

maq və həll yolları tapmaq üçün istifadə etmələri zəruridir.38 Müəs-

sisələr üçün bu vəziyyət bacarıqlı işçi, informasiyanın qiymətləndi-

                                                           
38

  Freeman, Chris, Soete Luc, “Yenilik İktisadı”, Çeviri: Ergun Türkcan,        

TUBİTAK Yayınları, 2.Basım, Ankara, 2007, s. 19 
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rilməsi, laboratoriya və problemin həll edilməsi ehtiyacları şəklin-

də ortaya çıxır. 

İnnovasiyaların inkişafı və tətbiqi ilə elə nəticələr əldə etmək 

olur ki, əldə edilən yeni imkanlar çox ciddi dəyişikliklərə səbəb 

olur. Belə ki, bəzən ortaya çıxarılan innovativ nəticələr həllini göz-

ləyən bir çox problemin köklü şəkildə ortadan qaldırılmasına sə-

bəb ola bilər. Məsələn, internetin kəşf olunması və tətbiqi İnfor-

masiya Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsində inqilaba səbəb 

olmuşdur. Bu hadisə naqillər vasitəsi ilə ötürülən informasiya kom-

munikasiya texnologiyalarında qarşıya çıxan xeyli problemi həll 

etməklə yanaşı, ümumiyyətlə, bu sektorun simasının tamamilə 

dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Eləcə də, müasir texnologiyaların 

inkişafı istiqamətində nano texnologiyaların tətbiqi zamanı or-

taya çıxan imkanlar, özünəməxsus formada, xeyli problemlərin 

həllinə gətirib çıxarır. İnnovasiyaların belə formaları bazarın tələb 

təklif dinamikasında inqilabi dəyişikliklərə yol açır. İnnovasiyalar 

iki formada (təkamül və inqilabi) dəyərləndirlir. 

2.1.1 "Sahibkarlıq" və ya "təşəbbüskarlıq" anlayışı: 

Fikrimizcə, innovasiya sahibkarlığının öyrənilməsində “in-

novasiya” ifadəsi ilə yanaşı, "sahibkar" (təşəbbüskar) anlayışı da 

tədqiq edilməli və birlikdə qiymətləndirilməlidir. Qeyd etməli-

yik ki, burada ifadə olunan "sahibkar" anlayışından irəli gələn 

fəaliyyətlər digər istiqamətdən fərqli olaraq, ilk növbədə ortaya 

çıxarılan ideyanın inkişafına əsaslanan tədiqiqatlara və onun 

nəticələrinin nə dərəcədə əlavə dəyərə malik olmasına əsasla-

nır. Bu mənada istifadə edilən "sahibkarlıq" anlayışı İngilis di-

lində "entrepreneurship", Fransız dilində “entreprendre”, Alman 

dilində "unternehmen" ifadələrindən formalaşdırılan (çıxarılan)39 

Türk dilində isə "üstlenmek" və ya "girişimcilik" kimi ifadə olunur. 

Azərbaycan dilində isə bu anlayışların qarşılığı kimi "təşəbbüskarlıq" 

və ya "sahibkarlıq" ifadələridən istifadə edilir. Reallıqda da, təşəb-
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büskar (sahibkar) hər hansı bir biznesi (müəssisəni) təşkil etmək, 

idarə etmək və risk almaq şəklində məsuliyyətləri boynuna götürən 

şəxsi ifadə edir.39 

Qeyd etməliyik ki, "sahibkar" və "təşəbbüskar" yaxın mənalı 

anlayışlar olsa da, xüsusi hallarda fərqlənə də bilirlər. Doğrudur, 

hər iki anlayış məzmun etibarı ilə eyni mənanı verərək, biznes 

fəaliyyətlərini başladan, onu təşkil və davam etdirən şəxs kimi 

başa düşülür, ancaq Azərbaycan dilində sahibkar dedikdə, daha 

çox real işləri və ya maliyyə imkanları ilə fəaliyyətləri olan şəxs 

başa düşülür. Təşəbbüskar isə, bəzi hallarda, sahibkarlıq fəaliy-

yətini başladan və ya onu təklif edən biri kimi də başa düşülür. 

Təşəbbüskarlıq anlayışının ifadə etdiyi məna haqqında növbəti 

hissələrdə ətraflı bəhs ediləcək. Əvvəlcə isə, bu anlayışın elmi 

ədəbiyyatlarda hansı formada işləndiyinə baxaq. 

2.2  Klassik və müasir mənbələrdə "sahibkarlıq"              

və ya "təşəbbüskarlıq" anlayışı haqqında: 

1.  Klassik mənbələrdə "sahibkarlıq"                                                   

və ya "təşəbbüskarlıq" anlayışı: 

İnnovasiya sahibkarlığının tədqiqi və öyrənilməsində böyük 

rolu olan Riçard Cantillon "təşəbbüskar" ("entrepreneurship") an-

layışını ilk dəfə istifadə etmişdir.40 

R.Cantillon təşəbbüskarın sistem içərisində mərkəzi bir rola 

malik olduğunu və iqtisadiyyatda bütün mübadilə prosesində xü-

susi rola malik olduğunu irəli sürərərək, təşəbbüskarların tələb-

təklif tarazlığını formalaşdıran sinif olduğunu ifadə etmişdir. 
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  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı                           

Güncel Konular, Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 45 
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  C.Mirjam Van Praag, "Some Classic Views On Entrepreneurship",                        

De Econo-mist, Vol: 147, No.3, 1999, s.313 
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Cantillona görə, təşəbbüskar şəxs qazanc əldə etmək üçün 

qeyri müəyyən şərtlər altında iş görən (quran) adamdır.41 Yuxa-

rıda da ifadə edildiyi kimi, təşəbbüskar tələb-təklif tarazlığının 

fərqindədir. Ancaq təşəbbüskardan mövcud tələbdən fərqli olan 

digər tələbin formalaşdırılması gözlənilə bilməz. Bu mənada tə-

şəbbüskar "yenilikçi" biri deyil.42 Bizə görə isə təşəbbüskar həm 

də yenilikçi biri ola bilər. Məs, yenilikçi təşəbbüskarların gör-

düyü işlər yeni tələb (və ya tələblərin) meydana çıxmasına zə-

min verir ki, bu da yeni texnologiyaların (innovasiyaların) for-

malaşmasına səbəb olur. 

Fransız iqtisadçısı Jean-Baptiste Say "A Treatise On Political 

Economy or the Production, Distribution and Consumption of 

Wealth" adlı əsərində təşəbbüskarı həm istehsalda, həm də tə-

darük proseslərində mərkəzi koordinasiya məsuliyyətini üzərinə 

götürmüş şəxs olaraq izah etmişdir. Saya görə təşəbbüskar şirkət 

daxilində həm icraçı, həm də lider və ya idarəçi vəzifələrini üzərinə 

götürən şəxsdir. O, təşəbbüskar ilə sərmayədarı fərqləndirmişdir. 

Ona görə, sərmayədar pul verib maliyyə riskini üzərinə alandır. 

Say təşəbbüskarlığı yeni bir rifah imkanları formalaşdırar-kən 

istehsal amillərini uyğun şəkildə əlaqələndirən şəxs olaraq 

görürdü. Beləliklə, təşəbbüskar həm risk alanın, həm idarəçinin 

xüsusiyyətlərini bir müstəviyə (bir araya) gətirir.43 

Təşəbbüskarlıq anlayışı haqqında Alfred Marşalın (1842-1924) 

da maraqlı fikirləri mövcuddur. A.Marşala görə gözüaçıq (ağıllı, 

uzaqgörən) təşəbbüskar hər zaman məhsulun maya dəyərini mi-

nimuma endirə bilmək üçün fürsətlər axtarır və yeniliklərə əhə-

                                                           
41

  Sander Wennekers , Roy Thurik, "Linking Enterpreneurship and              

Economik Growth"? Small Business Economics, Vol. 13, 1999, s. 31/ 
42

  Elizabeth Chell, Jean Haworth, Sally Brearley, The                 

Entrepreneurial Personality, Routledge, 1991, s. 13. 
43

  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı                          

Güncel Konular, Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 5. 
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miyyət verir. Marşala görə, uğurlu təşəbbüskar ola bilmək üçün 

bəzi bacarıq və qabiliyyətlərin olması əhəmiyyətlidir. Məsələn, 

bir neçə problemi yadında saxlayaraq eyni anda təhlillər apara 

bilməli, sürətli davranmalı, çətin vəziyyətlərdə və ya nə isə səhv 

gedəndə problemi həll edə biləcək mənbələr tapmalı, dəyişiklik-

lərə uyğunlaşa bilməli, etibarlı, stabil və qərarlı olmalıdır. Bu ba-

carıqlar çox zaman insanlarda ailə mühitində və ilk təhsilində 

formalaşır. Bununla belə, uğurlu təşəbbüskar ola bilmək üçün 

ticarət, risk, marketinq, maliyyə və idarəetmə kimi sahələr haq-

qında da informasiyalı olmaq mühüm amillərdəndir. 

Alfred Marşalın fikirlərindən də aydın olur ki, təşəbbüskar-

lıq fəalliyyətləri genişləndikcə innovasiyaların inkişafı və tətbiqi 

daha da əhəmiyyətli olur. Bu isə innovasiya iqtisadiyyatının, elə-

cə də innovasiya sahibkarlığının inkişafına müsbət təsir edir. Qeyd 

olunanları nəzərə aldıqda, belə nəticəyə gələ bilərik ki, təşəbbüs-

karlıq fəaliyyətlərinə əhəmiyyət verilən cəmiyyətdə innovasiyaların 

inkişafı da daha sürətli olur. 

Təşəbbüskarlıq (girişimçilik) anlayışının daha geniş və gözə 

çarpan dərəcədə izahını verən, həmçinin bu sahə ilə bağlı olan 

əsərlərə ən çox əhəmiyyət vermiş olan tədqiqatçılardan biri də 

Maks Veberdir (Weber).44 Maks Veber ilk dəfə 1905-ci ildə nəşr 

olunan "Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitaliz-

mus" (Protestan Əxlaqı və Kapitalizmin Ruhu) adlı əsərində döv-

rün kapitalist yanaşmasını izah etməyə çalışır. Veber bu əsərində 

kapitalisti (iş adamını) "həmişə yenilənən" qazanc axtarışında olan 

biri kimi izah edir.45 
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  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı                                  

Güncel Konular, Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 6. 
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  Max Weber, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalizmus,  
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Təşəbbüskarlıq haqqında əhəmiyyətli fikirləri ilə seçilən Jozef 

Şumpeter "The Theory of Economic Development" (1934) adlı ki-

tabında yenilik anlayışına xüsusi əhəmiyyət verərək, yenilikçi 

yanaşmaları iqtisadi sistemlərin başlıca gücü olaraq qəbul edir. 

O, yeniliyin tətbiqi üçün beş istiqaməti qeyd etmişdir:46 

1. Müştərinin hələ ki, tanımadığı yeni bir məhsul növünü və ya 

mövcud bir məhsul növünün daha keyfiyyətli, yenilənmiş 

versiyasının ortaya qoyulması, 

2. Yeni bir istehsal texnologiyasının formalaşdırılması (inkişaf 

etdirmək, icad etmək), 

3. Ölkədəki hər hansı istehsal müəssisəsinin daha əvvəlcədən 

girmədiyi yeni bir bazarın tapılması, 

4. Yeni xammal və ya yarım-fabrikatların tapılması, 

5. Hər hansı sənaye sahəsində yeni təşkilatçılıq (idarəetmə)      

texnologiyasının formalaşdırılması.  

Şumpeter təşəbbüskarı "yenilikçi" biri olaraq izah edərək, tex-

nologiyanı və təşəbbüskar anlayışlarının bütöv olaraq qiymətlən-

dirmişdir. Təşəbbüskar qazanc əldə etmək istəyərkən, bu zaman 

məqsədinə çatmaq üçün "yeni kombinasiyaları" və ya yenilikləri 

inkişaf etdirir. Yeni təşəbbüskar kombinasiyalar iqtisadiyyatdakı 

mövcud tarazlığı pozur və yeni bir tarazlıq formalaşdı-rır. Beləliklə, 

yenilik davamlı dəyişməni və balanssızlığı ifadə edir.  

Təşəbbüskarlığın tarixi inkişafında xüsusi xidmətləri olan 

Thomas C. Coachran iqtisadi inkişafda (yenilənmədə) təşəbbüs-

kar amilin rolunu təhlil etmişdir. O, xüsusilə sosial təşəbbüskar-

lıq modellərinə əhəmiyyət vermişdir.47 
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47

  Thomas C. Coachran, Entrepreneurship an Economic Develoment, (The Entrepre 
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T.C. Coachran təşəbbüskarlığın (sahibkarlığın) ABŞ-da daha 

sürətli inkişafına səbəb olan 3 amili araşdırmışdır. Türkiyəli tədqi-

qatçı Semra Arıkan Coachranın bu araşdırmalarını aşağıdakı kimi 

qeyd edir:48 

1. Sürətli sənayeləşmə: XIX əsrin birinci yarısında, sənayenin 

inkişafına əhəmiyyətli şəkildə təsir edən maşınların meydana 

çıxması və tətbiqi prosesinə ABŞ sürətlə uyğunlaşa bilmiş və bu 

sahədə Qərbi Avropanı ötüb keçmişdir. Bunun əsas səbəblə-

rindən biri həmin vaxtlar ABŞ-da kifayət qədər əmək resursla-

rının olmamasıdır. Sürətli sənayeləşmə ilə yanaşı, amerikalı müş-

tərilərin əsnafçılığa çox da əhəmiyyət verməmələri, xüsusilə yer-

li mallarda ucuzluq və istifadəyə yararlılıq axtarması təşəbbüs-

karlığın inkişafına müsbət təsir edən amillərdən olmuşdur. Bu 

mənada ifadə edilə biləcək digər səbəb isə amerikalıların tez-

tez bir yerdən digər bir yerə köçməsidir. Belə ki, amerikalılar hə-

yatları boyunca tez-tez məkan dəyişdirən insanlardır. Bu hal ida-

rəçilərdə də eyni şəkildə təzahür edir. Bu da təşəbbüskarda ol-

ması vacib olan bəzi xüsusiyyətlərin inkişafına zəmin yaradır. Nə-

ticədə, amerikalı idarəçilər öz imkanları ilə davam edə bilmək üçün 

xaricilərlə əməkdaşlıq qurmaq, işgüzar əlaqələr qurmaq, fərqli və-

ziyyətlərə uyğunlaşmaq, iş həyatında tolerantlığa müsbət yanaş-

maq kimi təşəbbüskar xüsusiyyətləri qazanmağa başlamışlar. Be-

ləliklə, təşəbbüskarların fəaliyyəti ABŞ-ın sosial və iqtisadi inki-

şafında ən əhəmiyyətli faktorlardan biri halına gəlmişdir. 

2. Professional idarəçiliyə verilən əhəmiyyət: Təşəbbüskar-

lığın inkişafına zəmin yaradan ikinci əhəmiyyətli məqam müəs-

sisə sahibkarlığı (ailə sahibkarlığı) yanaşması əvəzinə sahibkar-

lıqda professional idarəçiliyin tətbiqinə əhəmiyyət verilməsidir. 

İş əxlaqı (biznes etikası) sahəsində dəyişikliklər, işçilərin qabi-
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  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı                          

Güncel Konular, Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 9. 
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liyyət və bacarıqlarına görə yüksəlməsi, səlahiyyət dövrü, yerin-

dən idarəetmə, açıq və nizamlı ünsiyyət (rabitə) kanalları və in-

zibati əməkdaşlıq kimi tətbiqlər müasir və böyük sahibkarlıq 

subyektlərinin (şirkətlərin) böyüməsini gücləndirmiş, müəyyən 

mənada ortaya çıxan problemlərin çarəsi olaraq düşünülmüş-

dür. Amerikalı idarəçilərin uşaqlıqdan etibarən öyrəndiyi əmək-

daşlıq və fərdiyyətçilik xüsusiyyətləri təşəbbüskarlıq üçün iki 

başlıca amil olmuşdur. 

3. Kütləvi istehsalın yayılması: Üçüncü amil isə kütləvi istehsal 

texnologiyalarının sürətli şəkildə inkişafıdır. 900-cü illərdə ABŞ-da 

Almaniya və İngiltərə ilə müqayisədə daha böyük həcmli istehsal 

texnologiyaları və daha böyük şirkətlər meydana gəlmişdir. Bu-

nunla da, kütləvi istehsal yanaşması daha çox yayılmışdır. 

İnnovasiyaların inkişafı və tətbiqi, eləcə də innovativ məhsul-

ların rentabelli istehsalı baxımından ABŞ nümunəsi dünyada loko-

motiv rolunu hələ də oynamaqdadır. Bu mənada, ABŞ-da (Sili-

kon Vadisi) formalaşdırılmış ekosistem dünyanın digər ölkələ-

rində meydana çıxan innovasiyaların da inkişafı və tətbiqi im-

kanları baxımından əlverişli imkanlar ortaya qoyur. Belə vəziy-

yət isə, dünyanın müxtəlif yerlərindən beyin gücünün bu istiqa-

mətə "axını"na zəmin yaradır. Ümumiyyətlə, ABŞ və digər nümu-

nələri nəzərə alaraq, Azərbaycanda innovasiyaların inkişafı və tət-

biqi sahəsində uğur qazanmaq üçün aşağıdakıların nəzərə alın-

masının zəruri olduğu qənaətindəyik: 

1. İxtisaslaşma imkanları və potensialının qiymətləndirilmə-

sində yeni texnologiyaların tətbiqi məsələlərinə əhəmiy-

yət verilməsi; 

2. Təbii potensial imkanlarının istifadəsində səmərəliliyin tə-

min olunması (regional imkanların elmi əsaslandırılması-

na əhəmiyyət verilməli); 

3.  Təşəbbüskar yanaşmanın kütləviləşdirilməsi; 
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4.  Sərbəst bazar şəraitinin formalaşdırılması; 

5. Nəticə əsaslı elmi tədqiqat işlərininin maliyyələşdirilməsi 

 prosesinə tolerant yanaşmanın təmin olunması və s. 

David McClealland "The Achieving Society" (1961) əsərində 

cəmiyyətin iqtisadi baxımdan inkişafının fərdi sahibkarlığın geniş 

yayılmasına bağlı olduğunu irəli sürmüşdür. Onun fikirlərinə görə 

yüksək dərəcədə müvəffəqiyyət motivasiyasına malik olan şəxs-

lərin çox olduğu cəmiyyət iqtisadi baxımdan inkişafa daha tez 

nail olur.49 D.McCleallanda görə təşəbbüskar enerjili və orta sə-

viyyəli risk almağa meyilli olan biridir. 

Cəmiyyətin iqtisadi inkişafında təşəbbüskarların əhəmiyyətli 

rolunu vurğulayan digər tədqiqatçılardan biri də Frank Knightdır. 

O, "Risk, Uncertainty and Profit" əsərində uğurlu təşəbbüskar ol-

maq üçün qeyri-müəyyən (qarışıq) vəziyyətlərdə qərarlılıq gös-

tərmək lazım olduğunu qeyd edir. F. Knight iqtisadiyyatın inkişa-

fından təşəbbüskarları cavabdeh şəxslər olaraq görür. Ona görə 

təşəbbüskarlar hər cür çətin və ya qarışıq vəziyyətlərdə məsuliy-

yəti öz üzərinə götürərək cəmiyyətin inkişafına əlavə dəyər qatan 

şəxslərdir.50 

Yuxarıda müraciət edilmiş mənbələr təşəbbüskarlıq haqqın-

da klassik yanaşmaları özündə əks etdirir. Göründüyü kimi, dün-

yanın müxtəlif coğrafiyalarında təşəbbüskarlıq (sahibkarlıq) bir elm 

kimi təqribən 100 illik keçmişə dayanır. Doğrudur, bu göstəricini 

bəzi hallarda nisbi olaraq qiymətləndirməliyik, ancaq araşdırılan 

mənbələrdən də aydın olur ki, sahibkarlıq və onun inkişafında ye-

ni texnologiyaların tətbiqi kapitalizmin daha rəqabətcil inkişaf 

tarixinə paralel olaraq təzahür etmışdir. Burada nisbi yanaşmanı 

ona görə təklif edirik ki, hələ kapitalizmdən əvvəl də insanlar 

                                                           
49

 Halil Can, Başarı Güdüsü və Yönetsel Başarı, H.Ü.İ.B.F yayın No:12, 1985, s.64-68 
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  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, 

Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 11. 
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müxtəlif təsərrüfat sahələrində yəni texnologiyaların (metodla-

rın) tətbiqindən hər zaman istifadə etmişdir. Bəşər tarixindən 

öyrəndiklərimiz əsasında qeyd edə bilərik ki, hələ "İbtidai icma 

quruluşu" kimi dəyərləndirilən zamanlarda belə insanlar yeni me-

todların kəşf olunmasına əhəmiyyət vermişlər. Belə ki, ilk insanla-

rın yığıcılıqdan əkinçiliyə, ovçuluqdan heyvandarlığa keçmələri; 

daha sonralar isə tunc və dəmir dövrlərində müxtəlif sahələrdə 

(təsərrüfatda, hərbidə və s.) istifadə etmək üçün əldə etdikləri 

yeni alətlər insanların yenilik axtarışının səmərəli nəticələri kimi 

qiymətləndirilməlidir. Bu yanaşmanı tarixin növbəti mərhələlə-

rinə də spesifik əlaqələndirmə edə bilərik. Fikrimizcə, sahibkar-

lığın inkişafı, eləcə də innovasiya sahibkarlığının inkişaf tarixini 

kütləvi sənayeləşmə, həmçinin sənayenin inkişafında maşınların 

tətbiqi tarixinə uyğun götürülməsi daha doğru yanaşmadır. 

Son zamanlar təşəbbüskarlıq və onun inkişafı haqqında müx-

təlif ölkələrdən ayrı-ayrı tədqiqatçıların daha çox əsərlərinə rast 

gəlirik. Dünyada işsizlik probleminin artması, eləcə də innovasiyala-

rın tətbiqi və insanların artan tələbatı, uyğun olaraq, aktuallaşan tə-

şəbbüskarlıq haqqında araşdırmaların da çoxalmasına səbəb ol-

muşdur. 

Müasir dövr təşəbbüskarlığını formalaşdıran araşdırma və 

ya yazılan əsərləri, zaman etibarilə, iki qrupa ayırmaq olar: 

1. 1970-1990-cı illəri əhatə edən dövr: 

Bu dövrdə təşəbbüskarlıq haqqında yazan tədqiqatçılardan 

İsrael Kirzner "Competion and Entrepreneurship" (1973) adlı 

əsərində təşəbbüskar haqqında fikirlərini izah etmişdir. Kirzner 

təşəbbüskarlıq fəaliyyətinin iki mənasını izah etmişdir: 

 a. Təşəbbüskar rəqabət, 

 b. Təşəbbüskar kəşflər. 

Kirznerə görə, təşəbbüskarlar kəşf etmək və qazanc fürsətlə-

rini dəyərləndirmək mövzusunda tətikdə (hazır) olan şəxslərdir ki, 
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onlar bazarın tənzimləyici (tarazlaşdırıcı) gücü rolunu oynayırlar. 

Təşəbbüskarın məxsusi bir qabiliyyətə və xarakterə ehtiyacı yox-

dur. Təşəbbüskarın ehtiyac duyduğu tək şey xüsusi bir informa-

siya, başqa sözlə, həmin təşəbbüskar fəaliyyət üçün hara baxa-

cağını bilməkdir. 

Marc Casson "The Entrepreneur: An Economy Theory" (1982) 

əsərində qıt olan resursların (imkanların) dəyərləndirilməsinə əsas-

lanan qərarlara və hökmlərə diqqət çəkərək, təşəbbüskarı fərqli 

hökmlərə sahib olan biri kimi qiymətləndirmişdir. 

1970-1990-ci illəri əhatə edən dövrdə təşəbbüskarlıq fəa-

liyyətləri əsasən kapitalizmin hakim olduğu cəbhədə daha yaxşı 

inkişaf edə bilmişdir. Bunun başlıca səbəblər isə, əlbəttə ki, ba-

zar iqtisadiyyatına verilən əhəmiyyətdən irəli gəlirdi. SSRİ və 

onun təsir dairəsində olan ölkələrdə isə təsərrüfat sahələri, de-

mək olar ki, tamamilə dövlətin nəzarətində "planlaşdırılmış" iq-

tisadiyyatın tərkib hissəsi idi. Ancaq qeyd etməliyik ki, istər iqti-

sadi inkişaf göstəricilərinə görə daha irəlidə olmaq, istərsə də 

hərbi-sənaye sahəsində daha effektli nəticələrin əldə edilməsi 

uğrunda gedən rəqabət hər iki cəbhədə innovasiyaların ortaya 

çıxarılmasını zəruri edirdi. Buna baxmayaraq, hazırda təşəbbüs-

karlıq elminin öyrənilməsi zamanı qarşımıza çıxan mənbələrin 

də əsasən bazar iqtisadiyyatına əhəmiyyət verən cəmiyyətlərə 

aid olması da faktdır. Bu həm elmi araşdırma xarakterli əsərlərin 

çoxluğu, həm də təşəbbüskarlıq haqqında qələmə alınmış uğur 

hekayələri nümunələrində də özünü göstərir. Belə ki, təşəbbüs-

karlıq anlayışı və ya təşəbbüskarlıq fəaliyyətlərini izah edən əsərlər 

daha çox bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü cəmiyyətlərin fo-

rmalaşdırdığının şahidi oluruq. Bu vəziyyətin təşəbbüskarlığın in-

kişafı ilə birbaşa əlaqəli olduğunu deyə bilərik.  
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2. 1990-cı illərdən sonrakı dövr mənbələrində 

"sahibkarlıq"və ya "təşəbbüskarlıq" anlayışı: 

SSRİ-nin dağılması ilə dünyada innovasiyaların tətbiqinə 

əsaslanan sahibkarlıq (təşəbbüskarlıq) fəaliyyətlərinin geniş vü-

sət aldığını qeyd edə bilərik. Belə ki, SSRİ-nin dağılması ilə dün-

ya iqtisadiyyatında iki böyük cəbhədən biri olan "Sosializm" ya-

naşması iflasa uğradı. Hansı ki, bu yanaşmada xüsusi təsərrüfat-

çılıq, demək olar ki, yox idi. İqtisadiyyatın bütün göstəriciləri ta-

mamilə dövlət müəssisələrinə aid idi. Digər cəbhədə (Kapitalizm) 

isə bazar iqtisadiyyatına verilən əhəmiyyət, burada təşəbbüskar-

lığın daha sürətli inkişafına zəmin yaradır. 

Sosializm yanaşmasının iflasa uğraması postsovet məkanın-

da da bazar iqtisadiyyatının tətbiqinə yol açdı. Doğrudur, bu cür 

dəyişiklik kəskin formada (hazırlıqsız) baş vermiş olsa da, bir çox 

ölkə (xüsusilə Şərqi Avropa ölkələri) sahibkarlığın inkişafı istiqa-

mətində qısa müddətdə müsbət dəyişikliklər edə bildilər.  

1990-cı illərdə baş verən digər bir yenilik isə SSRİ-nin dağıl-

ması ilə, soyuq müharibə dövründə qarşı cəbhənin (ABŞ) hərbi sə-

nayenin (və ya təhlükəsizliyin) inkişafı üçün əldə etdikləri bəzi in-

novasiyaların sahibkarlıq fəaliyyətləri kimi qlobal bazara çıxartması 

oldu. 

Hazırda təşəbbüskarlıq fəaliyyətləri təsərrüfatın istənilən sa-

həsində (istər özəl sektor, istərsə də dövlət sektoru) günün ən ak-

tual məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Hazırda nəinki inkişaf etmiş 

ölkələr, eləcə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin yanaşmaların-

da da təşəbbüskarlıq fəaliyyətlərinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu 

istiqamətdə nailiyyət qazanmış ölkələr sırasında inkişaf etmiş 

ölkələrlə yanaşı, sonradan sənayeləşmiş (və ya inkişaf üçün ren-

tabelli yollara əhəmiyyət verən) ölkələri də (Cənubi Koreya, Çin, 

Hindistan, Sinqapur, Malaziya, Türkiyə) qeyd edə bilərik. 

Təşəbbüskar yanaşmanın hakim olduğu cəmiyyətlər inno-

vasiyaların tapılması və inkişafında uğurlu nəticələr göstərir. Bu 
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yanaşmanın inkişafı və kütləviləşməsi isə  ədalətli rəqabətin hökm 

sürdüyü cəmiyyətlərdə mümkün olur.  Pozitiv yanaşma ədalətli 

rəqabətə zəmin yaradan amildir. Hələ kiçik yaşlarından pozitiv 

mühitdə formalaşan insanlarda cəsarətli olmaq və ya özünə gü-

vənmək kimi xüsusiyyətlər daha yaxşı inkişaf edə bilir. Cəsarətli 

və ya özünə güvənmək isə təşəbbüskarın köməyinə çatan ən va-

cib amillərdən hesab olunur. Qeyd olunduğu kimi, ədalətli rəqa-

bət mühiti isə bunun daha yaxşı inkişafına zəmin verir. Uşaqlar-

da və ya məktəb yaşlı yeniyetmələrin həyata fərqli baxışları əslin-

də yeni fürsətlərin (təşəbbüslərin) xəbərçisi ola bilər. Hər kəsə 

məlumdur ki, yüksək texnologiyaların sürətli inkişafı və yenilən-

məsi prosesini yaşlılara nisbətən yeni nəslin nümayəndələri daha 

tez dərk edir. Əlbəttə, bu çox hallarda bəzi məktəblilərin yeni 

texnologiyaların tətbiq edildiyi bəzi sahələrdə müəllimindən da-

ha çox informasiyalı olmasına şərait yaradır. Bu informasiyalar 

nəzəri xarakter daşımasa da, peşəkarlıq baxımından çox hallar-

da özünü doğruldur. Bu və ya buna bənzər halların formalaşdıra 

biləcəyi təşəbbüslərin inkişafı üçün münbit zəmin hazırlamaq 

əhəmiyyətlidir. (Problemlərə pozitiv deyil, aqressiv yanaşanlar 

innovasiya terrorçularıdır.) Bu mənada, təşəbbüskarlığa veriləcək 

ən əhəmiyyətli dəstək təşəbbüsün meydana gəlməsini təmin edən 

şəraiti hazırlamaq və qarşıya çıxa biləcək əngəlləri ortadan qal-

dırmaqdır. 

Dünyanın müasir vəziyyəti təşəbbüskar yanaşmanın nəticələ-

rinə möhtacdır. Dünya, o cümlədən ayrı-ayrı cəmiyyətlər fürsətləri 

doğru dəyərləndirmədiyi təqdirdə, yəni qarşıya çıxan fürsətlərdən 

çarələr (yeni texnologiyalar) formalaşdırmadığı halda, bunun öz 

növbəsində təhdidlərə (işsizliyin daha da artması, enerji çatışmaz-

lığı, maddi nemətlərlə təminatın çətinləşməsi, xəstəliklərlə mü-

barizədə çarəsizlik, təbii fəlakətlər qarşısında acizlik, intelektual 

insan gücünün azalması və s.) çevrilməsi gözləniləndir.  

Hazırda dünyada baş verən proseslər, eləcə də informasiya-

nın artan əhəmiyyəti və sürətli dəyişikliklər təşəbbüskar fəaliyyət-

https://www.facebook.com/hashtag/%C9%99dal%C9%99tli?source=feed_text&story_id=546927222127896
https://www.facebook.com/hashtag/pozitiv?source=feed_text&story_id=546927222127896
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lərdə yeni metodların ortaya çıxmasına səbəb olmaqdadır. Belə ki, 

müasir dövrün təşəbbüskarlığı daha çox fikirlərin qarşılıqlı pay-

laşılması ilə inkişaf edir. Başqa sözlə, meydana çıxan yeni təşəb-

büskar idealar müxtəlif fikirlərin toqquşmasından formalaşır. 

Uğurlu təşəbbüskar, trendləri düzgün oxuyaraq cəmiyyətin 

mövcud və gələcək ehtiyaclarını düzgün analiz edən və yenilikçi 

texnologiyalar tapan, həmçinin özünü bu texnologiyaların inki-

şafına həsr edən biridir. Təşəbbüskar fürsətlərdən çarələr (yeni 

metodlar, yeni texnologiyalar, yeni məhsul və ya xidmət növ-

ləri) çıxaran şəxsdir. Təşəbbüskar ehtiyacları qarşılayan və prob-

lemləri həll edən biri olmalıdır. O, istənilən məqamda qarşıya 

çıxan problemlərdə fürsətləri görür və həlledici yanaşmalarla 

çarələr tapır. Ümumiyyətlə, təşəbbüskarlıq fərdi və ictimai mə-

nada rifahın yüksəlməsinə səbəb olduğu üçün çox sayda, həm-

çinin müxtəlif sahələrdə məşğul olan tədqiqatçıların marağına 

səbəb olmuşdur. 

Son dövrdə, təşəbbüskarlıq sahəsində aparılan araşdırma-

lar aşağıdakı kimi suallara cavab axtarmışdır:51 

- Nəyə görə bəzi insanlar yeni fürsətləri görmə və ya forma-

laşdırma kimi qabiliyyətlərə sahib olduğu halda digərlərinin bu 

cür xüsusiyyətləri yoxdur? 

- Nəyə görə bəzi şəxslər öz fikirlərini və ya xəyallarını real işə 

(biznesə və s.) çevirərəkən, digərləri bunu etmir? Başqa sözlə, bə-

ziləri bu istiqamətdə səy göstərdiyi halda, digərləri bunu niyə et-

mir?  

- Nəyə görə bəzi təşəbbüskarlar uğurlu olduğu halda, bəzi-

ləri isə uğurlu nəticələr əldə edə bilmirlər? 

                                                           
51

  Robert, A.Baron, Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship:  Why and 

When Entrepreneurs Think Differently Than Other People, Journal of 
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"Təşəbbüskar" (və ya "sahibkar") anlayışının zehinlərdə xatır-

latdığı və bu anlayışın yerinə istifadə etməyin uyğun olacağı dü-

şülən bəzi ifadələr (anlayışlar) vardır. Məsələn, sahibkar deyilən ki-

mi, ağlımıza ilk gələn anlayışlar "patron", "iş adamı" və ya "idarə-

çi"dir.52 Bu anlayışlara Azərbaycanda geniş istifadə olunan "xo-

zeyn" ifadəsini də əlavə edə bilərik. Məmur sahibkarlığının inki-

şaf etdiyi iş mühitində, eləcə də biznesdə hələ də "ailə idarəçi-

liyi"nin görünən formada mövcudluğu "sahibkar" anlayışının, 

ictimai baxışlarda, fərqli qabiliyyətləri ilə cəmiyyətə faydalı olan 

biri kimi deyil, daha çox digərlərindən "üstün" imkanlara malik 

biri kimi başa düşülməsinə rəvac vermişdir. Əslində isə, müxtə-

lif elmi mənbələrdə təşəbbüskar anlayışının izahından çıxarılan 

ortaq məxrəcə görə, sahibkar başqalarının görə bilmədiyi və ya 

qəbul edə bilmədiyi fürsətləri sezərək bunu iş ideyasına çevirə 

bilən qabiliyyətlərə malik, həmçinin bu məqsədlə risk etməyə 

meyilli olan şəxsdir.  

Sürətlə dəyişən dünyanın artan sosial problemləri müstəvi-

sində, təşəbbüskarlığın əhəmiyyətini daha yüksək dəyərləndirən 

bəzi tədqiqatçılar da mövcuddur. Belə ki, Beyhan Marşapa görə, 

təşəbbüskar öz biznesinin inkişafında maraqlı olan biri olmaqla 

yanaşı, digərlərinin rifahı və xoşbəxtliyi üçün çalışan biri kimi də 

təqdim edilir.53 İşsizliyin artmasından irəli gələn sosial problem-

ləri təhlil edərkən, Marşapın yanaşmasının doğru olduğu qənaə-

tinə gələ bilərik. 

Son dövrlərdə təşəbbüskarlıq haqqında araşdırma aparan təd-

qiqatçılar daha çox uğurlu təşəbbüskarların uğur səbəblərini və buna 

təsir edən faktorları öyrənməyə maraq göstərirlər. Fikrimizcə, bu 

həm də təşəbbüskar tədqiqatçıların sayının artması ilə bağlıdır. 

                                                           
52

  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı                           

Güncel Konular, Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 46. 
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  Beyhan Marşap, Franchising İşlemlerinin Mühasibeleştirilmesi,      

Mühasibe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Eylül 1999, s.50. 
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İş həyatına yeni başlayan bəzi təşəbbüskarların böyük uğurlar 

qazanmasına baxmayaraq, bəzi təşəbbüskarların isə uğurlu nəti-

cələr əldə edə bilməməsi və qısa müddətdə qurulan sahibkarlıq 

fəaliyyətinin bağlanması səbəblərini araşdıran müxtəlif tədqiqat-

lar mövcuddur. Məsələn, Baron uğurlu təşəbbüskarlıq müxtəlif 

fəaliyyətini təfəkkür və sosial amillərlə əlaqələndirərək, müvəffəq 

təşəbbüskarların müxtəlif xüsusiyyətləri ilə daha fərqli olduqlarını 

iddia edir. Barona görə, müvəffəq təşəbbüskarlar öz qərarlarına 

artıqlaması ilə güvənən, digər insanlarla təsirli və uğurlu şəkildə 

ünsiyyət qura bilən, ictimai qavrayışlara daha sürətlə uyğunlaş-

mağı bacaran insanlardır.54 Fikirimizcə, bu cür üstünlüklərə malik 

insanların pozitiv yanaşma sərgiləyən cəmiyyətlərdə daha çox və 

daha təsirli olması ehtimalı yüksəkdir.  

Qənaətimizcə, burda vəziyyət qarşılıqlıdır. Belə ki, fərdin öz 

biznesi ilə məşğuliyyəti onu mənfi düşüncələrə meyl etməkdən 

yayındırır. Başqa sözlə, təşəbbüskar fəaliyyətlər insanda özünə gü-

vən xüsusiyyətlərini inkişaf etdirir. Bu isə onun fəaliyyətlərində da-

vamlılığa zəmin verir. Daha çox fəaliyyət isə ünsiyyət qabiliyyətlə-

rinin inkişafına səbəb olur. Bu müstəvidən baxdıqda, belə çıxır ki, 

insanlar öz məşğuliyyətlərinə nə qədər bağlı olarlarsa və ya nə qə-

dər sahiblənərlərsə, bu xüsusiyyət onları kənar davranışlarından (o 

cümlədən mənfi düşüncələrdən və ya əməllərdən) o qədər uzaq 

edir. Ümumiyyətlə, bəzi hallarda təşəbbüskar yanaşması olmayan 

məmur yanaşması (və ya aşırı inzibatçılıq) insanları pul qazan-

dıqları məşğuliyyətlərinə layiqincə əhəmiyyət verməməyə zə-

min yarada bilər. Bu vəziyyət isə həmin insanlarda mənfi meyilli 

yanaşmaların inkişafına şərait formalaşdıra bilər. Deməli, təşəb-

büskar yanaşmanın inkişafı istər sosial, istərsə də iqtisadi ba-

xımdan səmərəlidir. Təşəbbüskar yanaşmanın inkişafında inno-
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vasiyaların formalaşdırılmasına və tətbiqinə olan zərurət isə da-

ha faydalı nəticələri meydana gətirir. İnsanların həyata baxışla-

rında pozitiv, həmçinin real və sağlam rəqabət düşüncəsi ilə ya-

naşmaları təşəbbüskarlığın inkişafında mühüm amil kimi qiy-

mətləndirilə bilər. 

Son zamanlar dünyada baş verən dəyişikliklərin fonunda (is-

tər qloballaşma prosesinin meydana gətirdiyi müxtəlif məqamlar, 

istərsə də yüksək texnologiyaların inkişafından irəli gələn məsələlər 

və.s.) cəmiyyətin artan tələbatı və işsizlik problemi təşəbbüskarlıq 

fəaliyyətinin sosial məsuliyyət cəhətini də aktuallaşdırmışdır. Azər-

baycanlı tədqiqatçı Anar Bayramov "Biznes nə istəyir?" kitabında 

bu haqda belə yazır: -Biznes fəaliyyətində əsas motiv sahibkar üçün 

mənfəət əldə etmək olsa da, dolayı yolla iqtisadiyyatın, bütövlükdə 

ölkənin inkişafına yardım edir. Bu təsiri Adam Smit "görünməz əl" 

adlandırmışdır. Biznesin (biznes təşkilatlarının) əsas məqsədi mən-

fəət əldə etmək olsa da, heç də bütün bizneslər mənfəət əldə edə 

bilmir. Ona görə də biznesə başlamaq riskli fəaliyyət hesab olunur. 

Biznesə başlayan şəxs (və ya şəxslər) sahibkar adlanır. Başqa sözlə, 

sahibkar vaxtını və pulunu biznesinin uğuru üçün riskə qoyan şəxsdir. 

Bu mənada, "sahibkar" sözü az qala "risk" sözü ilə sinonimdir.55 

2.3 Təşəbbüskar və onun xüsusiyyətləri  

Tədqiqatçı Meredithə görə təşəbbüskarda olması vacib olan 

xüsusiyyətlər aşağıdakı kimidir:56 

1. İş fürsətlərini görüb dəyərləndirə biləndir. 

2. Resursları (potensial, vəsait) faydalı hala gətirmək                           

üçün kompleks dəyərləndirə biləndir. 

3. Müvəffəqiyyəti təmin edə biləcək uyğun                                                

dinamikanı başlada biləndir. 
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  Anar Bayramov, Biznes nə istəyir?, Bakı, 2015, s.17. 
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  Elizabeth Chell, Jean Haworth, Sally Brearley, The                

Entrepreneurial Personality, Routledge, 1991, p. 4. 
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Lambing və Kuehl isə təşəbbüskarda mövcud olan xüsusiy-

yətləri aşağıdakı kimi ifadə edirlər:57 

1. Biznes qurmağa həvəsli olan, 

2. Uğursuzluğa baxmayaraq vaz keçməyən, 

3. Etibarlı, 

4. Qərarlı, 

5. Riski idarə edən, 

6. Yenilikçi, 

7. Dəyişikliyi fürsət kimi görən, 

8. Qeyri müəyyənliyə tolerant yanaşan, 

9. Liderlik sərgiləyən və uğura həris olan (azla razılaşmayan) 

10. Detallara əhəmiyyət verən və proseslərə mükəmməl yanaşan. 

Təşəbbüskarların təməl və ya başlıca xüsusiyyətləri haqqında 

müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən yazılan elmi yazıların təhlili aşa-

ğıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır:58 

Cədvəl 2: Təşəbbüskarların təməl xüsusiyyətləri 

Tarix  Müəllif Xüsusiyyətlər 

1848 Mill  Risk almaq 

1934 Schumpeter Yenilikçi, lider olmaq 

1954 Sutton Məsuliyyəti öz üzərinə  

götürməyə istəkli olmaq 

1961 McClelland Risk almaq, müvəffəqiyyət  

üçün motivasiyalı olmaq 

1963 Davids İddialı (ehtiraslı) olmaq, müstəqillik  

həvəsi, məsuliyyətlilik, özünə inam 

1964 Pickle İnsanlarla əlaqələri, ünsiyyət bacarıqları,  

texniki məlumat 
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1965 Litzinger Riskə üstünlük vermək, müstəqillik, 

şöhrətpərəst, liderlik, (xalq arasında: 

çörəkverən kişi) 

1971 Palmer Risk ölçmək 

1971 Hornadey və 

Aboud 

Uğurlu olmaqda özünə inamlı olmaq, 

 müstəqillik, həris, güc və şöhrətpərəstlilik 

1973 Winter Güc ehtiyacı 

1974 Borland Daxili güc mərkəzli olmaq 

1974 Liles Uğur qazanmaq ehtiyacı 

1977 Gasse Fərdi (şəxsi) dəyərlərə bağlılıq 

1978 Timmons Motivasiya, özünə inamlılıq, məqsədə  

bağlılıq, orta səviyyəli risk alan, nəzarət 

mərkəzlilik, yenilikçilik, ixtiraçı yanaşma 

1980 Brockhaus Riski boynuna almaq 

1980 Sexton Enerjili olmaq, ambisiyalı,  

müsbət tərslik (inadkarlıq) 

1981 Mescon-  

Montanari 

Uğur, hakimiyyət, müstəqillik,  

dayanıqlılıq gücü, nəzarət 

1981 Welsh-White Nəzarət ehtiyacı, məsuliyyət götürməyə  

həvəsli olmaq, özünə inam, motivasiya, 

mübarizə aparmaq, orta səviyyəli risk alan 

1982 Dunkelberq-  

Cooper 

Böyüməyə bağlılıq, biznes  

qurmağa bağlılıq 

1982 Welsh-Young Nəzarət mənbəyi, özünə inam, yenilikçilik  

Ümumiləşdirdikdə, təşəbbüskar insanlar qurduqları işi inkişaf 

etdirmək və böyütmək üçün zehni və fiziki güc sərf etməyə hazır 

olmaqla yanaşı, işinin üzərində saatlarla çalışmaqda təmkinli davra-

na bilənlərdir. Təşəbbüskarlar işinin üzərində uzun müddət çalışa 

bilmək üçün kənardan gələcək motivasiyaya ehtiyac hiss etməyərək, 

öz-özünü motivasiya edənlərdir. Ancaq əhəmiyyətli olan bir məqam 

var ki, o da işlərin həmişə planlandığı kimi getməməsidir. Təşəbbüs-

kar xüsusiyyətinə sahib olan insanlar təşəbbüs etdikləri işlərdə qar-

şılaşa biləcəkləri çətinlik və uğursuzluqlardan qorxmayan (yorulma-

yan), hətta bu cür vəziyyətlərdən dərs çıxarmağı bacaran, məqsədə 

fokuslanan şəxslər olmaqla, hədəflədikləri missiyaya çatmaqda öz 
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müvəffəqiyyətlərini müəyyənləşdirməyə çalışan fərdlərdir. Təşəb-

büskar insanlar hər cür yeniliyə və öyrənməyə açıq, maraqlı və 

iradəli insanlardır. Davamlı olaraq yenilik arxasınca getdiklərinə 

görə, təkcə bir sahədə (sektorda) iş görmək istəməyə bilərlər. 

Məşhur sahibkarlar və ya iş adamları haqqında yazılan əsərləri 

incələyərkən, təşəbbüskarların başlanğıcda kiçik və çətin şəraitdə 

işə başladıqlarını, ancaq illər sonra qurulan bu ilk işin onlarla müx-

təlif sahələrdə imperatorluqlar formalaşdırdığını müşahidə edə 

bilirik.59 

Təşəbbüskar bazarda mövcud olan fürsətləri müşahidə edə-

rək təyin edən, bu fürsətləri və istehlakçının tələbini (ehtiyacını) iş 

fikrinə çevirən, resursları bir araya gətirərək iş quran, risk alan şəxs-

dir. O, layihənin maliyyələşdirilməsini, istehsalı, istehsal proseslərini 

və insan resurslarını idarə edir. Məhsulda, idarəetmədə, texnologi-

yada və məhsulların (xidmətlərin) satışında (marketinqində) davamlı 

olaraq yeniliyə doğru dəyişməyə səy göstərir. 

Təşəbbüskarlıq riskli və qeyri-müəyyən şəraitlərdə qazanc 

əldə etmə və böyümə məqsədi ilə yenilikçi iqtisadi mühitin for-

malaşdırılmasıdır. Təşəbbüskarlıq fürsətlərin əhəmiyyətinə diq-

qət çəkən bir yanaşma (düşüncə forması) və planlı fəaliyyət for-

masıdır.60 

Təşəbbüskarlıq əvvəllər başqaları tərəfindən fərq edilməmiş 

bir fürsəti görmək və dəyərləndirməkdir.61 

Yuxarıdakıları təhlil edərək belə qənaətə gəlmək olar ki, tə-

şəbbüskarlar digər insanlardan fərqli xüsusiyyət və qabiliyyətləri 
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  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, 

Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 49. 
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  Mark J. Dollinger, Entrepreneurship, Second Edition, 1999, p.4. 
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  Deborah V. Brazeal, The Genesis of Entrepreneurship, Entrepreneurship, 

Theory and Practice, 1999, Vol. 23, p. 29-46. 
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ilə seçilir. Başqa sözlə, pulu olan və yeni bir sahibkarlıq subyekti 

quran hər kəsi təşəbbüskar olaraq qəbul etmək, bu anlayışı əskik 

görməyimizə səbəb ola bilər.62 Nəzərə alsaq ki, təşəbbüskarlıq sə-

naye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçərkən daha da 

aktual olmaqdadır, bu o deməkdir ki, cəmiyyət inkişaf edərkən, bu 

inkişafın dinamikasını və istiqamətlərini formalaşdıran dəyişikliyi 

təmin edən (və ya ona zəmin yaradan) həmin cəmiyyətin yetiş-

dirdiyi təşəbbüskar fərdlərdir. Ona görədir ki, intellektual insan 

gücü inkişaf etmiş cəmiyyətlərin təşəbbüskarlıq fəaliyyətləri daha 

səmərəli olmaqla yanaşı, arzu edilən formada - innovasiya sa-

hibkarlığı formasında özünü göstərə bilir. Son zamanlar dünya-

da yüksələn xətt üzrə dəyişən sosial problemlər isə təşəbbüskar 

yanaşmaya olan ehtiyacı daha da artırmaqdadır. Məsələyə bu 

və ya digər müstəvilərdən baxarkən, dünyada mövcud olan bu 

vəziyyət eyni şəkildə Azərbaycan Respublikası üçün də reallıq-

dır. Belə ki, istənilən potensial (və ya sərvət) doğru qiymətlən-

dirilərək istifadə olunmazsa, o imkanın özündən də böyük təh-

lükələr gətirəcəyi istisna deyil. Buna misal olaraq, ümummilli li-

der Heydər Əliyevin "Əsrin Müqaviləsi"nə verdiyi əhəmiyyət, o 

cümlədən bu böyük layihəyə hansı ölkələrin, hansı formada 

cəlb olunması və sair kimi məsələlərin nəzərdən keçirilməsi 

kifayətdir. Fikrimizcə, Azərbaycan Respublikasının arzu edilən 

gələcəyi üçün ən başlıca məqamlardan biri də,  yüksək texnolo-

giyalara maraq göstərən yeniyetmə və təşəbbüskar baxışlarının 

inkişafında qarşıya çıxan və ya çıxa biləcək maneələrin aradan 

qaldırılması, eləcə də lazımlı dəstəklərin gecikdirilməməsidir. 

1990-cı illərdə ölkəmiz üçün "Əsrin Müqaviləsi" nə qədər əhə-

miyyətli idisə, hazırda bu o qədər vacibdir. Əks təqdirdə, ölkə-

mizdə mövcud olan enerjili, dinamik olan yeniyetmə və gənc 

nəslin də özünəməxsus təhlükələri istisna deyil. 

                                                           
62

  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, 

Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 51. 
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2.4  Uğurlu təşəbbüskarlıq fəaliyyəti üçün                               

zəruri olan bacarıq və qabiliyyətlər: 

Təşəbbüskarın uğurlu fəaliyyəti üçün bəzi özünəməxsus xü-

susiyyətlər zəruri olduğu kimi, bir sıra bacarııq və qabiliyyətlərin ol-

ması da vacibdir. Hisrich bu bacarıqları texniki, idarəetmə və fərdi 

təşəbbüskar qabiliyyətləri olmaqla 3 fərqli kateqoriyada qiymətlən-

dirir. Aşağıdakı cədvəldə bu kateqoriyalar daha geniş formada ve-

rilmişdir:63 

Cədvəl 3. Təşəbbüskar üçün zəruri hesab olunan bacarıqlar: 

No Texniki  

bacarıqlar 

İdarəetmə  

bacarıqalrı 

Fərdi təşəbbüskar 

Bacarıqalı 

1.  Yazma Planlama və məqsəd 

formalaşdırma 

Daxili nəzarət,  

intizamlı 

2.  Şifahi ünsiyyət Qərar vermə Risk almaq 

3.  Ətrafı izləmə İnsan əlaqələri Yenilikçi olmaq 

4.  Texniki 

idarəetmə 

Satış, marketinq Dəyişməyə  

meyilli olmaq 

5.  Texnologiya Maliyyə Səbrli (təmkinli)  

olmaq 

6.  Dinləmə Mühasibat Xarici görünüşü  

ilə də lider olmaq  

(vizyon sahibi olan) 

7.  Təşkil edə bilmə İdarəetmə Dəyişiklikləri idarə 

etmə qabiliyyəti 

8.  Şəbəkə  

formalaşdırma 

Nəzarət  

9.  İdarəedici tərz Müzakirə  

10.  Məşq etdirən  

liderlik 

Böyüməni  

idarə etmək 

 

11.  Komanda ilə  

çalışa bilmə 
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2.5 Təşəbbüskarlığın əhəmiyyəti:  

Hazırda təşəbbüskarlıq inkişaf etmiş, eləcə də inkişaf etmək-

də olan ölkələrdə aktuallığını qorumaqla yanaşı, istər iqtisadiy-

yatın müxtəlif sahələrində, istərsə də biznes və ya idarəetmə sahə-

lərində ən çox tədqiq edilən mövzulardan biridir.  

Cəmiyyəti formalaşdıran fərdlər həyatlarını davam etdirə 

bilmək üçün müxtəlif məhsul və ya xidmətlərə ehtiyac duyurlar. 

Ehtiyac duyulan bu məhsul və xidmətləri fərdi olaraq istehsal 

edə bilmədikləri üçün, insanlar müəssisələr (biznes və ya sahib-

karlıq subyektləri) formalaşdırırlar. 

İqtisadi fəaliyyətlər nəticəsində ortaya çıxarılan və cəmiy-

yətin ehtiyaclarının ödənilməsini təmin edən əmtəə və xidmət-

lər "məhsul və ya xidmət" adlandırlır. Bunun ortaya çıxarılması 

və hazırlanması üçün yerinə yetirilən bütün fəaliyyətlərə isə "is-

tehsal" deyilir. Hər hansı məhsul və ya xidməti istehsal edə bil-

mək üçün istehsal amillərinə (komponentlərinə) ehtiyac var. İs-

tehsal komponentləri isə təbii sərvətlər, əmək və sərmayə üçbu-

cağından formalaşır. Bu üç təməl istehsal faktorunu kompleks 

qiymətləndirilib, uyğun bir formada istehsala yönləndirən "təşəb-

büskar" (sahibkar) isə dördüncü istehal amili olaraq qəbul edilir.64 

Təşəbbüskarlıq mövzusu sənaye cəmiyyətindən informasiya 

cəmiyyətinə keçərkən daha çox aktual olmaqla yanaşı, əhəmiyyəti 

də artmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində, G-7 ölkələrində -ABŞ, Ka-

nada, İngiltərə, Almaniya, Fransa, İtaliya və Yaponiyada təşəbbüs-

karlığın inkişaf səviyyəsi ilə illik iqtisadi artım arasında güclü bir 

əlaqə olduğu ortaya qoyulmuşdur. Qlobal müstəvidən baxdıqda, 

hər hansı bir ölkənin uzun müddətli iqtisadi artımında təşəbbüskar 

yanaşmanın mühüm rol oynadığı ortaya çıxır.65 
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  Halil Kan, Doğan Tuncer, D. Yaşar Ayhan, Genel İşletmecilik            

Bilgileri, Siyasal Kitabevi, 9. Baskı, 1998, s.7-8. 
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Təşəbbüskarlığın əhəmiyyətini təsdiqləyən nümunələrdən 

biri kimi ABŞ-da tətbiq olunan (əhəmiyyət verilən) üç məqamı 

qeyd edə bilərik:66  

1. Yenilik: Yenilik təşəbbüskarlıq fəaliyyətinin təməl faktor-

larından olmaqla yanaşı, dəyişmək üçün əsas amildir. Yeniliklər 

texnoloji dəyişikliklərə və məşğulluğun artmasına imkan verir. 

(Texnoloji yeniliklər sənayedə tətbiq olunan avtomatlaşdırmaya 

səbəb olmaqla, işçilərin sayının azalmasına səbəb olsa da, ümu-

milikdə, iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir edir.) 

2. Yeni sahibkarlıq subyektlərinin qurulması: Yeni müəssi-

sələrin qurulması istər fərdi, istərsə də ictimai baxımdan böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Yeni qurulan sahibkarlıq subyektləri uğur-

lu olduğu halda, həm “yenilik” axtarışları artır, həm də gəlir və 

böyümə məqsədlərinə çatmış olurlar. 

3. Məşğulluğun artırılması: Yeni iş yerlərinin qurulması cə-

miyyətin, regionların və ölkənin inkişafına, eləcə də sosial rifa-

hın yüksəlməsinə əlavə dəyər və imkanlar qazandırır. 

Təşəbbüskarlıq fəaliyyətləri iqtisadi artım prosesinin çox mü-

hüm amillərindəndir. Təşəbbüskarların cəmiyyətdə sayının azal-

ması və ya yetərincə təşəbbüskarın olmaması, sektorun inkişafına 

mənfi təsir edir. Belə vəziyyət ölkə iqtisadiyyatında böhran şəraiti-

nin formalaşmasına zəmin yarada bilər.67  

2.6  Təşəbbüskarlıq fəaliyyətinin                                                               

iqtisadi artım prosesində rolu. 

Təşəbbüskarlar tərəfindən həyata keçirilən yeniliklər və bu-

nun nəticəsində artan rəqabət iqtisadi artım baxımından çox əhə-
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miyyətlidir.68 İqtisadi inkişaf prosesində təşəbbüskarın rolunu təkcə, 

adambaşına düşən milli gəlirin artması ilə məhdudlaşdırmaq doğru 

deyil. Təşəbbüskar həm iş həyatının, həm də cəmiyyətin intellek-

tual baxımdan inkişafına müsbət təsir edir.69  

Əksər hallarda, təşəbbüskar insanlar pozitiv yanaşmaları ilə 

fərqlənməklə yanaşı, həm də cəmiyyətin real ehtiyaclarının ödənil-

məsi istiqamətində ortaya çıxan fürsətləri dəyərləndirirlər. Əslində, 

fürsətlərin dəyərləndirilməsi təşəbbüskar üçün stimulverici amildir,  

ancaq uğur qazanmaq istəyən hər bir təşəbbüskar da başa dü-

şür ki, yaranmış hər hansı ehtiyacın ödənilməsini təmin etmə-

yəcək hər hansı məhsul və ya xidmət müştəri tapmaqda da çə-

tinlik çəkəcəkdir. Ona görə də, ehtiyacların təmin olunması isti-

qamətində atılan təşəbbüskar addımlar, əksər hallarda, cəmiy-

yətdə rifahın yaxşılaşmasına müsbət təsir edir. Digər tərəfdən, 

təşəbbüskar üzərində işlədiyi layihənin effektiv inkişafı üçün, 

maksimum səmərəli çalışmaq məcburiyyətindədir. Bu isə, öz 

növbəsində təşəbbüskarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların cə-

miyyətdə və ya iş dünyasında qarşıya çıxan mümkün mənfi hal-

ları ya görməzlikdən gələrək ona vaxt ayırmamasına, ya da hə-

min mənfi halı problem kimi deyil, fürsət kimi dəyərləndirməsinə 

zəmin yaradır. Nəzərə alsaq ki, təşəbbüskar həm də yeniliyə əhə-

miyyət verən şəxsdir, onu qeyd edə bilərik ki, təşəbbüskarlıq 

fəaliyyətləri innovasiya sahibkarlığının inkişafına yeni imkanlar 

qazandırır. Deməli, təşəbbüskarlıq həm iqtisadi artıma birbaşa 

təsir edir, həm də davamlı və dayanıqlı inkişaf üçün zəruri olan in-

telektual gücün formalaşmasını təmin edir. 
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Məsələyə milli iqtisadiyyatın inkişafı aspektindən yanaşdıqda, 

təşəbbüskarların həyata keçirdiyi investisiya layihələri aşağıdakılara 

görə əhəmiyyətlidir:70 

1.  Adambaşına düşən milli gəlirdə artımın təmin edilməsi, 

2.  Gizli və açıq işsizliyin aradan qaldırılması, 

3.  Gəlirlərin paylaşılmasında ədalətsizliyin qarşısının alınması, 

4.  Ümumi inkişaf və sənayeləşmənin artırılması, 

5.  İdxal-ixrac proseslərində ölkə üçün müsbət nəticələrin 

artırılması, 

6.  Yeni xammal növlərinin istehsalatda dəyərləndirilməsi. 

 Təşəbbüskarların iqtisadiyyata faydaları isə aşağıdakı kimi qiy-

mətləndirilə bilər:71 

1.  Yeni iş yerlərinin açılması 

a. Tələbə və evdar xanımlara yarım ştat iş imkanları, 

b. Qadınlar üçün iş imkanları, 

c. Azsaylı təbəqələrə iş imkanları, 

d. İşdən çıxarılmış və ya təqaüddə olanlara iş imkanları, 

e. Təhsil səviyyəsi aşağı olanlara iş imkanları. 

2.  Yeni məhsul və ya xidmətlər təqdim etmək, 

3.  Böyük firmalara tədarükçü olmaq, podratçı firma rolunu oyna-

maq, xidmət təqdim etmək və ya təmsilçilik etmək, 

4.  Böyük firmaların təqdim etmədiyi, lakin cəmiyyətin tələb etdiyi 

məhsul və ya xidmətləri (dərzi, bərbər, təmir, quru təmizləmə 

və s.) təmin etmək. 

5.  Rəqabəti artırmaq yolu ilə müxtəlifliyi və keyfiyyəti artırmaq. 
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  Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve                                             

Değerlendirilmesi, 2. Baskı, Erenler Matbaası1985, s.16. 
71

  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı                                             

Güncel Konular, Genişletilmiş 2.baskı, 2004, s. 63. 



İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev 

62 

2.7 Təşəbbüskarlığın başlıca funksiyaları:  

Yuxarıdakı qeydləri nəzərə alsaq, təşəbbükarlıq istər cəmiyyə-

tin sağlam inkişafı, istərsə də sosial-iqtisadi həyatın yaxşılaşması 

baxımından çox əhəmiyyətli funksiyalara malikdir. Müasir təşəb-

büskarın əsas gücü innovasiya fəaliyyətləri ilə (və ya digər mən-

bələrdən araşdırıb taparaq) yeniliklər ortaya çıxartmaq və bu 

yenilikləri biznes dünyasında satıla bilən məhsul və ya xidmətlərə 

çevirə bilmək qabiliyyətləridir. Bu mənada təşəbbüskarlığın baş-

lıca funksiyalarını aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:72  

1.   Yeni məhsul (və ya xidmət) istehsal etmək və ya bilinən məh-

sulun (və ya xidmətin) xüsusiyyət və ya keyfiyyətlərini yük-

səltmək: Bu funksiyanı yüksək səviyyədə yerinə yetirə bilən 

sahibkarlar bu sahədəki uzaqgörən səyləri nəticəsində bö-

yük qazanc əldə edə bilirlər. 

2.  Yeni istehsal metodları inkişaf etdirmək və onu tətbiq edə bil-

mək bacarıqları: Sahibkarlar bəzən yeni məhsul və ya xidmət-

ləri istehsal etmək əvəzinə, keçmişdən bəri istehsal edilmək-

də olan bəzi məhsul və ya xidmətlərin istehsal üsullarını (və 

ya bazara təklif edilmə formalarını) dəyişdirmək yolu ilə bö-

yük qazanclar əldə edə bilirlər. 

3.  Sənayedə yeni müəssisələr qurmaq: Bununla, bəzi sahibkar-

lar müəyyən təşkilatlanmalara gedərək, istər təşkilati, istər-

sə də ətraf mühiti dəyişdirmələrini ifadə etmək arzusunda-

dır. 

4.  Yeni bazarlara çıxmaq: Ölkə daxilində və ya xaricdə yeni ba-

zarlar taparaq məhsul və ya xidmətlərini artırırlar. 

5.  Xammal və buna bənzər materialların təmin edilə biləcəyi 

yeni mənbələr tapmaq: Sahibkarlar ölkə daxilində və ya xa-
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ricdə istehsal şərtlərini dəyişdirəcək xammal mənbələri ta-

pıb nəzarətlərində saxlayırlar. Bu cür mənbələri nəzarətləri 

altında saxlayan şirkətlər rəqiblərinə görə daha böyük qazanc 

əldə edə bilirlər. 

2.8 Təşəbbüskar mədəniyyəti                                                 

nədir və o necə formalaşdırılır? 

Cəmiyyətin təşəbbüskar mədəniyyətini xarakterizə edən bəzi 

xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik: 

 Təşəbbüskar xarakteri ilə seçilən mədəniyyət atmosferi olan; 

 Texnologiyanı qabaqcadan bilən və ya dərk edən, eləcə də 

onun tətbiqinə əhəmiyyət verən; 

 Yeni düşüncə və ya yanaşmaları təşviq edən;  

 Sınaqdan keçirmə və yanılmaları cəsarətləndirən, bu isti-

qamətdə olan xətalara tolerant yanaşan; 

 İntizamlı komanda fəaliyyətləri mövcud olan və buna əhə-

miyyət verən; 

 Daha çox uzun müddətli fokuslanan; 

 Könüllülük prinsiplərinə əsaslanan; 

 Müvafiq mükafatlandırma mexanizmləri ilə dəstəklənən;  

 Sponsor və ya dəstəkləri mövcud olan;  

 Dövlət və özəl sektorun yüksək idarəçiləri tərəfindən  baxış-

lara əhəmiyyət verən, həmçinin dəstəkləyən. 

 Təlim-tərbiyə proseslərində (ailədə və təhsildə) təşəbbüskar 

baxışlara əhəmiyyət verən; 

 Təşəbbüskar prosesləri təşviq edən və dəsətkləyən yüksək 

sosial-ictimai baxışları olan; 

 Biznes dünyasının məqbul yollarla böyüməsinə marağı olan; 

 Təşəbbüskarlığı təşviq edən və dəstəkləyən qanunvericilik 

mexanizmlərinin mövcudluğu, eləcə də bu hüquqi mexanizm-

lərin proseslərin inkişafına müsbət təsir edən elastikliyi olan; 
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 İntellektual mülkiyyətə xüsusi əhəmiyyət verən və s. 

Müxtəlif müəssisə və ya təşkilatlarda təşəbbüskar mədə-

niyyətin formalaşması bir neçə mərhələdə baş verir:73 

Birinci mərhələdə yuxarı, orta və aşağı pillə idarəçilərin təşki-

lati təşəbbüskarlığa fokuslanmalarını təmin etmək lazımdır. Bu məq-

sədlə müvafiq pillələrdə fəaliyyət göstərən səlahiyyət sahibləri-

nin qarşısında təşəbbüskarlığı dəstəkləyən və təşviq edən hədəf-

lər qoyulmalı, nizamnaməyə uyğun olaraq təşəbbüskar davra-

nışlara elastik və doğma baxışlar təmin edilməli, həmçinin həyata 

keçirilməsi üçün büdcə təyin edilməlidir. 

Prosesin ikinci mərhələsində təşkilatın yüksək idarəçilərinin 

dəstəkləməkdə maraqlı olduqları sahə və düşüncələr müəyyən 

edilməli, təşəbbüsləri dəsətəkləmək üçün riskə gediləcək mü-

vafiq büdcə təsdiqlənməlidir. Proseslərin gedişinə kompleks 

baxılmalıdır. 

Üçüncü mərhələdə isə, təşkilati elastikliyi təmin edəcək tex-

noloji dəstək müəyyən edilməli və müəssisə içərisində çalışanlar 

seçilmiş sahələrə müvafiq olaraq təlimlərə cəlb olunmalıdır. Bura-

da təcrübələrini paylaşmağa istəkli olan idarəçilər biznesi müş-

tərilərinə yaxınlaşdırcaq yeni metodlar inkişaf etdirməlidirlər. 

Dördüncü mərhələdə təşkilati təşəbbüskarlığı təşviq edə-

cək güclü bir dəstəkləyici atmosferin qurulması vacibdir. Təşəb-

büskarlıqda uğurlu olan bölmələr mükafatlandırma və digər yol-

larla təşviq edilməli, zəif qalan tərəfləri müxtəlif metodlarla ya güc-

ləndirilməli, ya da nizamnaməyə uyğun olaraq dəyişikliklər yolu 

ilə dinamikliyi təmin edilməlidir. 
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2.9  "Startap" (startup) nədir? 

Əvvəlcə, "startup"ın nə olduğunu anlamaq önəmlidir. Bu za-

man stratapla birgə ən çox işlənən sözlərin də mənasının bilin-

məsi işi daha da asanlaşdırcaqdır. Bələ ki, aşağıda qeyd olunan 

ifadələr stratap anlayışı və ya startap fəaliyyətlərində tez-tez rast-

lanan kəlimələrdəndir: 

 İnnovasiya - səmərəli nəticələri olan yenilik, 

 İnkubasiya-ideyanın inkişafı üçün uyğunlaşdırılmış məkan 

və ya kövrək işlərin dəstəklənərək inkişafının təmin edildiyi 

mərkəz. 

 Akselerator - sürətləndirici 

 Pivot - dönüş nöqtəsi  

 İnvestor - səramayəni ayıran tərəf  

 Startap - İş fikri ilə öz işini quran (qrup) 

 Toxum sərmayə 

Azərbaycanda "startup" kəliməsi son illərdə yaranmasına bax-

mayaraq hazırda haqqında danışılan əsas mövzulardan biridir. 

"Startup" yeni və innovativ təşəbbüs ilə qurulan şirkətlərə ve-

rilən addır. Sözsüz ki, bu təşəbbüsün uğur qazanıb qazanma-

yacağı da əvvəlcədən bəlli olmur. Ehtiyacları görən və öz inno-

vativ fikri ilə həll yolu gətirməyə çalışan təşəbbükar insanlar ko-

manda formalaşdıraraq öz "startup"larını yaradırlar.  

"Startup"lar əsasən yeni ideyanın inkişafı üçün bir araya gəl-

miş komanda üzvlərindən ibarət olur. Komanda bazar araşdır-

ması və inkişaf mərhələsini yaşayır. "Startup" ifadəsi "nöqtə -com" 

şirkətlərinin ortaya çıxdığı 1990-cı illərin sonlarında beynəlxalq 

aləmdə məşhurlaşdı. Belə internet şirkətlərindən bu günə kimi 

uğur qazanaraq ayaqda qala bilən “amazon.com” və "ebay.com" 

misal ola bilər.74  
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2.10 Azərbaycanlı təşəbbüskarlar (sahibkarlar) 

Azərbaycanda təşəbbüskar baxış bütün dövrlərdə özünəməx-

sus formada mövcud olmuşdur. Hələ XX əsrin əvvəllərində forma-

laşaraq cəmiyyətin, eləcə də iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol 

oyanayan Azərbaycan milyonçuları yaxın keçmişimizin yadda qalan 

ən bariz təşəbbüskar nümunələridir. Bununla belə, qədim və orta 

əsrlərdə, həmçinin yaxın keçmişimizdə regional ticarətin inkişa-

fında xalqımızın təşəbbüskar nümayəndələri hər zaman rol oy-

namışdır. Cəmiyyətin ehtiyaclarının təmin olunmasında ticarətin 

inkişafı ilə yanaşı, kənd təsərrüfatında, eləcə də digər sahələrdə 

(xalçaçılıq, dulusçuluq, müxtəlif elmi tədqiqat işləri və s.) təşəb-

büskar əcdadlarımızdan bəhs etmək mümkündür.  

Azərbaycan Respublikasında təşəbbüskarlığı inkişaf etdir-

mək üçün təbii potensialdan istifadə etməklə (təbii sərvətlərin 

səmərəli sitifadəsi) yanaşı, yeni yanaşmalarla inkişafın sürətli di-

namikasına nail olmaq üçün innovativ baxışlarların ön plana çə-

kilməsi üzərində işlər aparılır. Ölkəmizdə sahibkarlığın və yeni ya-

ranmağa başlayan şirkətlərin, eləcə də startapların inkişafının sü-

rələndirilməsi, biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması 

və biznesə başlama proseslərinin sadələşdirilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasinin Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bir sıra fərmanlar 

və sərəncamlar imzalanmışdır. 

Hazırkı mərhələdə müasir çağırışlar və yeni təşəbbüslər nə-

zərə alınmaqla sənayenin modernləşdirilməsi və qeyri-neft səna-

yesinin şaxələndirilməsi məqsədi ilə bir sıra tədbirlərin həyata keçi-

rilməsi, o cümlədən mövcud təbii və iqtisadi resursların təsərrüfat 

dövriyyəsinə cəlb edilməsi, ənənəvi sənaye sahələri ilə yanaşı, ye-

ni prioritet istehsal sahələrinin, sənaye parklarının yaradılması, 

regionlarda sənaye potensialının gücləndirilməsi, sənayenin in-

novasiyalar əsasında inkişafını təmin edəcək imkanların formalaş-

dırılması zərurəti diqqət mərkəzindədir. Bununla əlaqədar olaraq 
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sənaye parklarının yaradılması daha aktualdır. Sənaye parklarının 

yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri kimi məhz innovativ və 

yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye isteh-

salının inkişafı, xidmətlərin göstərilməsi üçün münbit şəraitin 

yaradılması və bu sahədə sahibkarlığın dəstəklənməsi qeyd olunur. 

O cümlədən, ölkənin yerli və xarici investisiyalar üçün əlverişliliyinin 

artırılması sənaye parkının yaradılmasında güdülən məqsədlərdən 

biridir.  

Həmçinin, sənaye parklarında effektivliyi artırmaq üçün bir ne-

çə stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərədə tutulur. Bu tədbirlərin bəziləri 

aşağıdakı kimidir:75 

a. vergi və gömrük sahəsində stimullaşdırıcı tədbirlər; 

b. sənaye parkının infrastrukturla təmin edilməsi; 

c. torpaq sahəsinin icarə haqqının aşağı həddə müəyyən edilməsi; 

d. güzəştli kreditlərin verilməsi; 

e. inzibati prosedurların sadələşdirilməsi; 

f. sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli şəkildə həyata                  

keçirilməsi üçün xidmətlərin təşkili; 

Dünya təcrübəsindən də bilinir ki, irəli sürülmüş ideyaların heç 

də hamısı reallaşmır. Bu cür layihələrin 1-2 %-nin reallaşması və bö-

yüməsi müsbət nəticə kimi qiymətləndirilir. Belə bir vəziyyət isə 

iddiaçı tərəflər arasında rəqabətin formalaşmasına səbəb olur. İn-

vestorun diqqətini çəkə bilən layihələrin şirkətləşməsi reallığa 

daha yaxın olur. İstər investor dəstəyinin qazanılması, istərsə də 

digər dəstəklərin əldə edilməsi "startup"ın şirkətləşməsində ciddi 

məqam hesab olunur. Bununla belə, dəstək verən tərəflər də öz 

növbəsində ən yaxşı iş ideyalarını (vəya bazarın ehtiyaclarını ödəyə-

rək satış edə biləcək layihələri) seçməyə çalışırlar. Bu mənzərə isə 

"startup" yarışlarının keçirilməsini zəruri edir. Dünyanın müxtəlif 
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ölkələrdində bü cür yarışları keçirən şirkət və ya təşkilatlar möv-

cudur. İnnovasiyaların tapılamsı və tətbiqi ilə spesifik inkişaf stra-

tegiyası olan texnoparklar da ekosistemin inkişafı və ortaqlıq kimi 

yanaşmalardan qazanc əldə etmək üçün belə yarışların keçirilməsin-

də maraqlı olurlar. 

Qrafik-sxem 1. İnnovasiya sahibkarlığının inkişafı və dəstəklənməsi üçün 

ekosistemin formalaşdırılmasında müxtəlif tərəflərin rolu. Başlıca amillər. 

 

Dövlət Nizamlayan, təşviq edən və dəstəkləyən  

qanunvericiliyi tətbiq etmək 

Universitet / 

elmi tədqiqat 

 institutu 

Sənaye əhəmiyyətli tədqiqatların aparılmasına,  

innovasiyaların tapılmasına, eləcədə dövlətin və real 

bazarın tələblərinə cavab verən həll yollarının tapılmasına  

əhəmiyyət verən yanaşmalar nümayiş etdirmək. 

Dünyada yüksək texnologiyaların inkişafını izləmək, bu  

cür inkişafı tədqiq edərək öyrənmək, həmçinin iş dünyası  

və cəmiyyəti bu sahədə maarifləndirmək 

İş dünyası Peşəkarlıq və professionallığa əhəmiyyət vermək. Sosial 

sahibkarlığı dəstəkləmək. Universitetlərlə əməkdaşlığı  

yüksək qiymətləndirmək. 

Cəmiyyət Pozitiv olmaq, ömür boyu öyrənməyə və davamlı inkişafa 

əhəmiyyət vermək. Sosial sahibkarlığı dəstəkləmək. 
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Qrafik-sxem 2. İnnovasiya və sahibkarlığın inkişaf                                       

etdirilməsi üçün ekosistemdə proseslərin əlaqələndirilməsi 
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2.11  Azərbaycanda formalaşmış ilk                                   

"startup" yarışları haqqında 

Yeni Fikir Müsabiqəsi76  

1. Yeni Fikir Müsabiqəsi nədir? 

Yeni Fikir Müsabiqəsi (YFM) keçmiş Qafqaz Universitetinin Tex-

noparkının (QU Tecnopark) təşkil etdiyi layihədir. YFM 2013-cü ildə 

Qutexnoparkda təsis edilib. Hazırda Bakı MühəndislikUniversi-
tetiTexnoparkında ekosistemininkişafıvəinnovativ sahibkarlığın 

inkişafına dəstək vermək məqsədilə həyata keçirilir. Bununla belə, 

gənclər arasında təşəbbüskarlığı (sahibkarlığı) təşviq edir, onların 

startap layihələrinininkişafını dəstəkləyir.YFM təşəbbüskar gənc-

lərlə iş dünyası, eləcə də investorlar arasında real körpü rolunu oy-

nayır. 

YFM ildə bir dəfə keçirilir. Müsabiqədə təkcə Bakı Mühəndis-

lik Universiteti mənsubları deyil, Azərbaycan Respublikasında ya-

şayan hər kəs iştirak edə bilir. 

2. Missiya 

a. İnnovativ sahibkarlığı dəstəkləmək. 

b. Texnoparkda yüksək texnologiyaların inkişafı üçün önəmli            

olan ekosistemin formalaşdırılmasına zəmin hazırlamaq 

c. Ölkənin dayanıqlı sosial iqtisai inkişafına dəstək vermək, 

d. İKT-nin inkişafına dəstək vermək, 

e. Təşəbbüskar gənclərə öz şirkətlərini qurmaqda dəstək vermək, 

f. Təşəbbüskar yanaşmanı inkişaf etdirmək. 

3. Məqsəd 

Bu müsabiqənin məqsədi texnologiya sahəsində innovativ fi-

kirlərin ortaya çıxarılmasına və tətbiqi imkanlarına töhfə verərək, 
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BMU texnoparkda ekosistemi gücləndirməklə yanaşı, innovasi-

ya iqtisadiyyatını gücləndirməkdir.  

Əsas istiqamətlər: Startaplar, mobil proqramlar, internet, proq-

ram təminatı, oyunlar, xidməti proqramlar (software as a service), 

korporativ proqram təminatı, yeni biznes modeli, xidmətlər, robot 

texnikası, informasiya texnologiyalari və istehlakçı elektronikası, 

səhiyyə (sağlamlıq) üçün informasiya texnologiyaları və s. 

4. Hədəf 

a. Ölkənin və regionun inkişafında rol oyanaya biləcək,  

beynəlxalq rəqabətə dayanıqlı şirkətlərin formalaşdırılması; 

b. Yüksək texnologiyaların inkişaf etdirilməsi; 

c. Təşəbbüskar yanaşmanın və innovasiyaların inkişaf etdirilməsi; 

d. Məhsulunu pula çevirə biləcək iş fikirlərinin             

şirkətləşməsini təmin etmək; 

e. İnetektual mülkiyyətin inkişafını dəstəkləmək. 

5. Layihlərin inkişafına verilən dəstək formaları 

a. İlkin maliyyə dəstəyi;  

b. Toxum investisiyanın tapılmasına dəstək; 

c. BMU Technopark İnkubasiya Mərkəzindən                                                 

1 il müddətində ödənişsiz istifadə haqqı; 

d. İdeyanın şirkətləşməsi istiqamətində                                        

mentor dəstəyi və gərəkli təlimlər; 

e. İş fikrinin şirkətləşməsi istiqamətində                                               

investor tapa bilmək üçün dəstək;  

f. İş fikrinin şirkətləşməsi üçün beynəlxalq                           

təcrübənin öyrənilməsi; 

g. Beynəlxalq bazara inteqrasiya; 

h. Media və lobbiçilik dəstəyi; 

6. Müsabiqədə kimlər iştirak edə bilər?  

-  İş fikri ilə biznesini qurmaq istəyənlər 
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7. Qiymətləndirmə Meyarları 

a. İnnovasiya və texnoloji yenilik: Fikrin və ya ideanın (layihə-

nin) texnoloji-innovativ xüsusiyyətləri, səmərəliliyi, texnoloji ba-

xımdan yeni və üstün cəhətləri nədir? 

b. Bazar strategiyası və rəqabətə davamlılığı: Məhsul və ya xid-

mətin alıcıları, alma səbəbləri, hədəf bazarın xüsusiyyətləri, 

bazarın böyüklüyü və inkişaf potensialı,  rəqibləri və baza-

rın qiymətləndirmə yanaşmaları. 

c. Komanda çalışması və idarəetmə: Layihə qrupunun bacarıq 

və təcrübələri, hər bir üzvün layihədəki rolu, layihə ilə əlaqəli 

hər cür əməkdaş çatışmazlıqları və bunların necə aradan qal-

dırılacağı. 

d. Təqdimatın keyfiyyəti: Qısa müddətdə (3-7 dəqiqə ərzində) 

layihənin (və ya iş fikrinin) çatdırılması hazırlıqları və bacarıqları. 

e. Biznes plan: Konkretliyi, işin icrası imkanları və xronologiyası, 

işin metodologiyası, maliyyə planlaması, araşdırma nəticələ-

rinə əsasən təhlil və proqnozların inandırıcılığı. 

8. Dəstəklənmiş layihələr 

İndiyə kimi kimi 4 dəfə keçirilmiş YFM-yə 694 layihə təqdim 

olunub. Bu layihələrdən 29-nun inkişafı Qutexnopark (2013-

2016) tərəfindən dəstəklənib. 

YFM 2016 (cəmi 199 layihə) 

1. 1-ci yeri qazanan layihə: Kvotter 

2. 2-ci yeri qazanan layihə: Flapus 

3. 3-cü yeri qazanan layihə: MiniLab 

4.  4-cü yeri qazanan layihə: Spinal 

5. 5-ci yeri qazanan layihə: Gamebuy 

YFM 2015 (cəmi 196 layihə) 

1) 1-ci yeri qazanan layihə: Security Copter 
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2) 2-ci yeri qazanan layihə: Baku Parking 

3) 3-cü yeri qazanan layihə: SOTEQA LAB  

4)  4-cü yeri qazanan layihə: Braille Pad 

Dəstək almış digər layihələr: 

1) Avtomatik Müdafiə Qurğusu 

2) Appoll 

3) Kurslu.com-online təlim şəbəkəsi 

4) Seyahetler.com 

5) ServiceOn 

6) Reflected Security 

7) Kitabmatik 

8) Never Again 

YFM 2014 (cəmi 212 layihə) 

1. 1-ci yeri qazanan layihə: BethClip 

2. 2-ci yeri qazanan layihə: Tuning Fork 

3. 3-cü yeri qazanan layihə: Bayquş (Smart Plane) 

4. 4-ci yeri qazanan layihə: Antiviruslar.az 

5. 5-ci yeri qazanan layihə: GriG 

 YFM 2013(cəmi 87 layihə) 

1. 1-ci yeri qazanan layihə: Alternativ yanacaq 

2. 2-ci yeri qazanan layihə: Iwanna 

3. 3-cü yeri qazanan layihə: E-buy 

 Dəstək almış digər layihələr: 

1. Callidus  

2. Robototexniklər 

3. Gənc Riyaziyyatçılar 

4. Xəzri 
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Startap Azərbaycan Müsabiqəsi haqqında77  

1. Startap Azərbaycan Müsabiqəsi nədir? 

"Startap Azərbaycan" layihəsinin əsas məqsədi ölkədə İKT sek-

torunda investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq, ən yaxşı İnternet və 

İT layihələrini üzə çıxarmaq, innovativ ideyaların uğurlu biznes sa-

həsinə çevrilməsinə yardım etməkdir. 

İnnovativ ideya dedikdə əsasən İnformasiya texnologiyaların-

dan effektiv istifadə edilməklə hər hansı məhsul və ya xidmətin təq-

dim edilməsinə yönələn fəaliyyət nəzərdə tutulur. 

Təqdim edilən layihələrin son məqsədi real biznesin qurulma-

sına, xidmətlərin, sosial servislərin təqdim edilməsinə yönəlməli 

və müştəri cəlb edilməsinə istiqamətləndirilməlidir. Mümkündür ki, 

hansısa mövcud biznes-ideyalar üzrə Layihələr təklif olunsun, belə 

halda təklif olunan layihə daha effektiv innovasiyalar üzərində qu-

rulmalıdır. 

Layihələr elmi–tədqiqat, araşdırma tipli olmamalıdır. Bu tip la-

yihələr "Startap Azərbaycan" çərçivəsində keçirilən müsabiqə və di-

gər yarışmalara qəbul edilmir. 

Biznes layihələr bir və ya bir neçə nəfərdən ibarət olan kom-

anda tərəfindən verilə bilər. 

Müsabiqəyə həm qlobal və həm də yerli şəraitdə istifadə oluna 

biləcək layihələr verilə bilər. 

"Startap Azərbaycan" çərçivəsində yarışmalarda iştirak 

edən StartUp-ların ekspert qiymətləndirilməsi təşkil olunur. 

"Startap Azərbaycan" yalnız yarışmadan ibarət deyildir. Layihə 

çərçivəsində Startupçılar üçün təlimlər təşkil olunur, investorlarla 

görüşlər keçirilir. Startaplara komanda formalaşdırmağa kömək-
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lik göstərilir. İnternet biznesə başlamaq istəyyənlər üçün Layihə çər-

çivəsində keçirilən təlimlərdə uğurlu bizneslə bağlı bilik və təcrübə 

əldə etmək imkanları yaradılır. 

"Startap Azərbaycan" komandası uğurlu hesab ediləcək layi-

hələrin investorlara təqdim edilməsində və investor axtarışında 

seçilmiş Startaplara köməklik edir. Həmçinin investorlar üçün cəlb-

edici layihələrə əlçatımlığın təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyət 

göstərir. 

Qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 

startap görüşləri və müzakirələri təşkil olunur. 

"Startap Azərbaycan" qaliblərə simvolik mükafatlar təqdim 

etsə də, layihələrin birbaşa maliyyələşməsi onların investorlara 

və müxtəlif fondlara təqdim edilməsiylə həyata keçirilir. "Startap 

Azərbaycan" uğurlu internet layihələrə maliyyə, dəstək əldə olun-

masına, investorlarla görüşlərə, yerli və xarici ekspertlərin dəstəyi 

ilə təcrübə keçmələrinə yardım edir. 

"Startap Azərbaycan" öz yeni İnternet-biznesini yaratmaq istə-

yənlərə arzularının gerçəkləşdirilməsi, sərmayə tapılması, biznesin 

idarə edilməsi istiqamətində yardımçı olmağı düşünür. 

7. Qiymətləndirmə meyarları 

a. Maliyyə və real baxımdan layihə nə dərəcədə cəlbedicidir. 

b. Komanda bazar və biznes xüsusiyyətlərini nə dərəcədə yaxşı 

bilir? 

c. Biznes-plan və ya icmal nə dərəcədə aydın və anlaşıqlı yazılıb? 

d. Təklif olunan struktur-layihə bazarda lider ola bilərmi? 

e. Komanda Layihənin prototipini yarada bilibmi? 

f. Komanda nə dərəcədə uğurlu və təcrübəlidir? 

g. Komandanın bir və ya bir neçə üzvündə ideya və ya        

xidmətləri təşviq etmək üçün lazımi bacarıqlar varmı? 

h. Komandada investisiyalarla işləmək təcrübəsi                                         

və ya bununla bağlı hər hansı dəqiq plan varmı? 

i. Layihə bazarda təxminən nə qədər müddət yaşaya bilər? 
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Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi haqqında78 

1. Barama layihəsi nədir?  

 2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan Barama İnnovasiya və Sa-

hibkarliq Mərkəzi "Azercell" şirkəti tərəfindən ölkəmizdə yara-

dılan ilk mərkəzdir. Yerli startapların üzə çıxmasına yardımçı ola-

raq, gənclər arasında həm texnoloji savadın, həm də sahibkarlıq 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır. 

2. Missiya 

a. Gənclər arasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək 

b. Yüksək texnologiyalar sahəsində yeni                                         

ideyaların üzə çıxarılması. 

c. Ölkəmizin innovasiyalar sahəsində dünyada                           

mövqeyini möhkəmləndirmək. 

d. Startup mühitin formalaşması. 

e. İKT sahəsində olan layihələrin dəstəklənməsi 

3. Məqsəd 

Fəaliyyətdə olduğu 6 il ərzində bir çox uğurlara imza atan Ba-

rama İnkubasiya Mərkəzinin əsas məqsədi startap ekosisteminin 

inkişafını gücləndirərək maraqlı layihələrin sayını artırmaqdır. 

4. Hədəf 

a. Yüksək texnologiyaların inkişafı 

b. Yeni layihələr üçün biznes mühitinin yaradılması 

c. Layihələrin gəlirli şirkətlərə çevrilməsi 

d. Dövlət və özəl qurumların birgə fəaliyyəti                                        

üzrə yeni layihələrə dəstək. 

e. Ölkənin və regionun inkişafında rol oyanaya biləcək, 

beynəlxalq rəqabətə dayanıqlı şirkətlərin formalaşdırılması 

                                                           
78

  http://barama.az/ 
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 5. Layihlərin inkişafına verilən dəstək formaları 

a. 7/24 saat fəaliyyətdə olan innovativ ofis. 

b. Kompüter, internet və layihələrin ehtiyacı                                               

olan müxtəlif texniki dəstək. 

c. Startap-ın biznesə çevrilməsi üçün xüsusi                        

yaradılmış, individual inkubasiya proqramı 

d. Azercell şirkəti tərəfindən İKT, hüquq, maliyyə, biznesin 

inkişafı, strategiya, patrnyorluq və marketinq konsultasiyaları 

e. Marketinq konsultasiyaları 

f. "Azercell" şirkəti tərəfindən telekommunikasiya dəstəyi 

g. Azərbaycan, ABŞ, Kanada,Böyük Britaniya,Rusiya və Türkiyədən 

olan yerli və xarici mentor komandası ilə sıx əməkdaşlıq. 

h. Barama Biznes Alyansı. 

i. İnkubasiya proqramını bitirmiş layihələrə                         

partnyorluq görüşlərinin təşkili. 

j. İnkubasiya proqramını bitirmiş layihələrlə                              

investorların görüşlərinin təşkili 

k. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan biznes                                 

inkubator partnyorlarımız ilə əlaqələr 

 6. Qiymətləndirmə Meyarları 

a. Layihənin məqsədi və görəcəyi işin                                                 

nə dərəcədə innovativ olmağı. 

b. Məhsulun və ya xidmətin hal-hazırda bazarda mövcud                              

olan və oxşar işləri görən layihələrdən fərqi 

c. Layihə insanlarin üzləşdiyi hansı problemi həll edir. 

d. Biznes modelin izahı 

e. Layihə üzvləri, hər bir üzvün layihədəki rolu, layihə    

üzvlərinin bu startapdan öncəki fəaliyyətində əldə                         

etdiyi ən böyük uğurlarının bir neçə cümlə ilə ifadəsi 

f. Layihənin təqdimatı 
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7. Dəstəklənmiş layihələr 

Belə ki, mərkəzdə 30-dan çox layihə fəaliyyətə başlamış, onlar-

dan 20-i uğurla başa çatmış, hal-hazırda fəaliyyətdə olan 4 uğurlu 

şirkət yaranmış bir layihə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Virginia 

Ştatında şirkətləşmişdir. (2016 Yavar) 

8. Uğurlu layihələr 

a. Mysim.az 

b. HiAzerbaijan App 

c. Sumaks ( Smart Home technology) 

d. Podkast app 

e. NeWo 

f. Memar Stone 

g. Lisdo 

h. Sesle kitab 

i. Barama Media 

j. Konullu.net 

k. Binar Studio 

l. Adbox.az 

m. StrikePlagiarism.com ( antiplagiat programi) 

n. MobiStar 

o. Technollland.com 

p. CyberLegion 

q. Yollan.com 

r. Technote 

s. WoWoman 

t. Tech-Tech xanim 

u. E-tap 

v. Mr. Bee 

w. Tehsil.Online 
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İdeya qazandı 

İdeya qazandı işgüzar tele-müsabiqəsinin televiziyada yayın-

lanması ilə Azərbaycanda startuplara rəngli həyat verilmiş oldu. 

Azərbaycan-Türkiyə Gənclərinin Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən hə-

yata keçirilən layihənin tərəfdaşları AR Gənclər və İdman Nazir-

liyi, AR Prezidenti yanında Gənclər Fondu və Youth İNC proqra-

mıdır. Müsabiqədə bəzi televiziya xarakterli şoular, qalmaqallar ol-

sa da ümumi olaraq startuplar və yeni bizneslərin inkişafı üçün 

uğurlu addım hesab etmək olar. Cəmiyyətin böyük hissəsinin xə-

bərlər, bloqlar oxumaqdan daha çox verlişlərə və televiziyaya bax-

dığını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, müsabiqə startup məntiqini 

insanlara daha tez və asan çatdırmaqla yanaşı, gəncləri bu yolda 

həvəsləndirməyə kömək olacaqdır.79  

“Öz İdeyanı Gerçəkləşdir” layihə müsabiqəsi haqqında80 

1. “Öz İdeyanı Gerçəkləşdir” layihə müsabiqəsi nədir? 

“Öz İdeyanı Gerçəkləşdir” "Next Step" İnnovasiya Mərkəzinin 

təşkil etdiyi layihə müsabiqəsidir. "Next Step" İnnovasiya Mərkəzi 

15 May 2015-ci ildə təsis edilmiş və 1-ci “Öz İde-yanı Gerçəkləşdir” 

layihə müsabiqəsinə həmin andan start verilmişdir. Bu layihə 

innovativ sahibkarlığın inkişafına dəstək vermək məqsədilə həyata 

keçirilir. Bununla belə, gənclər arasında təşəbbüskarlığı (sahibkarlığı) 

təşviq edir. "Next Step" İnnovasiya Mərkəzi təşəbbüskar gənclər 

üçün dünya bazarına çıxış, iş dünya ilə əlaqələr rolunu oynayır. 

“Öz İdeyanı Gerçəkləşdir” Layihə Müsabiqəsi ildə iki dəfə ke-

çirilir. Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasında yaşayan,  vətən-

daşlığından asılı olmayaraq hər kəs iştirak edə bilir. 

                                                           
79

  http://ideyaqazandi.az/ , 26.05.2014 
80

  https://www.facebook.com/icnextstep/?pnref=lhc, 19.01.2016 

http://ideyaqazandi.az/
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2. Missiya 

a.  "Next Step" İnnovasiya Mərkəzi ölkəmizdə ekosistemin inkişafı və 

yerli istehsalın artırılması üçün innovativ layihələrə dəstək verir; 

b.    Ölkədə İnformasiya və Komnukasiya Texnologiyalarının 

inkişafına dəstək vermək və bu sahədə insanların              

maariflənməsinə dəstək olmaq; 

c.    Öz innovativ ideyalarını məhsul və ya xidmətə                                        

çevirmək istəyən gənclərə şərait yaratmaq; 

3. Məqsəd 

NEXT STEP İnnovasiya Mərkəzinin “Öz İdeyanı Gerçəkləşdir” 

layihə müsabiqəsini keçirməkdə məqsədi innovativ düşüncəyə 

malik, yeni məhsul və ya xidmət istehsal etmək istəyən, ölkəmizdə 

istehsalatı artırmaqla bağlı işlər görmək istəyən şəxslərə maddi, 

texniki, hüquqi və digər yardımları göstərməkdən ibarətdir. 

Bunun üçün mərkəz olaraq tam təchizatlı iş otaqları, elektro-

nika laboratoriyası, iclas otağı və digər imkanları vətəndaşlara təq-

dim edir.   

4. Layihələrin inkişafına verilən dəstək formaları 

a. Maliyyə dəstəyi (təqaüd);  

b. Next Step İnnovasiya Mərkəzində 3 aylıq akselerasiya zamanı 

ofis şəraiti (ofis, mebel, internet, çay-kofe); 

c. İdeyanın şirkətləşməsi istiqamətində mentor dəstəyi və gə-

rəkli təlimlər; 

d. İş fikrinin şirkətləşməsi istiqamətində investor tapa bilmək üçün 

dəstək;  

e. İş fikrinin şirkətləşməsi üçün beynəlxalq təcrübənin öyrənil-

məsi; 

f. Beynəlxalq bazara inteqrasiya; 

g. Media və lobbiçilik dəstəyi; 
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5. Müsabiqədə kimlər iştirak edə bilər?  

a. İnnovativ fikirli olan, ölkəmizdə yaşayan istənilən şəxs 

6. Qiymətləndirmə Meyarları 

a. İnnovativlik: İdeya və ya layihənin bazara verəcəyi innova-

tiv məhsul və ya xidmət; 

b. Bazar araşdırması və rəqabət qabiliyyəti: Layihənin reallaş-

dırılması sonunda ortaya çıxacaq olan məhsul və ya xid-

mətə bazarda olan tələbat, alıcı kütləsi, təqribi qiyməti və 

hədəflənən gəlir. Əsas olaraq da, bazarda olan alternativ 

məhsullar qarşısında rəqabət qabiliyyəti; 

c. Komanda: Layihəni icra edəcək şəxslərin, başda rəhbər olmaqla 

digər üzvlərin təhsilləri, təcrübələri, bacarıqları və icra zamanı 

görəcəkləri işlərin ətraflı bildirilməsi; 

d. Təqdimatın keyfiyyəti: Təqdimat üçün ayrılan 10 dəqiqə ərzin-

də layihənin tam olaraq çatdırılması, hədəflərin və planın mün-

siflərə çatdırılması. 

7. Dəstəklənmiş layihələr 

İndiyə kimi Next Step İnnovasiya Mərkəzinə 125 layihə mü-

raciəti olub. Bu müraciətlərdən 5 layihənin inkişafı Next Step İn-

novasiya Mərkəzi tərəfindən dəstəklənib. 

8. Qalib layihələr 

2-ci “Öz İdeyanı Gerçəkləşdir”                                          

Layihə Müsabiqəsinin qalibləri:  

a. Smart Wristlet  

b. WibeMe 

c. USTAM 

d. FoodLook  

1-ci “Öz İdeyanı Gerçəkləşdir”  Layihə Müsabiqəsinin qalibləri:  

a. BakuParking 
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2.12  Azərbaycanda startapların çətinlikləri 

Azərbaycanda startapların uğur qazanmasına çətinlik törədən 

əsas səbəblər aşağıdakı kimi qeyd edilə bilər: 

 Ailədə təşəbbüskarlığın inkişafını təşviq edən və                  

dəstəkləyən mühitin zəif olması (və ya təşəbbüskar                 

davranışlara mane olan yanaşmaların çoxluğu), 

 Təşviqedici və dəstəkləyici qanunvericiliyin                                      

kompleks formada olmaması, 

 Yetərli bilik, bacarıq və qabiliyyətlərə malik gənclərin az olması, 

 İnsanlar arasında komanda çalışması yanaşmasının zəifliyi, 

 Daxili bazarın kiçik olması, 

 Biznes ortaqlığı yanaşmasının zəif inkişafı,  

 İnvestisiya mühitinin ənənəvi metodlara üstünlük verməsi,  

 Əlavə dəyər gətirən sektorların zəif inkişafı, 

 Əlavə dəyər gətirən sahələrin qeyri-aktual olması, 

 Biznesin idarə olunmasında qeyri-professional yanaşmaya 

üstünlük verilməsi, 

 İstehsal müəssisələrində kütləvi istehsal marağının aşağı olması, 

 Biznesdə dərininə inkişafa olan marağın zəif                                         

olması ilə innovasiyaya olan ehtiyacın az olması, 

 Böyük biznesdə uzunmüddtəli starteji                                       

yanaşmalara əhəmiyyət verilməməsi, 

 İxrac potensiallı məhsul istehsalının inkişafını                                      

dəstəkləyən mühitin olmaması, 

 Startapların ən vacib stimulu sayılan və dünyanın sürətlə 

dəyişməsinə səbəb olan yüksək texnologiyaların sürətli inkişafı 

fonunda, ölkə vətəndaşlarımızın dünyanın informasiya          

dinamikasına kütləvi şəkildə inteqrasiyasının yetərincə olmaması, 

 Potensial ehtiyatların istifadəsində elmi əsası                                        

olan starteji yanaşmaların zəifliyi, 

 Mütəxəssis idarəçiliyinə az əhəmiyyət verilməsi, 

 Dəbdəbə hərisliyi, maddi mülkiyyətə çox əhəmiyyət                     

verilməsi və göstəriş xarakterli davranışlar və s.  
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III FƏSİL 

TEXNOPARK ANLAYIŞI VƏ TEXNOPARKLARIN                          

İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU 
 

3.1 Texnoparklar 

Qloballaşan dünyada ölkələrin iqtisadi artımını müəyyənləşdi-

rən və formalaşdıran ən əhəmiyyətli amil yüksək texnologiyanın in-

kişafı və elm tutumlu sahələrdə irəliləyişlərin əldə edilməsidir. İnfor-

masiya cəmiyyətinə keçid prosesində texnologiya sahəsindəki 

dəyişikliklər sürətlə baş verir.Texnologiyanın idxalı ilə sənayeləşməni 

reallaşdırmağa çalışan İEOÖ-lər hazırda bu imkanı itirmiş vəziyyət-

dədirlər, çünki, texnologiya ixrac edən ölkələrdə bu sahənin in-

kişafı elə sürətlə baş verir ki, idxal edilən texnologiya qısa müddət-

dən (əsasən bir neçə il) sonra bu sahədə rəqabətə davamlılığı tə-

min edə bilmir. Bu nöqteyi-nəzərdən elmi potensialın və insan 

resurslarının hazırlandığı yerlər olan universitetlərdə ənənəvi təd-

qiqatlarla yanaşı, nəticələri sənayedə tətbiq olunan elmi tədqiqat 

işləri də reallaşdırılır.81 Sənayenin problemlərinə həll yolları gətirən 

və ya innovasiyaların tətbiqi ilə mütərəqqi və ya daha səmərəli 

yanaşmalara zəmin yaradan bu cür elmi tədqiqat işləri əlverişli 

imkanlara malik xüsusi zonalarda (ekosistemlərdə) arzuolunan nə-

ticələr verir. Bu cür ekosistemlərdə dərin nəzəri biliklərə malik el-

mi tədqiqatçılarla bazarın peşəkarları birlikdə fəaliyyət göstərir. 

Formalaşdırılmış laboratoriya, kitabxana, əlverişli əməkdaşlıq şəbə-

kəsi, idarəçilikdə təşviqedici və dəstəkləyici yanaşma kimi amillə-

rin olması isə ekosistemin formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə məkanları isə texnopark, elm parkı və ya ağıllı zona 

şəklində adlandırırlar. Bu məkanlarda innovasiyalara əsaslanan 
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həll yolları inkişaf etdirilməklə, sənayenin müxtəlif sahələri, eləcə 

də innovasiya sahibkarlığının inkişafı dəstəklənir. 

İqtisadi,sosial və siyasi sahədə inkişafın əldə edilməsi yüksək 

texnologiyanın istehsalı və tətbiqi ilə mümkündür. Bu isə elm və 

texnologiyanın sənaye sahələri ilə müştərək formalaşdırdığı eko-

sistemlərin fəaliyyəti ilə baş verir. İnkişaf etmiş ölkələrdə istehsa-

lat sahələrinin rəqabət gücünü artıqmaq üçün elmi və təcrübi im-

kanlarla maddi resurslar birgə qiymətləndirilir. Ona görə də elm 

və təhsil mərkəzi hesab olunan universitetlərdə, təkcə fundamen-

tal və nəzəri araşdırmalar aparmaq əvəzinə, praktiki tədqiqatlara 

əhəmiyyət verilir və inkişafı təmin etmək üçün kompleks işlər 

həyata keçirilir. Universitetlərdə yerinə yetirilən tədqiqat və in-

kişaf işlərinin nəticələri sənayeyə tətbiq edilir. Bu cür fəaliyyətlərin 

həyata keçirildiyi, eləcə də yüksək texnologiyaların inkişafı üçün 

cəhdlərin mütəmadi olaraq formalaşmasının təmin edildiyi və uni-

versitetlərlə sənaye sahələrinin müştərək quraraq faydalandığı 

ekosistemlər kimi texnopark (elm parkı və s.) anlayışı qarşımıza 

çıxır.  

Texnoparklar yerləşdiyi regionların iqtisadi inkişafı prioritet-

lərindən, əsas vəzifə və məqsədlərindən asılı olaraq bir sıra for-

malar-elmi park, innovasiya mərkəzi, kommersiya parkı, texno-

loji parklar kimi fəaliyyət göstərir. Onlar, adətən universitetlərin, 

elmi-araşdırma mərkəzlərinin, sənaye potensialına malik ərazilərin 

yaxınlığında yaradılır. Kommersiya təyinatlı texnoparklar istehsalla, 

eyni zamanda hazır məhsulların qablaşdırılması və satışı ilə də məş-

ğul olur. Sənaye təyinatlı texnoparklarda, bir qayda olaraq, yüksək 

texnologiyalar əsaslı və ixrac yönümlü məhsullar istehsal edilir. 

Universitet bazasında yaradılmış texnoparklar universitet və 

sənaye arasında körpü rolu oynayaraq universitetin və biznes dün-

yasının maraqlarını qarşılayan elmi mərkəzlərdir. Texnopark əra-

zisindəki tikililər biznes platformasında elmi araşdırma aparmağa 

xidmət edir. Dünyanın ən böyük texnoparkı 1950-ci ilin əvvəllərin-

də Stenford Universitetinin bazasında yaradılmış və müasir Silikon 
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Vadisinin əsasını təşkil etmişdir. Burada dünya üzrə hesablama tex-

nikası və kompüterlər istehsalının 20 faizə qədəri reallaşdırılır.  

3.1.1 Texnopark anlayışı, Texnoparkların                                   

tarixi inkişafı və məqsədi 

Texnopark anlayışı. Elm və texnologiya parklarının qarşılığı 

kimi qiymətləndirilən "texnopark" anlayışı ilk dəfə 1950-ci illərdə 

ABŞ-da ortaya atılmış və dünyanın ilk texnoparkı da məhz ABŞ-da 

qurulmuşdur. Zaman keçdikcə bu anlayış Qərbi Avropa və Yaponi-

yada də maraq doğurmuşdur. İkinci Dünya müharibəsindən sonra-

kı illərdə İEÖ texnologiya siyasətlərinə daha çox əhəmiyyət ver-

məyə başladılar.  

Mahiyyət etibarilə eyni olsa da, müxtəlif ölkələrdə texnoparkla-

rın strukturunda fərqli məqamlar mövcuddur. Ona görədə, texno-

parkın ümumi bir tərifini vermək o qədər də asan deyil. Texnopark 

adı hər ölkədə fərqli şəkildə istifadə edilir. Texnoparka verilən adlar 

ölkəyə, hətta mövcud olduğu regiona, eləcə də maraq sahəsinə 

görə (məsələn, kənd təsərüffatı sahəsində fəaliyyət göstərən tex-

noparklar "aqropark" adlandırlır) müxtəliflik göstərir.Fransada tex-

nopol, Yaponiyada texnopolis, ABŞ-da tədqiqat parkı, İngiltərədə 

elm parkı, Türkiyədə "texnopark" və “texnokent”,81 ölkəmizdə isə, 

"Texnopark" və "Texnologiyalar Parkı" adları daha çox istifadə edilir. 

Cədvəl 4. Dünyadakı texnoparkların adlandırılması (%-lə) 

Adı  % 

Texnologiya Parkı 30 

Elm Parkı 24 

Elm və Texnologiya Parkı 13 

Tədqiqat parkı 10 

Texnokent/Texnopol 5 

Digər 18 

Mənbə: Beynəxalq Elm Parkları Assosasiası (www.iasp.ws) 
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BMT-nin Elm və Texnologiyanı İnkişafetdirmə Fonduna aid 

mənbələrdə elm parkları və texnologiya parkları aşağıdakı kimi 

xarakterizə edilir: "Ümumiyyətlə, elm parkları dəqiq elmlər sahə-

sində geniş tədqiqat imkanları olan, universitetlərlə yaxın əlaqə-

də fəaliyyət göstərən, elmi tədqiqatlara üstünlük verilən mərkəz-

lərdir. Texnologiya parkları isə, universitetlər ilə əlaqəli qurumlar 

olmaqla yanaşı, beynəlxalq rəqabəti artırmağa istiqamətlənmiş, 

daha keyfiyyətli, həmçinin istehsal xərclərini azaltmağa hesablan-

mış fəaliyyətləri özündə əks etdirən təşkilatlardır."82 

Texnoparklar universitet ilə sənaye əməkdaşlığının konkret-

ləşdiyi texnologiya bölgəsidir. Başqa sözlə, texnoparklar təşəb-

büskarların yüksək texnologiyaların istehsalına və tətbiqinə əsas-

lanan fəaliyyətləri zamanı universitetin potensialından (professor-

müəllim heyəti, tələbə, magist, doktorant, laborotoriya, kitab-

xana, yerli və beynəlxalq əməkdaşlıq şəbəkəsi, sosial imkanları 

və s.) istifadəyə şərait yaratmaq üçün qurulmuş bölgələrdir.83 

Texnoparklar bilik əsaslı yanaşmalara üstünlük verən firmaların 

yerləşdiyi, professionallar tərəfindən idarə olunan, şirkətlərin elmi 

tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri üçün ehtiyacı olan xidmətlərin 

təmin edildiyi, universitet və ya elmi tədqiqat institutu ilə yaxın 

əlaqələrin mümkünləşdiyi təşkilatlardır.84 

Başqa bir geniş izahda isə texnoparklar, yerləşdiyi ölkənin və 

regionun təhsil və elmi tədqiqat müəssisələrində aparılan araşdır-

ma işlərinin nəticələrinin praktikaya tətbiq edərək, universitet-

sənaye əməkdaşlığını təmin etməklə innovasiyaların tətbiqinə 
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əsaslanan təşkilatların meydana gəlməsini dəstəkləyir. Burada 

kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı və böyük müəssisələrin fəaliy-

yətində məhsuldarlığın artırılması üçün, o cümlədən milli inno-

vasiya sisteminin meydana gəlməsində böyük rol oynayan infra-

struktur dövlət, yerli özünü idarəetmə orqanları və ya universi-

tetlər tərəfindən formalaşdırlır. Beləliklə texnoparklar həm də re-

gionun və ölkənin rəqabət gücünün artırılmasında iştirak edən, 

güclü bir universitet və ya tədqiqat mərkəzi nəzdində (və ya ya-

xınlığında) qurulan mərkəzlər kimi də qəbul edilir85 

74 ölkədən 400 texnoparkı birlikdə dəyərləndirən, dünyanın 

ən çox texnopark üzvü olan təşkilatı İASP, texnopark anlayışını 

izah edərkən, "elm parkı" terminini digərlərindən üstün tutmuş-

dur: "Elm parkı, cəmiyyətin zənginliyini artırmaq üçün, tərkibindəki 

elmi-innovasiyalara əsaslanaraq qurulmuş şirkətlərin yenilikçi (in-

novasiya) və rəqabətcil mədəniyyətini dəstəkləyən, eləcə də ixtisas-

laşmış peşəkarlar tərəfindən idarə olunan bir təşkilatdır. Qeyd olu-

nananları təmin edə bilmək üçün elm parkında aşağıdakılar yerinə 

yetirilir:86 

 universitetlər, elmi-tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri ilə məşğul olan 

müəssisələr, firmalar və bazarın digər tərəfləri arasında informasiya 

və texnologiya mübadiləsini idarə və təşviq edir; 

 inkubasiy) mərkəzlərinin köməyi ilə yenilikçi firmaların (innovasiya 

sahibkarlığının) meydana gəlməsini və inkişafını asanlaşdırır;  

 xüsusi ayrılmış məkanda əlverişli imkanları ilə seçilən ekosistemi 

və s.imkanları formalaşdırır. 

Yuxarıda verilən təriflərdə də qeyd olunduğu kimi, texno-

parkın əsas məqsədi universitet ilə sənaye arasındakı əməkdaşlı-
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ğa səmərəli vasitəçilik etmək, rəqabətli bazar şərtlərində tərkibin-

də olan firmaları yüksək texnologiyaların inkişaf etdirilməsinə 

təşviq etmək, innovativ fikirləri ilə bazara çıxmaq istəyən layihə 

müəllifləri və ya sahibkarlara dəstək olmaq, dövlətin milli inno-

vasiyaların formalaşdırlması məqsədi ilə ayırdığı investisiya im-

kanları, eləcə də təşviq proqramları haqqında müəssisələri (re-

zidentləri) məlumatlandırmaqdır. 

İEOÖ-lər ilə İEÖ-lər arasındakı sosial-iqtisadi fərqi azaltmağın 

yeganə yolu, İEOÖ-də həmin ölkələrin ixtisaslaşma və potensi-

alına uyğun olaraq, öz texnologiyalarını inkişaf etdirməkdir. İs-

tehsalında texnoloji inkişafa əsaslananaraq qurulmuş müəssisələrin, 

texnoparklarda toplanması və bu şirkətlərin texnoparklar tərəfin-

dən təşviq edilməsi lazımdır. İstifadə edilən informasiyanın yeni 

tədqiqatlarla əldə edilən nəticələrin tətbiqi ilə dəstəklənilməsi, 

texnoloji yenilik üçün lazım vacib olan amillərdəndir. Universitet-

lər və elmi-tədqiqat mərkəzləri elmi tədqiqat işlərinin aparıldığı təş-

kilatlardır. Burada əldə edilən informasiyanın, səmərəli mübadiləsi 

nəticəsində regional və milli inkişaf təmin edilə bilir. 

Texnoparkların tarixi inkişafı. İlk texnopark nümunələri 1950-

ci illərin əvvəlində ABŞ-da ortaya çıxmışdır. Belə ki, San Francisco 

və Boston kimi sənayesi və universitetləri inkişaf etmiş region-

larda qurulan texnologiya mərkəzləri, bir müddət sonra, bütün 

ABŞ-a yayılmışdır. Uğurlu nəticələrinə görə nümunə kimi gös-

tərilən, eləcə də bütün dünyada tanınan və qəbul edilən texno-

parklar bu dövrdə ortaya çıxmışdır:  

 İlk texnoparklardan biri olan "Research Triangle Park"                 

Şimali Karolinada üç universitetin iştirakı ilə qurulmuşdur.  

 Dünyanın ən məşhur texniki universitetlərindən biri                    

olan "Massachusetts Institute of Technology"                    

çərçivəsində qurulan "Route 128" 
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 Stanford Universitetində qurulmuş, sonralar isə sürətlə inkişaf 

edərək, bu sahədə xüsusi mövqeyə malik olan "Silikon Vadisi."87  

İlk texnoparkların əldə etdiyi uğurların nəticəsində ABŞ-dakı 

texnopark sayı sürətlə artmışdır. Belə ki, 1960-cı illərdə ABŞ-da cə-

mi 4 müxtəlif texnopark olduğu halda, 1988-ci ildə bu göstərici 

25-ə çatmışdır.  

ABŞ texnoparklarının universitet-sənaye əməkdaşlığının sə-

mərəliliyi əsasında texnologiya istehsalında əldə etdiyi nailiy-

yətlər, 1970-ci illərdə, digər İEÖ-də də texnoparkların qurulması 

və inkişafını aktuallaşdırmışdır. 1970-ci illərin sonlarında dünyada 

cəmi 25 texnopark olduğu halda, qısa müddətdə onların sayı xeyli 

artmışdır. 1970-ci illlərin sonlarından başlayaraq, 1980-ci illəri də 

əhatə edən dövrdə, əksəriyyəti ABŞ-da olmaqla, dünyada xeyli 

sayda yeni texnoparklar qurulmuşdır.  

Texnologiya parklarının inkişaf etdiyi digər bir ölkə isə İn-

giltərədir. Burada, Silikon Vadisində əldə edilən uğurlardan sonra, 

bölgələrin xüsusiyyətlərini də nəzərə alaraq, müxtəlif parklar qu-

rulmuşdur. İngiltərədə bilinən ilk texnopark nümunələri 1972-ci 

ildə qurulan "Kembric" və "Edinburqda Heriot-Wat" elm par-kı 

adlandırılan texnologiya mərkəzləridir.88Lakin 1982-ci ildə pi-lot 

bölgə olaraq seçilən Bradforddakı texnoparkın nailiyyətləri İngil-

tərədə elm parklarının inkişafı üçün dönüş nöqtəsi olmuşdur. Brad-

ford-da qazanılan uğurlardan sonra "Leeds", "Plymouth", "Hull", 

"Durham" və "Bolton" mərkəzləri də qurulmuşdur.  
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İngiltərədə 1982-ci ilin sonunda cəmi 2 texnologiya parkı ol-

duğu halda, 4 ildən sonra onların sayı 28-ə çatmışdır.  

Təkcə İEÖ-də deyil, həm də İEOÖ-də də texnologiyanın isteh-

salı və genişləndirilməsi siyasəti texnoparkların inkişaf etdirilməsi 

mexanizmlərinə əsaslanmağa başlamışlar. 1980-ci illərin sonu 

1990-cı illərin birinci yarısında Avropada texnoparkların inkişafı 

sahəsində müşahidə olunan böyük dəyişikliklər nəticəsində OECD, 

ilk olaraq 1983-cü ilin oktyabrında, bu tip mərkəzlərdən gözlə-

nilən xidmətləri, eləcə də sənayenin inkişafına verdiyi əlavə dəyəri 

tədqiq etmək üçün işçi qrupu yaratmışdır.89 1-ci qrafikə nəzər sa-

larkən, OECD-nin verdiyi bu qərarın təsadüfi olmadığını, 1980-

ci illərdən etibarən qurulan texnopark sayında ciddi sıçrayışlar 

olduğu və növbəti onilliklərdə də bu tendensiyanın davam etdi-

yini görə bilərik. Son onillik (2010-cu illər) nəzərə almasaq, bu gü-

nə kimi qurulan texnoparkların 45.1 %-nin 2000-ci illərdə forma-

laşdığı görünə bilər. Bu göstərici isə, texnoparkların istər İEÖ-lər 

üçün, istərsə də İEOÖ-lər üçün çox əhəmiyyətli olduğunu şək-

lində qiymətləndirilə bilər.  

Qrafik 1. Texnoparkların quruluş illəri 
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Federativ Almaniyada texnologiya əsaslı yeni firmaların qu-

rulması və inkişafı üçün lazım olan dəstəyin təmin edilməsi ilə 

bağlı sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi problemi, 1978-1981-

ci illərdə, Berlin Texniki Universiteti tərəfindən gündəmə gətiril-

mişdir. 1982-ci ildə Berlin şəhəri və senatı tərəfindən ölkənin ilk 

Risk Sərmayəsi Fondu qurulmuşdur. Bu əhəmiyyətli hadisədən 

sonra, Sahibkarlığın İnkişafı Mərkəzi olaraq, 1983-cü ildə "Berlin 

İnnovation Zentrum" (BIG) fəaliyyətə başlamışdır. Avropada texno-

parkların sürətli inkişafına nümunə kimi göstərilən BIG, sonralar 

daha da genişlənərək, 1985-ci ildə Federativ Almaniyanın ilk tex-

nologiya parkını meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Əvvəlcə, 14 

firma ilə işə başlayan mərkəz inkişaf edərək, 1990-cı ildə 28 firma 

ilə fəaliyyət göstərən bir texnopark halına gəlmişdir. Başlanğıc-

da 27 nəfər olan işçi sayı isə, həmin dövr ərzində 200-ü keçmiş-

dir.90 Almaniyanın texnopark siyasətində başqa bir əhəmiyyətli 

məqam isə, 1988-ci ildə Federativ Almaniya Texnologiya və Sa-

hibkarlığın İnkişafı Mərkəzləri Birliyinin qurulmasıdır. Federativ 

və Demokratik Almaniyanın birləşməsindən sonra da, texnopark-

ların qurulması davam etmiş və 1990-cı ildə "Dortmund" Texnopar-

kının köməyi ilə "Dresden" Texnologiya Parkı açılmışdır. 

Avropanın ən inkişaf etmiş texnoparkları isə Fransadadır. Bun-

lardan birincisi "Sophia-Antipolis"dir. "Nice-Cote d`Azur”da qu-

rulan "Sophia-Antipolis" Texnoparkında 1972-ci ildə ilk müəssisə 

fəaliyyətə başlamışdır. 

Texnoparkların məqsədi. Texnoparkda həyata keçirilən fəa-

liyyətlər aşağıda verilmiş məqamlara görə əhəmiyyətli hesab olu-

na bilər: 
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 işsizliyin azaldılması,  

 sənayenin inkişaf etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və 

təcrübənin təmin edilməsi,  

 universitetlərin cəmiyyətin inkişafında daha çox rol oyana bil-

məsi üçün lazım olan dəstəyin tapılması və ya təmin olunması,  

 kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,  

 yüksək texnologiyaların inkişafı və bu texnologiyaya       

əsaslanan yeni xidmət və məhsulların formalaşdırılması,                                 

eləcə də rəqabətə davamlılığın artırırlması. 

Texnoparklar yeni işə başlayan, risk etməyi sevən gənc sa-

hibkarlar (təşəbbüskarlar) üçün əlverişli “himayədar” rolunu oy-

nayır. Təşəbbüskarlar yenilikçi fikirlərini ticariləşdirmək məqsədi 

ilə texnopark ekosistemindən faydalanırlar. 5 il və ya daha qısa 

müddət ərzində dəstəklənən bu firmalar, qeyd edilən müddət 

ərzində, texnoparkın təqdim etdiyi araşdırma, marketinq, müha-

sibatlıq, mentorluq, müxtəlif laboratoriya imkanları, işgüzar əmək-

daşlıq çevrəsi və sair kimi xidmətlərlərdən faydalanaraq fəaliyyət-

lərini bazar şərtlərinə hazırlayırlar. Texnopark ekosistemindən fay-

dalanmaq üçün razılaşdırılmış ilkin dəstək müddəti ərzində təşəb-

büskarlar qurduqları şirkəti real bazarda rəqabət apara biləcək 

səviyyəyə gətirməyə çalışırlar. Bununla belə, texnoparkda forma-

laşdırılmış ekosistemin verdiyi imkanlardan faydalanan təşəbbüs-

karlar (startap komandaları) öz fəaliyyətləri ilə həm də ekosiste-

min inkişafına töhfə verirlər. Belə ki, aşağıdakı qrafikdən (qrafik 

2) də göründüyü kimi, startaplar texnoparkların zənginləşməsin-

də və inkişafında, eləcə də yenilənməsində xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir.  
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Qrafik 2. Texnoparkda yer alan start-up firmalar 

 

1970-ci illərdən sonra bir çox ölkə öz inkişafını sürətləndir-

mək məqsədi ilə inkişaf strategiyalarının bir parçası olan tex-

noparkları qurmağa başladılar. Texnoparkların qurulmasının iki 

əsas məqsədi var:91  

1.  Universitetin bilik və təcrübəsini iş dünyasına ötürmək; 

2.  Regional iqtisadi inkişafı artırmaq.  

Texnoparkların qurulmasının əsas amilləri arasında yerləş-

mə, məşğulluq nisbəti və aid olduğu sektor kimi meyarları da var. 

3.1.2 Texnoparkların yerləşməsi 

Texnoparkların qurulacağı yerin təyin olunmasında müxtəlif öl-

kələrdə fərqli yanaşmalar mövcuddur. Bu məsləyə ümumi ola-

raq, nəzər saldıqda texnoparkların 90%-inin şəhərlərdə yerləş-

diyini demək olar. Bu göstərici, hər şeydən əvvəl, texnoparkların 

şəhər fenomeni olduğunu bir daha təsdiq edir. 

                                                           
91

    HU, Tai-Shan-LİN, Chien-Yuan-, Chang, Su-Li, “Technology-based Regional 

Development Strategies and teh Emergence of Technological Communities:                      

A Case Study fo HSIP, Taiwan”, Science Direct, 25, 2005, pp. 367-380 
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Qrafik 3. Texnoparkların yerləşməsi. (Dünya üzrə) 

 

Əgər məsələni bir qədər də incələsək, texnoparkların 37.6 %-

nin kiçik şəhərlərdə (əhalisi 500000 nəfərdən az olan), 39.8%-nin isə 

böyük şəhərlərdə (əhalisi 1000000 nəfərfən artıq olan) quruldu-

ğunu görə bilərik. Orta ölçülü şəhərlərdə texnoparkların sayının 

niyə az olması bu gün də sual olaraq qalmaqdadır.  

Qrafik 4. Texnoparkların quruluş yerləri. (Regionlar üzrə) 

 

Texnoparkların yerləşdiyi məkanları regional olaraq araşdır-

dıqda isə maraqlı məqamlar ortaya çıxır. Yalnız Avropa və Şərqi Asiya 
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ölkələrinin bir qismində şəhər kənarında, İEÖ-lərin yer aldığı Avro-

pa və Şimali Amerika regionu ölkələrində texnoparkların böyük qis-

minin (müvafiq olaraq 46.3% və 55.6%) kiçik şəhərlərdə, İEOÖ-

lərin yer aldığı Şərqi Asiya, Latın Amerikası, Qərbi Asiya və Şimali 

Afrika regionunda qurulmuş texnoparkların çox hissəsi isə (müvafiq 

olaraq 68.2%, 75% və 71.4%-i) böyük şəhərlərdə yerləşir.  

3.1.3 Texnoparklarda məşğulluq 

Yüksək işsizlik nisbəti və yeni qurulan firmaların sayının azal-

ması, ölkələrin iqtisadi mənada qarşılaşdıqları çətin vəziyyətlər-

dəndir. Texnologiyanın tətbiqinə əsaslanaraq qurulan yeni fir-

malar məşğulluq gücünü və məhsuldarlığı artırır. Ona görə də, 

texnoparkların meydana gəlməsini və inkişafını dəstəkləyən siya-

sətlər (yanaşmalar) həm də ictimai məzmuna malikdir. Bununla 

yanaşı, yeni qurulan texnologiya mərkəzli firmaların təşviq forma-

ları da kiçik və orta sahibkarlığa göstərilən dəstəklərdən fərqlənir, 

çünki, bu cür firmaların bilik əsaslı olmaları, ali təhsilli işçilərə sa-

hib olmaları və innovativ xarakteristikaları ön planda tutulur. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş göstəricilər də 

texnoparklardakı məşğulluq səviyyəsinin yüksək olduğunu müəy-

yən edir. Qrafik 5-dən də göründüyü kimi dünyada texnopark-

ların 39.8 %-i özünün mümkün məşğulluq səviyyəsinin 81 % -

100 %, 21.8%-i isə 61%-80%-ini istifadə edir. Bu isə, bir daha 

göstərir ki, texnoparklar mümkün potensialdan maksimum 

istifadə etməkdə maraqlıdırlar.  

Çalışan işçi sayına görə, texnoparkların 31.6 %-ində işçi sa-

yı 500 nəfərdən az, 22.6%-ində 501-1500, 12.8%-ində 1501-3000, 

17.3%-ində 3001-10000, 9%-ində 10001-50000, 3.8%-ində 50001-

200000 və yalnız 1.5%-ində işləyənlərin sayı 200000 nəfərin üzərin-

dədir. Əvvəlki illərlə müqayisədə texnoparklarda işləyən işçi sayı 

durmadan artır. Texnoparkların fəaliyyətə başladığı ilk illərdə yal-

nız azsaylı yüksək ixtisaslı kadrlar işləyərkən, illər keçdikcə daha 
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çox qüvvənin işə cəlb olunduğu və regional inkişafa öz tövhəsini 

verdiyi müşahidə olunur. 

Qrafik 5. Texnoparkların məşğulluq səviyyəsi 

 

Texnoparklar, burada yaradılan yeni və yüksək texnologiyanın 

tətbiq edildiyi sahələrlə birlikdə, ölkədəki məşğulluğun strukturunu 

da dəyişdirir. Texnopark təcrübəsinin köhnə olduğu sənayeləş-

miş ölkələrdə işçi qüvvəsinin sektorlar üzrə bölünməsi də müx-

təliflik göstərir. Əvvəllər, kənd təsərrüfatı və sənaye sektoru ara-

sındakı işçi qüvvəsinin pay bölgüsü inkişaf səviyyəsinin meyarı 

kimi qiymətləndirildiyi halda, hazırda "texnologiya sektorunda 

məşğulluq nisbəti" meyar olaraq istifadə edilməkdədir.92 Bu meyar 

texnoparkda fəaliyyət göstərən firmaların aid olduğu sektor ba-

xımından özünü göstərir.  

                                                           
92

  Sevcan Karahan, A.k.ə s. 44 
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Qrafik 6. Texnoparklarda işləyən ümumi işçi sayı 

 

Bununla bağlı keçirilən sorğuda iştirak edən texnoparklara 

tabeçiliyində yer alan firmaların aid olduğu əsas sahələri qeyd et-

mək istənilib. Nəticələrə əsasən, İKT, biotexnologiya və proqram 

mühəndisliyi sahələri ilk yerlərdə qərarlaşıb. Bu isə texnoparklar-

da texnoloji sektorun ağırlığını bir daha ortaya qoyur. 

Qrafik 7. Texnoparklarda yer alan firmaların aid olduğu sahələr 

 

Texnoparkların qurulması məqsədlərində ölkələr üzrə müxtə-

liflik olsa da, bir sıra ortaq amillərdən bəhs edilə bilər. Beynəlxalq 
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ticarətdə rəqabətin sürətlənməsi, ənənəvi istehsal prosesində məş-

ğulluğun azalması, texnoloji inkişafın və texnologiya istehsalının 

sürətləndirilməsi problemləri, universitet və digər tədqiqat müəssi-

sələrində mövcud potensialın səmərəli istifadə edilməsi zərurəti 

texnoparkların qurulmasının əsas səbəblərindəndir. 

Ümumiyyətlə, texnoparkların qurulma məqsədlərini aşağıdakı 

kimi qiymətləndirmək olar:  

1. Yüksək texnologiyaya əsaslanan sahibkarlıq                             

fəaliyyətini təşviq etmək və dəstəkləmək, 

2. Universitet - sənaye əməkdaşlığını gücləndirmək                                  

və bu istiqamətdə aşağıdakıları təmin etmək; 

a. Universitet ilə sənaye arasında informasiya və texnologiya 

transferini möhkəmləndirmək, 

b. Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinin iqtisadi                                       

dəyərə çevrilməsinə töhfə vermək, 

c. Universitet və sənayenin imkanlarını birləşdirərək,                             

yeni məhsul, üsul və ya texnologiya yaratmaq. 

3. Yerləşdiyi bölgənin iqtisadi fəaliyyətlərini dirçəltmək, 

4. Ölkə səviyyəsində əlavə dəyər yaratmaq 

5. Yüksək texnologiya sahəsində məşğulluğun                             

artımını təmin etmək, 

6. Regionlar arasındakı inkişaf fərqini azaltmaq, 

7. Uzun dövrdə məşğulluğun artması və texnologiya mənşəli 

kiçik müəssisələrin ortaya çıxarılmasını təmin etmək.93 

Texnoparklarda yuxarıda qeyd olunan məqsədləri təmin etmək 

üçün aşağıdakı funksiyalar reallaşdırılır: 

 Texnologiyada yeni məhsullar istehsal etmək,  

                                                           
93

  Sevcan Karahan, A.k.ə s. 45 
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 Tədqiqat və inkişaf fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən,     

eləcə də iqtisadi artıma müsbət təsir edən kiçik və orta 

sahibkarları müəyyən etmək və qiymətləndirmək, 

 Seçilən firmalara icarə üsulu ilə yer vermək, onları                      

elmi və texniki baza baxımından dəstəkləmək, 

 Yüksək texnologiya istehsalına istiqamətlənmiş,                        

tədqiqat və inkişaf fəaliyyəti həyata keçirmək istəyən,       

təşəbbüskarlar üçün ilkin (toxum) sərmayə də                                 

daxil olmaqla, digər xidmətləri təmin etmək, 

 Satışa yeni məhsul çıxara biləcək və ya texnoloji bilik                             

və bacarıqları ilə seçilən magistratura və doktorantura 

tələbələrini texnoparka cəlb etmək, onlara maddi                          

dəstək və digər xidmətləri təmin etmək, 

 Yeni yaradılan məhsul və texnologiya üçün patent                 

almaq, müəllif, lisenziya, "know-how" və bənzər                                  

xarakterli müqavilələr bağlamaq, 

 Uğur qazanmış təşəbbüskarların real biznesə çıxmalarını   

dəstəkləmək və bu işdə sərmayə qoyaraq iştirak etmək, 

 Universitet - sənaye əməkdaşlığını, xüsusilə                              

tədqiqat və inkişaf sahəsində, gücləndirmək.94 

3.1.4 Texnoparkların hüquqi infrastrukturu 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın və regionların inkişafı üçün əl-

verişli şəraitin yaradılması, investisiyaların təşviqi və prioritet sa-

hələrə yönəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, müasir idarəetmə 

təcrübəsindən istifadə olunması, rəqabət qabiliyyətli əmtəə və 

xidmətlərin istehsal edilməsi kimi məsələlərin həllinə nail olmaq 

üçün, ölkə prezidenti tərəfindən, 2007-ci ildə «Azərbaycan Res-

                                                           
94

 Atilla Güçlü, Texnoparklar ve Savunma Sanayinin Geliştirilmesindeki 

Rolleri. MSB Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara,1991, s.18 
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publikasında xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında» fər-

man imzalanmışdır. Prezidentin bu fərmanı nəzərə alınaraq, tex-

noparkların hüquqi infrastrukturu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət 

Komitəsi tərəfindən işlənib hazırlanaraq, Azərbaycan Respubli-

kasının prezindentinə təqdim olunmuş və prezidentin 15 may 

2014-cü il “Texnologiyalar Parkı Haqqında Nümunəvi Əsasnamə” 

fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Qəbul edilmiş bu qanun Azərbaycan 

Respublikasında texnoparkların yaradılması və idarə edilməsi ilə 

bağlı hüquqi və iqtisadi münasibətləri tənzimləyir, həmin texno-

parklarda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili qaydalarını müəyyənləş-

dirir. Bu tədbirlərin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlıq sekto-

runa vergi güzəştlərinin tətbiq olunması ilə bağlıdır. Vergi Mə-

cəlləsinin müddəalarına əsasən sənaye və ya texnologiya parkla-

rının idarəedici təşkilatının və ya operatorunun mənfəətinin sə-

naye, yaxud texnologiya parklarının infrastrukturunun tikintisinə 

və saxlanılmasına yönəldilmiş hissəsi mənfəət vergisindən azad 

edilib. Məcəllənin 199.7 və 199.8-ci maddələrində qeyd olunub 

ki, sənaye və texnologiyalar parkının rezidenti olan hüquqi şəxs-

lər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata ke-

çirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq 7 il müddətinə 

sənaye və texnologiyalar parkındakı əmlaklarına görə əmlak ver-

gisini ödəməkdən azaddırlar. Eyni zamanda, məcəllənin 207.3 

və 207.4-cü maddələrinə əsasən, sənaye və texnologiyalar par-

kının idarəedici təşkilatı və ya operatoru hesabat ilindən başla-

yaraq, sənaye və texnologiyalar parkında istifadə etdikləri torpaq-

lara görə 7 il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azaddırlar». 
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Qrafik 8. Texnoparkların vergi dərəcələndirilmələri 

 

Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər iqtisadiyyatın 

inkişafına töhfə verməklə yanaşı, texnoparklarla bağlı layihələrin 

miqyasının artmasına, bu sahəyə investorların axınına, yeni iş yer-

lərinin yaradılmasına və nəticədə məşğul əhalinin sayının artımı 

fonunda insanların sosial rifahının yaxşılaşmasına səbəb olacağı 

gözləniləndir. Yeni vergi rejimi, həmçinin texnoparklarda yüksək 

texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye məhsullarının 

istehsalının və ixracının güclənməsinə də imkan verəcək. 

Dünyadakı texnoparkların qeyd edilən vergi güzəştləri ilə yanaşı, 

digər vergi güzəştlərindən faydalandığı və texnoparkların 8.3 %-nin 

vergidən azad edildiyi, 50,4 %-nin orta səviyyəli, 16.5 və 7.5 % tex-

noparkların müvafiq olaraq, aşağı və çox aşağı, yalnız 5 %-nin yük-

sək vergi dərəcələrinə tabe tutulduğu müşahidə edilmişdir. 

Bəzi ölkələrdə texnoparkların inkişafını və fəaliyyətini müəyyən-

ləşdirən hüquqi infrastruktur və onların nəticələri haqqında dördün-

cü fəsildə informasiya verilir.  

3.1.5 Texnoparkların quruluş modelləri və idarəetməsi 

Universitet-sənaye əməkdaşlığına əsaslanaraq yaradılan texno-

parkların 5 növ quruluş modeli vardır. 

1)  Dövlət əsaslı: Dövlət bu sahədə açıq və aktiv rol oynayır. Belə 

ki, dövlət texnoparkların qurululmasında aşağıdakı kimi iştirak edir:  
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 Təbii və insan resursları potensialını texnologiyanın                       

tətbiqi ilə daha səmərəli istifadə edərək,  

 Elmi tədqiqatlara əsaslanan proqram və                                                

ya fəaliyyətlərləri təşviq edərək,  

 Dəsətəkləyici və nizamlayıcı qanunvericilik tətbiq edərək.  

Texnoparkların qurulmasında dövlətin rolu böyük olduğu bu 

və ya bənzər vəziyyətlərdə "dövlət əsaslı texnopark" modeli özü-

nü göstərir. Bu modeldə dövlət regional və ya yerli icra orqanları 

ilə birgə əməkdaşlıq edir, texnoparkın qurulacağı sahədəki infrast-

ruktur işlərini tamamlayarır; yol, su, elektrik, internet şəbəkəsinin 

qurulmasını təmin edir. Dövlət, infrastrukturu formalaşdırmaqla, tex-

noparkda yerləşən kiçik və orta sahibkarları böyük miqdarda sər-

mayə tələb edən bu kimi xərclərdən qoruyur və firmaların səmə-

rəli fəaliyyəti üçün ilkin dəstəyi təmin etmiş olur. Dövlət bu mo-

deldə sərmayəçi rolu ilə bərabər qanuni tənzimləmələr, təşviqlər, 

vergi endirimləri və imtiyazları tətbiq etməklə təşkilatçı rolunu da 

oynayır. Texnopark infrastrukturunun qurulması prosesində qo-

yulan sərmayə resursları dövlətin birbaşa dəstəyi və ya beynəl-

xalq maliyyə təşkilatlarının vasitəçiliyi ilə təmin edilir. Məsələn, İngil-

tərədə sərmayə qoyuluşlarının 60 %-i, Almaniya, Fransa, Hollan-

diyada 75 %-i, Belçika da isə, demək olar ki, 100 %-i dövlət fondu 

tərəfindən edilməkdədir.95 Texnoparkın iqtisadi cəhətdən duzgün 

məkanda (iqtisadi regionda) qurulması, dövlət sektorundan sərma-

yənin cəlb edilməsini daha çox tələb edir. Bu modelə Yaponiyanın 

Tsukuba Texnoparkını, Fransadakı Sophia Antipolisi, ölkəmizdə isə 

Sumqayıt Texnologiyalar Parkını (STP), Pirallahıda qurulmaqda olan 

Yüksək Texnologiyalar Parkını (YTP), Sumqayıt şəhərində Kimya 

Sənaye Parkını misal göstərmək olar.  

2) Universitet əsaslı: Elmi-texniki imkanlar cəhətdən zəngin, in-

kişafını tamamlamış, tədqiqat strukturunu qurmuş və maddi çətin-

                                                           
95

  Sevcan Karahan, a.k.ə s. 46 
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liyi olmayan güclü universitetlər tabeçiliyində və ya yaxınlığında tex-

noparkın qurulması üçün potensiala malikdirlər. Məsələn, İngiltərə-

dəki Kembric, Surrey və Heriot-Watt kimi maliyyə imkanları güc-lü 

olan, həmçinin hər il əhəmiyyətli miqdarda ianə toplayan univer-

sitetlər texnoparkın bütün maliyyələşməsini təmin etməkdə və onun 

idarəçiliyi işində söz sahibi ola bilirlər.96 Bu kimi hallarda öz imkanları 

ilə texnopark quran universitetlər, universitet xaricindən heç bir mü-

daxilə olmadan, inkişaf sürətini və istiqamətini özləri müəyyən edir-

lər. Universitet əsaslı texnopark modelində texnologiyaların tətbiqi 

sahəsinin yeni resurslar (və yeni dəyərlər) yarada bilməsi üçün, inno-

vasiya sahibkarlığını təşviq edir. Lakin bu prosesdə qazanc əldə 

etməkdən daha çox, elmi tədqiqata istiqamətlənmiş layihələrin hə-

yata keçirilməsini ön planda tutur. Bu modelə ABŞ-dakı Silikon Va-

disini, İngiltərədəki Kembric Science parkını, Türkiyədəki İstanbul 

Texniki Universiteti və Orta Doğu Texnik Universitetinin texno-

parklarını, ölkəmizdə isə Bakı Mühəndislik Universiteti Texno-

parkını (BMU-technopark) misal göstərmək olar.  

3) Özəl sektor əsaslı: Əsasən yeni qurulan texnoparklar üçün 

səciyyəvi olan bu model, universitetlər və ya elmi-tədqiqat müəssi-

sələrinin, infrastruktur işini boynuna götürə biləcək gücü və marağı 

olan təşkilatlar ilə birgə fəaliyyətindən meydana gəlir. Ərazi və kirayə 

qiymətlərinin yüksək olduğu bölgələrdə qurulan bu növ texnopark-

larda qazanc məqsədi ön planda tutulur. Texnoparkın qurulmasını 

təmin edən şirkət iştirakçı firmaların seçimi, qəbulu prosesində və 

idarəçilik prosesində əsas rol oynayır. Burada özəl sektorun sərma-

yəsi əsasən yüksək texnologiya sektorundakı şirkətlərə yatırılır. İtali-

yadakı İtaliya parkı və Türkiyədəki Cyber park bu modelə nümunə 

verilə bilər. 

 

                                                           
96

  Turan İ.B, a.k.ə. s. 34 
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Qrafik 9. Texnopark modelləri 

 

4) Yerli Özünü İdarəetmə orqanlarına bağlı: Bura, bəzi böyük şə-

hərlərdə regionun iqtisadi inkişafına töhfə vermək, yeni iş yerləri aç-

maq məqsədi ilə yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən qurulan 

və dəstəklənən texnoparklar aid edilir. Bu cür hallarda ayrılan büd-

cənin hamısını yerli idarəetmə orqanı tərəfindən təmin etmək 

imkanı olmasa da, maliyyə imkanı ayrıla bilən investorların köməyi, 

eləcə də regional inkişafı hədəfləyən layihələr əsasında texno-

parkların qurulması mümkündür. ABŞ-ın Şimali Koralina ştatındakı97 

“Research Triangle Park”-ı, Türkiyədə-ki Mersin texnoparkını bu 

modelə misal göstərmək olar.98 

5) Qarışıq model: Bu qrupa universitetlər, yerli idarəetmə or-

qanları, bank və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə qurulan tex-

noparklar daxil edilir. Bu modeldə səhmdarların hər birinin sərma-

yələri fəqli nisbətlərdə ola bilər. Türkiyədəki bir çox texnoparklar bu 

modelə uyğun qurulmuşdur. Konya Texnoparkını və Kocaeli Texno-

loji İnkişaf Bölgəsini bu modelə misal göstərmək olar. 

                                                           
97

  Hayriye Nur Görkemli, a.k.ə s. 52 
98

  Hayriye Nur Görkemli, a.k.ə s. 52 
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Qrafik 10. Qarışıq model texnoparkların mülkiyyəti 

 

İASP-ın apardığı tədqiqatlar nəticəsində texnoparklar quruluş 

modellərinə görə 3 əsas qrupa ayrılır. Bu da yerli özünü idarəetmə 

orqanlarının dövlət qrupuna, universitetə əsaslanaraq qurulan tex-

noparkların isə, universitetin özəl və ya dövlət universiteti olmasın-

dan asılı olaraq, həm özəl həm də dövlət sektorunda yer alması ilə 

dəyərləndirilir. Ümumiyyətlə isə, dövlət əsaslı texnoparklar ümumi 

texnoparkların 50.4 %-ini təşkil etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Qarışıq 

modelə uyğun texnoparklarda da üstünlüyün dövlət sektorunda 

olduğu müşahidə edilir. Qrafik 10-da qarışıq mülkiyyətə aid texno-

parkların 57.4 %-ində əsas mülkiyyətçi dövlətdir. 

Texnoparkların idarəetməsi. Texnoparklar əksər hallarda səhm-

dar və investorların nümayəndələrindən formalaşdırılan idarə he-

yəti tərəfindən idarə olunur. Texnoparka müraciət edərək, burada 

yer almaq istəyən firmalar da idarə heyətinin qərarı ilə seçilirlər. 

İASP-ın tədqiqatı zamanı 12 % texnoparkın spesifik idarəetmə for-

masının olmadığı, 30.1 % texnoparklarda idarə heyətində həm 

səhmdarların həm də investorların, 34.6 % texnoparklarda yalnız 

səhmdarların təmsil olunduğu, 23.3 % texnoparklarda isə səhm-

darların idarə heyətində təmsil olunmadığı müəyyən edilmişdir. 
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Qrafik 11. Texnoparkların idarə heyəti 

 

Tədqiqat zamanı üzə çıxan digər maraqlı məqam isə, əcnəbilə-

rin idarə heyətində yer alıb-almaması və hansı dövr ərzində idarə 

heyətində təmsil olunmaqları ilə bağlı verilən suallar əsasında mey-

dana çıxmışdır. Məlum olmuşdur ki, texnoparkların yalnız 6.8 %-

nin idarə heyətində əcnəbilər təmsil olunur və onların da böyük ək-

səriyyəti texnoparkların qurulduğu ilk 10 il ərzində fəaliyyət gös-

tərirlər. 

Qrafik 12. Texnoparkların idarə heyyətində yer alan əcnəbilər 

 

Belə ki, 0-5 yaş arasında olan texnoparkların 20 %-ində, 6-10 yaş 

arası olan texnoparkların 5%-ində, 11-25yaş arası olan texnoparkla-

rın idarə heyətində isə yalnız 1.5% əcnəbi təmsil olunur. Daha əvvəl 

qurulmuş olan texnoparkların idarə heyətində isə əcnəbi üzv yoxdur. 
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Qrafik 13. Texnoparkların idarə heyyətində yer alan əcnəbilər. 

(Texnoparkların yaş dövrlərinə görə) 

 

Texnoparklara qəbul şərtləri: Texnoparkda yer almaq istəyən sa-

hibkarlar bununla bağlı texnoparkın idarə heyətinə müraciət edir. 

İdarə heyəti firmanı qoyulmuş şərtlərə uyğun gördüyü halda onu 

texnoparkın tabeçiliyinə alır. Dünya texnoparklarının əhəmiyyətli say-

dığı qəbul şərtlərinə baxdıqda isə, innovasiya və yüksək texnolo-

giyanın formalaşdırılması və tətbiqinə əsaslanmış şərtlərin baş-

lıca qaydalar olduğu görülür. 

Qrafik 14. Texnoparka qəbul şərtləri 
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3.1.6 Texnoparkların büdcəsi və maliyyələşməsi 

Texnoparkların əməliyyat büdcəsi dedikdə, onların 1 il ərzin-

də cari əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün ehtiyac duyduqları 

məbləğ nəzərdə tutulur. Yeni binaların tikintisi və investisiyaya çəki-

lən xərclər büdcəyə daxil edilmir. Texnopark büdcəsinin gəlirləri 

texnoparkların təqdim etdiyi xidmətlər müqabilində əldə etdik-

ləri gəlirlər, həmçinin dövlət və özəl sektordan alınan dəstəklər 

sayəsində formalaşdırılır. İASP-ın tədqiqatları nəticəsində texno-

parkların 51.9 %-inin illik əməliyyat büdcəsinin 1 milyon dollardan 

çox olduğu müəyyən edilmişdir. 

Qrafik 15. Texnoparkların illik əməliyat büdcəsi 

 

Dünyada mövcud olan texnoparkların 69.2 %-inin dövlət sekto-

rundan ən azı bir dəfə maliyyə dəstəyi aldığı müəyyən edilmişdir. 

İASP-ın apardığı tədqiqatlara nəticəsində, texnoparkların yaşına 

görə dövlətdən aldığı dəstəklərdə müxtəlif rəqəmlər əldə etmişdir. 

Texnoparkların yaşı artdıqca dövlət sektorundan aldığı dəstəklər də 

azalmağa başlayır. Bu nəticə ilk illərdə texnoparkların dövlət sekto-

runa ciddi şəkildə ehtiyacının olduğunu bir daha ortaya qoyur. 

Bunu 15-ci qrafikdən daha aydın görə bilərik. Yeni qurulmuş texno-

parkların dövlətdən aldığı dəstək ən yüksək (90.5%) olduğu halda, 

yaş artdıqca dövlət dəstəyi azalan trend göstərərək yaşı 40-dan artıq 

olan texnoparklarda ən az (50 %) olmuşdur.  
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Qrafik 16. Texnoparklara edilən dövlət dəstəyi                                          

(Texnoparkların yaş dövrlərinə görə) 

 

Texnoparkların maliyyələşməsində, hətta eyni ölkədə fəaliy-

yət göstərən müxtəlif texnoparklar arasında fərqliliklər müşahidə 

olunur. Ancaq, ümumi olaraq, sabit sərmayələr dövlət və özəl 

sektor tərəfindən qoyulmaqla yanaşı, insan resurslarının təmini, 

laboratoriya, tədqiqat modullarının təsis edilməsi, kitabxana, kon-

sultasiya və kompüter texnologiyaları imkanları kimi xidmətlər 

isə universitetlər tərəfindən təqdim edilir. Dünyada “Kembric 

Science Park” kimi tamamilə universitetin maliyyələşdirdiyi texno-

parklarla yanaşı, “Hsinchu” (Tayvan) modelində olduğu kimi, bü-

tün maliyyə öhdəliyini dövlət tərəfindən təmin edildiyi nümunə-

lər də mövcuddur. 

Texnoparkların qurulmasında və işlədilməsində ingilis texnopark 

təcrübəsi üç alternativ maliyyə üsulunu aktuallaşdırmışdır. 

Birinci alternativdə, yuxarıda da qeyd edilən “Kembric”, “He-

riot Watt” və “Surrey” kimi zəngin resurslara sahib, ərazi və kirayə 

qiymətləri yüksək olan bölgələrdə yerləşən universitetlər bütün 

maliyyə xərclərini özləri təmin edir. Bu üsulda texnoparkların si-

yasətləri və idarəçiliyi universitet tərəfindən müəyyən olunur. 

İkinci və ən məşhur alternativdə isə, universitet yerli idarələr və 

maliyyə təşkilatları ilə birgə, güc birliyi meydana gətirməklə, texno-
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parka lazım olan resursları təmin edir. Texnoparkın rəhbərliyi isə 

hüquqi şəxs olaraq bir şirkətə təhvil verilir. Mövcud olan texno-

parkların çoxu bu modelə görə qurulmuşdur. 

Üçüncü alternativ isə, daha çox yeni qurulan parkların seçdiyi bir 

üsuldur. Bu halda universitetlər binaların inşasını öz üzərinə götürə-

cək güclü maliyyə təşkilatları ilə birgə parkın qurulmasını reallaşdı-

rır. Bu fəaliyyətlər daha çox ərazi və kirayə qiymətləri yüksək olan 

bölgələrdə həyata keçirilir.Bu vəziyyətdə startaplara pul yatıran özəl 

şirkətlər texnoparka cəlb ediləcək firmalar və kirayə qiymətləri mə-

sələsində alınan qərarlara öz tələblərini irəli sürürlər. Bu da texnopar-

kın quruluş məqsədi ilə bəzi ziddiyyət təşkil edən nəticələrə yol açır.99 

Texnoparkın maliyyələşməsi prosesində universitetin yetərli 

imkanlarının olmadığı vəziyyətdə özəl sektora üstünlük verilməsi və 

dövlətin yalnız infrastruktur sərmayələri reallaşdırması daha doğ-

ru bir üsul olaraq qiymətləndirilir. 

Yaponiyada mərkəzi hökumət infrastruktur sərmayələrinin ha-

mısını qarşılayır. Bu günə qədər Yaponiyada qurulmuş 18 texno-

polisin infrastruktur xərcləri hökumət tərəfindən qarşılanmışdır.  

İngiltərədə elm parklarının maliyyələşməsində ümumi qay-

da yoxdur. 1936-cı ildə Sənaye və Ticarət Nazirliyinin tabeçiliyin-

də qurulan, 1980-ci ildə isə Nazirlikdən ayrılan “English Estates” 

təşkilatı tərəfindən texnoparklara pul vəsaiti şəklində maliyyə dəs-

təyi təmin edilir.  

Türkiyədə də universitet, yerli özünü idarəetmə orqanları və 

özəl sektorun iştirakının təmin edildiyi texnopark maliyyə mo-

deli ən uyğun model kimi qəbul edilir. Çünki, mərkəzi hakimiy-

yətin qərarvermə səlahiyyətinə sahib olduğu vəziyyətlərdə, tex-

noparkların səmərəsiz bir dövlət qurumu halına gətirilməsi təh-

lükəsi ortaya çıxa bilər. Bununla yanaşı, mərkəzi hakimiyyətin özü ilə 

                                                           
99

  Sevcan Karahan, a.k.ə s. 56 
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bərabər gətirəcəyi bürokratiya ilə də qərarvermə mexanizmi daha 

ağır işləyə, bu da texnoparkın daha zəif inkişafına səbəb ola bilər. 

Bu nümunələrdən də aydın olduğu kimi texnoparkların maliy-

yələşməsində İEÖ-də ilk dövrlərdə dövlətin maliyyə dəstəyi və qa-

baqcıl rolu görülsə də, sonrakı illərdə verilən dəstək kəsilir. (Avropa, 

Şimali Amerika, Şərqi Asiya nümunəsində olduğu kimi; Latın Ame-

rikası istisna hal təşkil edir deyə bilərik.) İEOÖ üçün isə böyük 

maliyyə vəsaiti tələb edən infrastruktur sərmayələri hələ də dövlət 

tərəfindən ödənilir (Qərbi Asiya və Afrika regionu). Texnopark-

lara edilən dövlət dəstəyinə regional səviyyədə baxdıqda isə, Afrika, 

Qərbi Asiya regionundakı texnoparkların dövlətdən 100% dəstək 

aldığı, Avropadakı texnoparkların 65.9 %-inin və Şimali Amerika re-

gionundakı texnoparkların yalnız 33%-inin dövlət dəstəyi aldığı 

müşahidə edilir. 

Qrafik 17. Texnoparklara edilən dövlət dəstəyi (Regionlara görə) 

 

Texnopark qurulduqdan sonra sahibkarlardan alınan kirayə 

haqqı, ixtira, patent gəlirləri, parkda yetkinləşmə müddətini ta-

mamlayıb ayrılan şirkətlərə ortaq olaraq əldə olunan gəlirlər tex-

noparkın infrastruktur sərmayələrinə köçürülərək texnoparkın in-

kişafı davam etdirilir. 
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Nəticədə, texnoparklar universitetlərin liderliyində, dövlət və 

özəl sektorun iştirakı ilə maliyyələşdirilir, güclü maliyyə təşkilat-

ları və yerli özünü idarəetmə orqanlarının iştirakı təmin edilərək 

maliyyə məsələləri həll edilir. 

3.1.7 Texnoparklar üçün uğur və uğursuzluq meyarları 

Texnoparklarda hədəflənən nəticələr, qurulduqdan 5-10 il 

sonra əldə edilməyə başlayırlar.100 Planlaşdırılmış müəyyən müddət 

keçdikdən sonra texnoparkların uğurlu nəticələrini ölçmək üçün, 

qiymətləndirmənin aparılması daha uyğundur.  

İnfrastruktur potensialından tutmuş hər cür xidmət dəstəyinə 

qədər, ekosistemdə bütün professional fəaliyyət zənciri texnopark-

ların uğurlu və ya səmərəli fəaliyyətində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, texnoparkların iqtisadi təsirini müəyyən 

etmək olduqca çətindir, çünki, şirkətlərin iqtisadiyyatda mövcud tə-

sirini ölçmək üçün hər hansı bir standart müəyyən edilməmişdir. 

Buna baxmayaraq, texnoparkların uğurlu və ya səmərəli fəaliyyəti-

nin ölçülməsində bir neçə amil müəyyən edilmişdir.101  

 Texnopark tabeçiliyinə daxil olan yerli və xarici firmalar, 

 Texnopark xaricindəki firmalara çıxış, 

 Texnoparkların doluluq (yer baxımından) nisbəti, 

 Universitetlərə yaxınlığı, 

 Texnoparkların imici, 

 Texnoparkda işləyən ümumi işçi sayı  

 Texnoparkda tədqiqat və inkişaf üzrə fəaliyyət                                   

göstərən işçilərin ümumi işçi sayına nisbəti, 

 Qurulan infrastrukturun keyfiyyəti                                        

(yüksək sürətli internet və sair kimi),  

                                                           
100

  Keleş, a.k.ə. s.128 
101

   Sarıçiçek, Avcı Hanzade, Texnoparklarda Başarı Ölçütleri, II Texnoparklar          

Zirvesi “Uluslararası Projelere Açılımda Texnoparklar Arası İşbirliği”                     

Bildiriler Kitabı. Lefkoşa, Mavi Yayımevi. 2005, s.3 
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 Texnoparka qoyulan xarici investisiyanın miqdarı, 

 Texnoparkın yerləşmə mövqeyi, 

 Fəaliyyətlərin davamlılığı və qazanc nisbəti, 

 Texnoparka qoyulan investisiyanın geri qayıtma müddəti, 

 Firmaların texnoparkın təqdim etdiyi xidmətlər və yaratmış 

olduğu imkanlarla əlaqədar məmnuniyyəti. 

İASP-ın apardığı sorğu nəticəsində texnoparkların uğurlu və 

səmərəli fəaliyyətinə təsir göstərən “ən vacib” amillər müəyyən 

edilmişdir. Sorğuda iştirak edən texnoparklar onların imicini, uni-

versitet və ali təhsil qurumlarına yaxınlığını və texnoparkın yerləş-

diyi yeri uğurlu nəticələrin əldə edilməsində ən vacib faktorlar 

olaraq müəyyən etmişlər. 

Qrafik 18. Texnoparkların uğurlu və səmərəli fəaliyyətinə                                       

təsir edən “ən vacib” faktorlar 

 

Yüksək əlavə dəyərə malik texnologiya məhsullarının, texno-

park xaricindəki sənaye bölgələrində istehsalını, həyata keçirən 

firmaların sayı və bunların region, eləcə də ölkə iqtisadiyyatında 

meydana gətirdikləri müsbət təsir texnoparkların uğurlu fəaliy-

yətində mühüm rol oynayır. Bu cür firmaların sayının artması, böl-

gədəki sahibkarlıq mədəniyyətinin artmasına, yeni şirkətlərin qu-
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rulmasına müsbət təsir göstərir ki, bu da güclü və sağlam bir iq-

tisadiyyatın meydana gəlməsi üçün vacib amildir.102 

Digər bir araşdırmaya görə, texnopark o zaman uğurlu sayı-

lır ki, onun yerləşdiyi regionun: 

 Böyük, şaxələndirilmiş və sağlam bünövrəli iqtisadiyyatı, 

 Güclü tədqiqat bazası, 

 Sahibkarlıq mədəniyyəti, 

 Texnoparkın qurulması üçün lazımi resursların təmin                

edilməsi prosesində aktiv rol oynayan tədqiqat mərkəzləri, 

 Sahibkarlıqda professional idarəetmə yanaşması olsun.103 

Texnopark yalnız texnoloji inkişaf mərkəzinə sahibdirsə və 

ya yalnız özəl sektorda ya da universitet ərazisində fəaliyyət gös-

tərirsə, burada səmərəli və ya uğurlu fəaliyyət təmin edilə bilməz. 

Bir texnoparkın müvəffəqiyyət qazana bilməsi üçün qeyd edilən 

bütün faktorlara kompleks formada sahib olması lazımdır. Texno-

parkın idarəçilik xüsusiyyətləri onun uğurlu olması üçün həyati 

dərəcədə əhəmiyyət daşıyır. Sorğu nəticəsində texnopark mene-

cerləri üçün texnoparkdakı rezident firmaların keyfiyyətinin, regio-

nal fərqliliklərin mövcudluğunun və müştəri xidmətlərinin rəqabə-

tə davamlılıqda ən vacib elementlər olduğu ortaya çıxmışdır. 

                                                           
102

 Suha Bayındır, Bölgesel Kalkınma Stratejileri ve Texnoparkların Rolü. II.      

Texnoparklar Zirvesi “Uluslararası Projelere Açılımda Texnoparklar                   

Arası İşbirliği” Bildiriler Kitabı, Lefkoşa, Mavi Yayımevi, 2005, s.2 
103

  David N E Rowe, Success Factors for Science Parks in the Developed World 

and Emerging Economies, University of Warwick Science Park, 2008, p. 1 
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Qrafik 19. Texnoparkların rəqabət qabiliyyətliliyinə təsir edən “ən vacib” elementlər 

 

Texnopark idarəçiliyinin üç funksiyası var:  

1.  Fərqli xüsusiyyətlərə malik işçilərin birgə fəaliyyətinin təmin 

edilməsidir. Müxtəlif xüsusiyyətlərə malik işçilərin bir müstə-

viyə gətirilməsinin səbəbi həmin işçilərin birlikdə fəaliyyət 

göstərmək istəyindən irəli gəlir. 

2.  Müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan işçilərin birlikdə fəaliyyət 

göstərməsini təmin etmək üçün səmərəli əlaqələr qurmaq 

və prosesləri müştərək şəkildə icra etmək lazımdır.  

3.  Texnopark rəhbərliyinin yeni iş sektorları formalaşdırmaq 

funksiyasıdır. Bu funksiya kommersiyalaşdırma prosesində 

çox əhəmiyyətlidir.  

Texnopark rəhbərliyinin müvəffəqiyyəti ilə əlaqədar olan faktor-

larla yanaşı, texnoparkların tabeçiliyindəki firmaların fəaliyyətlə-

rində əldə etdikləri uğurlu yanaşmaları aşağıdakı şəkildə qeyd 

etmək olar.104 

-  Elmi-tədqiqat işləri nəticəsində alınan                                       

patent və digər əqli mülkiyyət haqqları, 

                                                           
104

 Sarıçiçek, a.k.ə s. 4 
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- İstehsal prosesində tətbiq edilən və                                               

ya kommersiyalaşdırılan məhsullar 

-  Reallaşdırılan texnologiya transferləri,  

-  Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri nəticəsində nəşr edilən işlər, 

-  Yerli və beynəlxalq bazarda satılan yeni                                           

məhsul və ya istehsal texnologiyaları,  

-  Tədqiqat və proqramlaşdırma üzrə qurulan yeni firmalar, 

- Yeni qurulan firmalar vasitəsilə yaradılan əlavə məşğulluq,  

-  Mövcud firmaların fəaliyyətlərindəki artıma                                     

əsasən yaradılan əlavə məşğulluq,  

-  Texnoparkdakı tədqiqatçı sayı, 

- Məşğulluğa cəlb olunmuş (təcrübəçi, yarımştat,                                   

saat hesablı, könüllü) tələbə sayı, 

-  Tədqiqat və inkişaf xərclərinin cəmi satışlara nisbəti, 

-  Tədqiqat və inkişaf xərclərinin geri qayıtma sürəti, 

-  Xarici firmalarla qurulan ortaqlıq sayı, 

-  Universitet və elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə texnopark        

firmalarının icra etdiyi müştərək layihə sayı, 

- Kommersiyalaşdırılan elmi iş sayı, 

-  Texnopark firmaları arasında inkişaf etdirilən                                                     

ortaq layihə və əməkdaşlıq sayı, 

-  Texnoparkdakı firmalar ilə texnopark xaricindəki                              

tədqiqat və inkişaf mərkəzləri, həmçinin digər                            

texnologiya bölgələrində olan firmalar arasındakı əlaqə,  

-  Startap firmaların sayı. 

Texnoparkların inkişaf prosesinə mane olan, uğurların əldə 

edilməsində qarşıya çıxan bir çox məhdudiyyətlər də vardır ki, 

bunlar da nəticə etibarı ilə texnoparkların uğursuz və ya səmərə-

siz fəaliyyətinə səbəb olur. Texnoparka dövlət tərəfindən edilən 

maliyyə dəstəklərinin azlığı, texnoparkda yerləşən rezident firma-

ların sayının azlığı, bürokratik əngəllər, univeristetlə sıx əlaqənin 
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olmaması texnoparkların uğursuz olmasına yol açır. İASP-ın təd-

qiqatı nəticəsində aydın olmuşdur ki, maliyyə resurslarının yetər-

sizliyi, lazımi dövlət dəstəyinin olmaması və universitetlərlə əlaqə-

nin zəifliyi texnoparkların inkişafına mane olan ən ciddi amillərdir. 

Qrafik 20. Texnoparkın inkişafına mane olan “ən ciddi” məhdudiyyətlər 

 

3.1.8 Texnoparklara qarşı edilən tənqidlər 

Yeni texnologiya əsaslı müəssisələrin meydana gəlməsi və 

mövcud olan müəssisələrin də inkişafının təmin edildiyi yerlər 

olan texnoparklar haqqında müxtəlif tənqidlər də var. Məsələn, 

Türkiyədə texnoparkların plan və proqramsız olaraq inkişaf etdi-

rildiyi ifadə edilir. Bəzi hallarda, texnoparkların məqsədləri, quru-

luş əsasları və dünyada mövcud olan təcrübələri nəzərə alınaraq, 

hansı bölgəyə neçə və nə məqsədlə texnopark qurulacağı ciddi 

araşdırmalar aparılmadan təyin olunur. Bu şəkildə bir araşdırma 

aparılmadığı təqdirdə, regional və milli inkişafın, məşğulluğun 

gözlənilən nəticəni verməyəcəyi iddia edilir. Son dövrlərdə bir 

sıra universitet rəhbərliyi mövzunun aktuallığına “aldanaraq”, öz 

tərkiblərində texnopark qurmağa cəhd edirlər. Halbuki, texnopark 

quruculuğu prosesi uzun zaman, təmkinlilik və dayanıqlılıq tələb 

edən bir yanaşmadır. Dünyada işini səmərəli və uğurlu qura bil-

miş texnoparklara nəzər saldığımız zaman, onların qurulduqdan 

hələ 5-10 il sonra öz bəhrəsini verdiyi müşahidə edilir.  



İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev 

118 

Texnoparklar ölkənin mövcud texnoloji quruluşu, tədqiqat və 

inkişaf fəaliyyətləri ilə məşğul olan müəssisələri, maliyyə vəziyyəti, 

mövcud sənayenin səviyyəsi və digər lazımi infrastruktur imkanları 

nəzərə alınaraq, müəyyən bir strategiya əsasında qurulmalıdır. Qeyd 

olunan mövcud potensiala görə, ölkənin hansı bölgələrində, hansı 

məqsədlər üçün və neçə texnoparkın qurulması müəyyən olunmalı 

və plana uyğun olaraq reallaşdırılmalıdır.105 

Texnoparkdakı firmaların həyata keçirdikləri işlər də tənqid edi-

lən məqamlar arasındadır. Belə ki, bəzi firmalar tətbiq edilən müxtə-

lif vergi güzəştləri sayəsində rəqabətdə üstünlüyə sahib olurlar. Ver-

gi güzəştlərinin (və digər imtiyazların) olması texnoparklara inkişa-

fını tədqiqat fəaliyyətlərinə uyğun planlamayan digər şirkətlərin də 

burada yerləşmə marağına səbəb olur ki, bu cür yanaşmanın da 

texnopark məntiqi ilə heç bir uyğunluğu yoxdur. Beləliklə, tex-

noparkda qurulacaq firmaların vergi güzəşti və ya digər imtiyaz-

lardan faydalanmaq məqsədi ilə deyil, buna araşdırma işlərində 

əlavə imkan olaraq baxması lazımdır.  

Texnoparklara edilən digər bir tənqid isə, buradakı firmalarda 

fəaliyyət göstərən işçilərlə bağlıdır. Texnopark firmalarında daha 

çox universitet tələbələrinin və tədqiqat işçilərinin yer alması mən-

tiqli olduğu halda, bəzən yuxarıda qeyd etdiyimiz güzəşt və ya 

imtiyazlardan tədqiqat fəaliyyətlərindən daha çox ənənəvi biznes 

fəaliyyətinə meyilli insanların yer aldığı müşahidə edilir ki, bu da 

nəticədə texnoparkın hədəflərinə uyğun gəlmir. 

Texnoparkların məşğulluğa təsiri məsələsi də mövcud tənqid-

lər arasındadır. Bu mövzuda söylənən fikirlərin heç də hamısı nikbin 

deyil. “AEI Brookings Joint Center”-in əməkdaşı Scott Wallsten apar-

dığı empirik tədqiqatlar nəticəsində bir texnoparkın regionun məş-

ğulluq səviyyəsinə ciddi təsir göstərmədiyini iddia etmişdir. Walls-

                                                           
105

  Mustafa Ay, “Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma:  Texnoparklar”, 

Stradigma Aylık Strateji ve Analiz Dergisi, Sayı 8, 2003, s. 9 
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tenə görə uğur hekayələri var, ancaq texnoparklar buna vasitə ol-

maqdan istisnadır. Məsələn, 1980-ci illərin ortasında 50.000 nəfəri 

məşğulluğa cəlb etməsi gözlənilən Texas Tədqiqat Parkı yalnız 300-

ə qədər insanı işlə təmin edə bilmişdir. Eyni şəkildə “Maryland”-

də qurulan və 12 000 nəfəri işlə təmin edilməsi planlaşdırılan bir 

texnopark da "uğursuz" kimi elan edilmiş və “Maryland” əyalət 

rəhbərliyinin texnoparka infrastruktur olaraq xərclədiyi milyonlarla 

dollar geri tələb edilmişdir.106 Wallstenin pessimizm yaratma ehti-

malı olan yanaşmasıına baxmayaraq, texnoparkların məşğulluq 

sahəsindəki təsiri məsələsinə optimist yanaşmaq lazımdır, çünki, 

“Meryland”də 12 000, Texasda 50 000 açıla bilməyən iş yeri imka-

nı, Silikon Vadisində yaradılan 300 000 iş yerini nümunəsinin kölgə-

sində qalır. Uğur qazanmış texnoparklar bütün texnoparkların için-

də, bəlkə də, az yer tutur, ancaq təsirləri geniş və çox miqyas-

lıdır. Texnoparklar eyni zamanda apardıqları elmi-tədqiqat işləri ilə 

yeni sektorlar da ortaya çıxarırlar. Texnoparklar yalnız məşğul-

luq yaratmırlar, sektorlar üzrə ixt`isaslaşma meydana gətirərək bə-

şəri sərmayənin güclənməsinə də öz töhfələrini verirlər. Texno-

parklarda işləyən gənc alimlərin elmi işləri buradakı firmalar tərəfin-

dən maddi və hətta mənəvi olaraq dəstəklənir. Beləliklə, gənclər 

özlərini rahat şəkildə inkişaf etdirə biləcəkləri bir iş mühiti tapmış 

olurlar. Texnoparklarda əldə edilən elmi ixtiralar və alınan patent sayı 

getdikcə artır.  

Etiraf edilməlidir ki, hazırda dünya texnoparklarının heç də ham-

sı ixtisaslaşma məsələsində ciddi söz sahibi deyillər, lakin zaman keç-

dikcə texnoparkların da ixtisaslaşmaya meylli olduğu müşahidə edilir.  

Texnoparklar qurulduqları zaman, verilmiş qərara əsasən ya 

ümumiləşmiş, ya yarım ixtisaslaşmış yaxud da tam ixtisaslaşmış 

olaraq formalaşırlar. Əgər texnoparkın idarə heyəti tabeçiliyinə 

istənilən sektordan şirkət qəbul edirsə bu ümumiləşmiş, yalnız 
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  Scott Wallsten. Do Science Parks Generate Regional Economic Growth? An Empi-

rical Analysis of their Effects on Job Growth and Venture Capital, 2004, pp. 4-15 
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bir sektordan (və ya bir neçə) şirkət qəbul edərsə tam ixtisaslaş-

mış və özü konkret sahələri tövsiyyə edib digər sektorlardan da 

şirkət qəbul edirsə, o zaman yarım ixtisaslaşmış olaraq müəyyən 

edilirlər. Qrafikdən də göründüyü kimi texnoparkların 47.1 %-i 

ümumiləşmiş, 34.5%-i yarım ixtisaslaşmış və yalnız 18.4%-i tam 

ixtisaslaşmış texnoparklardır. 

Qrafik 21. Texnoparkların ixtisaslaşması 

 

3.2 İnnovativ sahibkarlıq mühitinin formalaşması 

"İqtisadiyyatın texnologiya ilə əlaqəsi digər sahələrdən daha 

güclüdür, çünki, texnoloji yeniliklər iqtisadiyyatın müxtəlif sahə-

lərində praktikaya tətbiq edilir. Texnoloji yeniliklər yalnız iqtisa-

diyyatda tətbiq edildikdən sonra, onun digər - ictimai, siyasi və 

mədəni - sahələrə təsiri özünü göstərir." Texnologiyadakı para-

diqmal sıçrayışlar cəmiyyətdə daha yüksək mərhələlərə çatmağı 

təmin edərkən, yeni paradiqmanın iqtisadiyyatın müxtəlif sahə-

lərində tətbiq olunması daima yeni texnologiyalara tətbiq olun-

ma və yayılma fürsəti təmin edir.107 
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 Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. 4. baskı.                                                                                   

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İzmir, 1998, s.107 
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İKT əsaslı iqtisadiyyatlar qloballaşma və beynəlxalq rəqabətin 

artmasına səbəb olur. Xüsusilə, kiçik və orta sahibkarlığın tədqiqat 

və inkişaf fəaliyyətlərinə investisiya qoya bilməmələri, bu firmaların 

bazardakı mövqelərinin necə olacağı sualını aktuallaşdırır.108 

Texnologiya mərkəzli firmaların bir yerdə olması dinamika mey-

dana gətirməklə yanaşı, regiondakı sahibkarlar üçün innovativ (ye-

nilikçi) mədəniyyətin formalaşmasını təmin edir. Ona görə də, tex-

noparklar daha çox yüksək texnologiyalara yiyələnmiş ixtisaslı işçi-

lərin və sənayenin mövcud olduğu regionlarda qurulur. Texno-

parkların olduğu regionlarda əməyin məhsuldarlığı əhəmiyyətli də-

rəcədə artsa da, bu prosesin dövlət siyasəti ilə dəstəklənməsi lazım-

dır.109 Texnoparklar yeni texnologiya əsaslı firmaların qurulma-

sını təmin etmək, həmçinin tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri ilə 

texnologiyanı sənayeyə inteqrasiya etməklə yeni məşğulluq imkan-

ları ortaya çıxarır və əsasən də regional iqtisadiyyatın inkişafını sü-

rətləndirir.  

Firmaların texnoparkdakı fəaliyyəti zamanı əldə etdikləri üs-

tünlüklərin (imtiyazların) çoxtərəfli olduğunu qeyd etmək olar. Uni-

versitet əsaslı qurulan texnoparkda ofis açmaq şirkətini yeni qur-

muş sahibkarlar üçün bəzi faydaların əldə edilməsi mənasına gəlir. 

İlkin mərhələdə bu təşəbbüskarların universitetin professor-müəllim 

heyəti, tələbələr və elmi-tədqiqat institutlarının, eləcə də labo-

ratoriya kimi təchizat imkanlarından faydalanması mümkündür. 

Getdikcə, innovativ sahibkarlıq mühitinin formalaşmasında önəmli 

rol oyanayan tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri, keçmişdə olduğu kimi 

təktərəfli deyil, bir neçə şirkətin (tərəfdaşın) birgə səyləri nəticəsin-

də həyata keçirilməsinə üstünlük verilir. IBM, Ford Motors və AT&T 

kimi sənaye nəhənglərinin robotlaşdırma və texnoloji sahələrdə-

                                                           
108

  HU, Tai-Shan-LİN, a.k.ə. pp. 367-380 
109

  HU, Albert “Guangzhou, Technology Parks and Regional                                       

Economic Growth in China”, Science Direct, 36, 2007, pp. 76-87 
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ki tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinin tək başına deyil, digər şirkət-

lərlə birgə maliyyələşdirilməsin buna nümunə göstərilə bilər.  

Texnoparkların təşəbbüskarlara və yeni qurulmuş firmalara tə-

min etdiyi xidmətlərin bəziləri aşağıdakı formada qeyd edilə bilər: 

Risk sərmayəsinin (Venture Capital) təmin edilməsi: Texnopark-

ların təşəbbüskarlara təmin edə biləcəyi ən böyük dəstəklərdən biri 

risk sərmayəsidir. Gənc təşəbbüskarların və firmaların iqtisadi hə-

yatda yeni olduqlarına görə, həmçinin sərmayələrinin az olması-

na görə, onların qiymətli kağızları bazara çıxarması və xaricdən ma-

liyyələşməsi qeyri-mümkündür. Eyni zamanda banklardan uzun-

müddətli və aşağı faizli kredit almaları da çətindir. Ona görə də 

texnoparklarda təşəbbüskarlara risk sərmayəsinin təmin edilməsi 

əhəmiyyətli amillərdən sayıla bilər. 

Layihə seçimi: Texnoparklar müxtəlif layihə və ya iş fikri (ideası) 

olan təşəbbüskarlara uğurlu və səmərəli nəticələr gözlənilən layi-

hələrin seçimində dəstək olur.  

Məsləhət xidməti (mentorluq) dəstəyi: Universitetlər texnopark-

da yer alan təşəbüskarlar üçün akademik və texniki məsləhət xid-

mətlərini təmin edir.  

Mühasibatlıq, marketinq, idarəetmə, bank xidmətləri, daxili və 

xarici internet şəbəkəsi kimi əlavə dəyərli xidmətlərlə yanaşı, kafe-

teriya, restoran, otel, bağça və digər sosial xidmətlər də texnopark-

ların təqdim etdiyi xidmətlər arasındadır.  

Texnoparkların rezident firmalara təqdim etdiyi xidmətlərin tə-

mini də maraq doğurur. Araşdırmalar nəticəsində, 19.5 % texnopar-

kın bütün xidmətləri öz resursları vasitəsilə təmin etdiyi, 71.4 % 

texnoparkın qismən digər qurumlardan faydalanaraq xidmətlər 

təklif edildiyi müəyyən olunmuşdur. 9 % texnoparkın isə bütün xid-

mətləri başqa qurumların vasitəsilə təmin etdiyi öyrənilmişdir. 
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Qrafik 22. Texnoparklarda rezident firmalara xidmətlərin təqdim olunması 

 

Texnoparkdakı firmaların həyata keçirdikləri fəaliyyətlərə nəzər 

saldıqda isə, tədqiqat və inkişaf, biznes inkubasiyası, təlim və tədris 

fəaliyyətlərin ön sıralarda yer aldığı müşahidə edilir. Bu tədqiqat və 

inkişaf fəaliyyətinin texnoparkın ən əhəmiyyətli fəaliyyəti olduğunu 

təsdiq edir. 

Qrafik 23. Texnoparkların fəaliyyətləri 

 



İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev 

124 



İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞI VƏ TEXNOPARKLAR 

125 

 

IV FƏSİL 

TEXNOPARKLAR SAHƏSİNDƏ DÜNYA 

TƏCRÜBƏSİ: ÖYRƏNİLMƏSİ ƏHƏMİYYƏTLİ 

OLAN MƏQAMLAR 

 
4.1 Dünyada texnoparklar 

Ümumiyyətlə, 1950-ci illərdə ABŞ-da ortaya çıxan texnoparklar 

dünyada universitet sənaye əməkdaşlığının ən uğurlu modelləri 

olaraq qəbul edilirlər. Dünyanın sənayeləşmiş ölkələr isə, texno-

parkları texnoloji və iqtisadi inkişafın ən əhəmiyyətli vasitəsi olaraq 

qəbul edirlər. ABŞ, İngiltərə, Fransa, Yaponiya, Çin, Koreya, Hin-

distan, İsrail, Finlandiya kimi bir çox ölkələr istehsal və xidmət sek-

torunda yaradılan əlavə dəyərin əhəmiyyətli hissəsini texnopark-

ların tabeçiliyində həyata keçirilən tədqiqat və inkişafa əsaslan-

mış fəaliyyətlərinə borcludur. 

4.1.1 ABŞ texnoparkları 

ABŞ-da elm və texnologiyanın çox sürətli inkişaf prosesi keç-

məsi, həmçinin firmalar və ölkələr arasındakı rəqabətin artması 

universitet-sənaye əməkdaşlığına verilən əhəmiyyəti getdikcə ar-

tırmışdır. 

1970-ci illərin əvvəllərində, dünyada neft qiymətlərinin kəskin 

artması ilə tədqiqat və inkişafa əsaslanan fəaliyyətlərin strukturun-

da dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, yeni istehsal prosesləri və ya-

naşmaları bazarda yeni məhsul və ya xidmətlərin xarici rəqabətlə 

qarşılaşması ilə böyük sənaye təşkilatlarının universitet, eləcə də 

firmaların tədqiat və inkişaf fəaliyyətlərini dəstəkləməsi üçün zəmin 

yaratmışdır. Ona görə də, sənayenin universitetlərə dəstək vermə-
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si və universitetlərin də bu yanaşmaya maraqlı olması, universitet 

sənaye əməkdaşlığını inkişaf etdirmişdir. Bununla yanaşı, elm və 

texnologiya sahəsindəki inkişaf və iqtisadi rəqabət şərtləri, təd-

qiqat və inkişafın əhəmiyyətini daha da aktuallaşdırmışdır. Bu 

sahədə tələblər sürətlə artmış, tədqiqatlar yer dəyişdirərək uni-

versitetlərdəki tətbiqi tədqiqatlara yönəlmişdir. Universitetlərdə 

təhsilin bakalavr pilləsindən növbəti mərhələlərdə təhsil alanlara 

(magistr və doktorantlar) sənaye qurumlarından ayrılan maliyyə 

vəsaiti hesabına təhsil və tədqiqat dəstəyi təmin edilərək, həm 

fundamental tədqiqatlar aparılmış, həm də sənayenin problemləri-

nə yeni həll yolları axtarılmışdır. Bununla da, universitet sənaye 

əməkdaşlığının səmərəliliyinin artırılmasına çalışılmışdır. Əslin-

də, ABŞ-da universitet sənaye əməkdaşlığının təməli 1950-ci il-

lərə dayanır. Bu əlaqə inkişaf etmiş sənaye universitetlərin sıx 

olduğu Boston və San Francisco ətrafında başlamışdır. Bu bölgədə 

qurulan texnologiya istehsal mərkəzləri getdikcə ölkənin hər yerinə 

yayılmışdır. Bu mərkəzlərin bir-birinin ardınca qurulmasının sə-

bəbi, getdikcə artan rəqabət şərtlərində sənayenin universitet-

lərlə daha sıx əməkdaşlıq etməsi zərurəti idi. Bütün bunlar ABŞ-da 

elm və texnologiyanın infrastrukturunun, həmçinin fiziki və işçi 

qüvvəsi resurslarının inkişafını təmin etmişdir.  

ABŞ-da 1950-ci illərdə qurulmağa başlanan texnoparkların bir 

çoxu federal hökumətlər tərəfindən dəstəklənmişdir. Federal höku-

mətlərin dəstəyi, 1973-cü ildə “National Science Foundation” (NSF) 

idarəsində, 20 ədəd universitet-sənaye-tədqiqat mərkəzlərinin qu-

rulması ilə başlanmışdır. Hazırda, ABŞ-da ən qədim və yetkin üç tex-

noparkla yanaşı, (Research Triangle Park, Silicon Valley və Route 128)  

sahəsi 1000 hektara qədər olan 150-yə qədər aktiv texnopark 

mövcuddur. 110 

ABŞ-da texnopark fəaliyyəti əvvəllər biznes inkubasiyalarının 

qurulması ilə başlamışdır. Biznes inkubasiyası anlayışının inkişaf 
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  Mustafa Ay, a.k.ə s.4 
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müddəti Stanford Universitetində universitet, yerli rəhbərlik və ma-

liyyə təşkilatlarının ortaq səyi ilə elektron cihazlar sektoruna yönə-

lik reallaşdırılmışdır. Xüsusilə, rabitə və hərbi elektron sahələrində 

ixtisaslaşan firmaların burada fəaliyyəti regiona yüksək ixtisaslı 

mühəndis və tədqiqatçıların axınına səbəb olmuşdur. Sonralar isə, 

müdafiə sənayesinin inkişafına istiqamətlənmiş məhsulların dövlət 

tərəfindən satın alınması zəmanəti ilə, burada fəaliyyət göstə-

rən firmalara ayrılan böyük məbləğdə maliyyə resursları imkanı ver-

mişdir ki, bunun sayəsində də regionda tədqiqat və inkişafa əsas-

lanan aktivlik prosesi davam etmişdir. Beləliklə, göstərilən səylə-

rin təsiri ilə, Silikon Vadisi formalaşmış və burada xeyli sayda elm 

parklarının qurulmasına səbəb olmuşdur. 

San Jose şəhəri, ümumi olaraq, Silikon Vadisinin paytaxtı qəbul 

edilir. Cupertino, Palo Alto, Los Altos, Livermore, Mountain View, 

Santa Clara və Sunnyvale yaşayış məntəqələri də Silikon Vadisində 

olan digər əhəmiyyətli şəhərlərdəndir.  

Silikon Vadisindəki texnoloji yeniliklərin başlanğıcı 19-cu əsrin 

sonlarına gedib çıxır. 1891-ci ildə Qubernator Leland Standfordun 

Standford Universitetini qurması, elmi təcrübə və yeniliklərə spon-

sorluq etməsi ilə başlayan bu proses, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin 

hər iki dünya müharibəsindəki təcrübələri, bölgə içərisində ar-

tan firma sayı, universitet və kolleclərin çox saydakı tələbə və inno-

vativ düşüncəli təşəbbüskarı cəlb etməsi ilə nəticələnmişdir. 

Silikon Vadisi 1930-cu ildə Stanford Universitetinə təyin olu-

nan universitetin məşhur dekanı və rektor köməkçisi Frederick Ter-

manın əsəridir. Professor Terman şəxsi səy və əlaqələrini universitet-

sənaye əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində istifadə etmiş və öz tə-

ləbələrinə elektronik sahədə tədqiqatlar aparmağa və tapıntıla-

rını tətbiqə köçürməyə istiqamətləndirə bilmişdir. Universitetdən 

məzun olan gənclərə başlanğıc sərmayə olaraq 1538 dollar verə-

rək, onları şirkət qurmağa təşviq etmişdir. Bu səyləri nəticəsində 

ilk tələbələri William Reddington Hewlett və David Packard tərə-
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findən, Addison Avenue 367-də yaşadıqları evlərinin arxasındakı 

qarajda, apardıqları tədqiqatlar nəticəsində bu gün dünyada məş-

hur olan HP markası ortaya çıxmışdır.111 

Professor Terman MIT-də (Massachusetts Institute of Technolo-

gy) keçirdiyi dövr ərzində qazandığı təcrübə və Stanford Univer-

sitetinin ərazisini, çox ucuz qiymətlərlə, sənayeçilər tərəfindən is-

tifadə edilməsini təm etməsi nəticəsində Silikon Vadisi meydana 

gəlmişdir. Daha sonra (1954-cü ildə), HP firması da Stanford Uni-

versitetinin ərazisinə köçmüşdür.112 Parkdakı firma sayı 1955-ci 

ildə 7 olduğu halda, 1960-cı ildə 32, 1970-ci ildə 70 və 1980-ci il-

də, 25000 nəfər işçisi olan, 90-a çatmışdır. 

Silikon Vadisində, özəl sektorda işləyən hər 1000 nəfərdən 

286-sı yüksək texnologiya sahəsində fəaliyyət göstərir. Bura 

144000 dollarlıq orta aylıq əmək haqqı ilə dünyada ən öndə gələn 

məkandır.113 Silikon Vadisi və Kaliforniya nümunələrinin uğurlu 

olmasına görə firmaların, dövlət qurumlarının və digər universi-

tetlərin bu istiqamətdəki fəaliyyətləri sürətlənmişdir. 

Universitetə bağlı olaraq fəaliyyətə başlayan bu şirkətləşmə 

prosesi 1951-ci ildən etibarən texnologiya parkına çevrilməyə baş-

ladı. Texnoloji cəhətdən bütün xüsusiyyətləri ozündə əks etdirən 70 

yaşlı Silikon Vadisinin hazırkı statistik məlumatları qət edilən mər-

hələləri göz önünə sərməkdədir. 

 Bölgədəki firmalarda 1milyon 381 min işçi çalışır. 

 Bölgədə çalışanların 44 %-i universitet məzunudur. (Bunlardan 

55%-i immiqrantdır ki, bu da ABŞ ortalamasından 3 dəfə çoxdur) 

                                                           
111

  Faruk Eczacıbaşı, “Türkiye Silikon Vadisi Değil Kira Getiren Merkezler Üretti”, 

MakroBakış,Sayı:54,Şubat2009,İnternetdə:http://www.bilgicagi.com/Yazilar/ 

2083turkiye_silikon_vadisi_degil_kira_getiren_merkezler_uretti.aspx(20.04.2014). 
112

  Harun Taşkın ve Mehmet Rıza Adalı, Teknolojik Zeka ve Rekabet                                 

Stratejileri, İstanbul: Değişim Yayıncılık, Ocak 2004, ss. 32-33 
113

  Sanem Yalçıntaş Gülbaş,“İnovasyon: Texnopark Modeli”, ANKEM Dergisi, ANKEM 

Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi-Ankara, 18-22 Mayıs 2011, ss.139-140. 
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 Bu bölgədə çalışanların 48 %-i iki və daha artıq dil bilir.               

(Ümumi ABŞ ortalaması 19 %-dir) 

 Şirkətlərin 53 %-i immiqrantlar tərəfindən qurulmuşdur.                  

(Kaliforniya ortalaması 39 %, ABŞ ortalaması 25 %) 

 Silikon Vadisi ABŞ milli gəlirinin 2.1 %-ini, Kaliforniya                   

ştatının isə 16 %-ini formalaşdırır.114 

Silikon Vadisinin bu uğurları yerləşdiyi Kaliforniya ştatının da 

dünyada mövqeyinin güclənməsinə hətta ölkə olmadığı halda, 

keçirilən elm və texnologiya parkları sərgilərində “partnyor ölkə” 

statusunda dəvət edilməsinə rəvac vermişdir. Bu isə təbii ki, Ka-

liforniya ştatının təkbaşına ABŞ-ın Milli gəlirinin 13,6%-ini forma-

laşdırmasına bağlıdır. 17,94 trilyon dollarlıq ABŞ Milli gəlirinin 

2,44 trilyonluq qismi məhz Kaliforniya ştatının payına düşür. 

 Silikon Vadisində yerləşən böyük firmalar: Google, Apple, 

Hewlett-Packard (HP), Microsoft, Cisco Systems, İntel, Oracle, 

Sun, Microsystems, Yahoo, Sanmina-SCI, Applied Materials, Cal-

pine, eBay, Synnex, Franklin Resources, AMD, Symantec, Agilent, 

Robert Half Int'l, Con-Way, Gilead Sciences, Nvidia, Bell Micro-

products, SanDisk, Adobe Systems, NetApp, Electronic Arts, 

Intuit, Juniper Networks, KLATencor, Granite Construction, Lam 

Research, LSI, Spansion. 

Silikon Vadisinin uğurunun ən əhəmiyyətli 6 amili aşağıdakı 

şəkildə qeyd edilə bilər:  

 Texniki mütəxəssis sayının çox olması,  

 İnfrastruktur,  

 Quruluş sərmayəsi, 

 İşçi qüvvəsinin mobilliyi, 

 İnformasiya paylaşma şəbəkələri. 

 Mövcud firmalardan yeni sahibkarlıq subyektlərinin                    

meydana gəlməsi (Mushrooming)115 

                                                           
114

  Faruk Eczacıbaşı, a.k.m. 
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Silikon Vadisinin üstünlükləri: Silikon Vadisi yeniliklərin ortaya 

çıxarılması və kommersiyalaşdırılması üçün uyğun bir ekosistem ol-

maqla; təşəbbüskarlıq fəaliyyətlərinə, elmi tədqiqatlara, sürətli pro-

totip xidmətlərinə, əqli mülkiyyət haqqları mövzusunda mütəxəs-

sisləşmiş vəkillərə, işçi qüvvəsinin təlim proqramlarına, risk sərma-

yəsi fondlarına və zaman ilə pul arasındakı əlaqəyə əlavə dəyər (sə-

mərəli mahiyyət) qazandıran yerli hökumət (idarəetmə) səlahiy-

yətliləri kimi yanaşmalara malik regiondur. 

ABŞ texnoparklarının ən çox əhəmiyyət verdiyi digər sahə isə 

müdafiə sənayesi sahəsidir. ABŞ hökuməti tədqiqat və inkişaf xərc-

lərinin böyük qismini bu istiqamətə ayırır. Təsadüfi deyildir ki, bura-

dakı texnoparklarda ortaya çıxan yeni silah-sursat növləri ABŞ-ın 

müttəfiq olduğu ölkələrə satılır. ABŞ silah sahəsindəki istehsalına 

əhəmiyyət verməklə, həm bu sahədə yüksək gəlir əldə edərək dün-

yadakı mövqeyini qoruyur, həm də dünyadakı siyasi gücü öz 

nəzarəti altında saxlayır. 2013-cü ildən etibarən, silah satışı həyata 

keçirən müdafiə sənayesi şirkətlərinin reytinqinə baxdıqda da, qeyd 

edilənləri əyani olaraq görmək mümkündür. Dünyada ən çox silah 

satışı həyata keçirən 10 müdafiə sanayesinə aid şirkətin 7-si Ame-

rikan əsillidir. 

                                                                                                                           
115

  Löfsten, H. And Lindelöf, P. () Science Parks and the Growth of new technology 

based firms –academic-industry links, innovation and markets. Research policy 

journal. Vol.31 No.6, August 2002, pp. 859-876 
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Cədvəl 5. Ən çox gəlir əldə edən müdafiə sənayesi şirkətləri 

Sıra Şirkət Ölkə 
Silah satışı  

(mln.dollar) 

Firmada 

cəmi 

işçi sayı 

1 Lockheed Martin ABŞ 35,490 115,000 

2 Boeing  ABŞ 30,700 168,400 

3 BAE Systems Böyük Britaniya 26,820 84,600 

4 Raytheon  ABŞ 21,950 63,000 

5 
Northrop 

Grumman 

 ABŞ 20,200 65,300 

6 General Dynamics  ABŞ 18,660 96,000 

7 EADS Avropa Birliyi 15,740 140,060 

8 

United 

Technologies 

Corporation 

 ABŞ 11,900 212,000 

9 Finmeccanica İtaliya 10,560 63,840 

10 Thales Group  France 10,370 65,190 

Mənbə: http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_industry 

4.1.1.1 ABŞ-da mövcud olan texnopark                                

təcrübəsində əhəmiyyətli məqamlar  

Dünyada ən erkən qurulan, eləcə də uğurlu model olaraq, ABŞ 

texnoparklarından öyrənilməsi əhəmiyyətli olan məqamların çox va-

cib olduğu vurğulanmalıdır. Yüksək texnologiya istehsalında irəlidə 

olan ABŞ texnoparkları, sözsüz ki, bu böyük uğurlarını davamlı ola-

raq həyata keçirilən tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinə borclu-

dur.(1). Bu fəaliyyətlərə isə ABŞ ÜDM-sinin 2.7 %-inin ayırılması sti-

mul verir. Yuxarıda qeyd edilən böyük şirkətlərin də bu texnopark-

larda yarandığı hər kəsə məlumdur.  

ABŞ-ın texnopark təcrübəsindən alınacaq digər bir məqam 

isə müdafiə sanayesi məhsullarının texnoparklarda istehsalı ilə bağ-

http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://en.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon
http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman
http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Technologies_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Technologies_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Technologies_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Finmeccanica
https://en.wikipedia.org/wiki/Thales_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_industry
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lıdır. Nəzərə alsaq ki, ABŞ-ın silah-sursat dövriyyəsinin böyük qismi 

məhz texnoparklarda yaradılır, o zaman bu məsələ, 2015-ci il döv-

lət büdcəsinin 3.7 milyard manat kimi böyük bir hissəsini mü-

dafiə sahəsinə ayıran Azərbaycanı da düşündürməlidir. Hazırda 

Azərbaycan silah-sursat ehtiyacının bir qismini ABŞ, İsrail, Rusiya və 

digər ölkələrdən idxal edərək, təmin edir. Azərbaycan Respublikası-

nın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin balansında müxtəlif zavodların ol-

duğunu nəzərə alaraq, həmin zavodlarda tədqiqat və inkişaf fə-

aliyyətləri çərçivəsində silah-sursat istehsalında yeni nəaliyyətlər 

əldə etmək olar. Bundan başqa, Sumqayıt Texnologiyalar Parkında 

fəaliyyət göstərən hərbi məqsədli zavodlar da, ABŞ-ın bu təcrü-

bəsindən nümunə alaraq, ölkənin silah-sursat təminində müəyyən 

qədər xaricdən asılılığını azalda bilər.  

4.1.2 İngiltərənin texnopark təcrübəsi 

İngiltərədəki texnoparklar daha çox elm əsaslı olmaqla, univer-

sitet və ya tədqiqat institutuna aid texnologiya mərkəzləri ilə əlaqəli 

şəkildə qurulmuşdur. Bu parklarda, startapların inkişafı dəstəklənir. 

Ümumiyyətlə, burada elm parklarının sahibləri universitetlər, bələ-

diyyələr vəya özəl firmalardır.  

İngiltərədə 100-dən çox elm parkı mövcuddur ki, bura aid 1,5 

milyon kvadrat metr sahədə, 450-si xarici firma olmaqla, 3400 

müəssisə fəaliyyət göstərir. Elm parklarında işləyənlərin sayı son 

yeddi ildə 30 000-dən 74 000 nəfərə yüksəlmişdir. Elm parkında 

fəaliyyət göstərənlərin 14 %-i ali təhsil qurumu, 4 %-i gəlir məqsədi 

daşımayan qurumlar və geri qalanı isə müstəqil şəkildə fəaliyyət 

göstərən müəssisələrdən meydana gəlməkdədir.  

Sektorlar üzrə baxdıqda isə, firmaların təqribən 33 %-nin kom-

püter və kommunikasiya, 18 %-nin tibb, əczaçılıq və biologiya, 8 %-

nin sənaye texnologiyası, 16 %-nin biznes xidmətləri; 11 %-inin tex-
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niki konsultasiya, qalan hissənin isə, müvafiq olaraq, ekologiya və 

enerji sahəsində olduğu müşahidə edilməkdədir.116 

İngiltərədə bir-biri ilə güclü əlaqəsi olan 325-dən çox "biznes 

inkubatoru" (business incubator) var. Bunlar biomedikal, informa-

siya texnologiyaları və yenilikçi sənayelər kimi yüksək texnologiya 

sahəsində fəaliyyət göstərir. 

Bilik və bacarıqlara əsaslanan məşğulluq mənbəyi olduqları 

üçün fəaliyyət sahəsində yüksək texnologiya və informasiya tələb 

edən müəssisələr yerli idarəetmə, regional inkişaf qurumları, mər-

kəzi hökumət və Aİ-dən maliyyə dəstəyi alırlar. Qeyd edilən dəstək-

lər təkcə Elm Parkına aid olmayıb, bütün elmi fəaliyyətləri əhatə edir. 

Dəstək xarakterli proqram başlıqları aşağıdakı kimidir:  

 Müəssisə böyüklüyünə görə verilən inkişaf                                              

və tədqiqat vergi istisnası,  

 Layihə əsasında verilən tədqiqat və inkişaf dəstəyi,  

 Aİ layihələri üçün EUREKA,  

 Aİ proqramları çərçivəsində edilən yardımlar. 

Kembric Elm Parkı: 1960-cı illərdən sonra əhalinin şəhərə meyl 

etməsi, 1980-ci illərdə London əhalisinin sayının təqribən 30 % art-

masına (miqrantların gəlməsi hesabına) səbəb olmuşdur. Silikon 

Vadisinin davamçılarından kimi qiymətləndirilən, həmçinin uğurlu 

və yenilikçi parklardan biri olan Kembric Elm Parkı kompüter 

hissələri, kompüter proqramları və biotexnologiya sahəsindəki 

işləri ilə digərlərindən fərqlənir. Bu park əvvəllər əkinçilik bölgəsi 

olan, Kembric şəhərinin şimal-şərqində, 1970-ci illərin sonu və 

1980-ci illərin əvvəllərində, Birləşmiş Krallığın ən sürətli inkişaf edən 

bölgəsi olaraq ortaya çıxmışdır. 
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İngiltərənin ilk elm parkı olan Kembric Elm Parkı Mott Komi-

təsinin təklifləri əsasında 1970-ci ildə Trinity Collage tərəfindən 

qurulmuşdur. 1971-ci ildə ilk firmanın qurulması prosesi başlamış 

və Laser-Scan firması 1973-cü ildə parka köçən ilk firma olmuşdur. 

1970-ci illərin sonuna qədər parkdakı firma sayı 25-ə çatmışdır. 

Növbəti 10 il (1980-1990) güclü bir böyümə dövrü olmuşdur. 

1986-cı ilin Yanvar ayına qədər Kembric bölgəsinin 11%-lik məşğul-

luq potensialını meydana gətirən, Kembric şəhəri ətrafında yerləş-

miş, yüksək texnologiyalarla məşğul olan 350 civarında firma var 

idi. Burada, 1979-1987-ci illər arasında məşğulluq 6000 nəfərə 

çatmışdır ki, bu da Kembric bölgəsindəki məşğulluğun 63 %-inə 

bərabər idi.117 

1990-2000-ci illər arasındakı, üçüncü on illik, müddət Kem-

bric elm parkı içərisində çox böyük dəyişikliklərə səbəb oldu. 

Telekommunikasiya fəaliyyətləri və sürətli inkişaf edən internet, 

yüksək texnologiyalarla məşğul olan firmaların Kembric bölgəsinə 

köçməsinə və burada genişlənməsinə səbəb oldu. Üstəlik Kembric 

bölgəsində startap firmaların sayı və onlara verilən ilkin sərmayə 

miqdarı sürətlə artdı.  

2013-cü ilin Dekabr ayına olan göstəricilər aşağıdakı kimidir:  

 Park 61,5 hektar sahəyə malikdir (145,540 m2 qapalı sahə),  

 100 firma fəaliyyət göstərirdir, 

 Firmaların 33 %-i kompüter və kommunikasiya, 18 %-i tibb, 

əczaçılıq və biologiya, 8 %-i sənaye texnologiyası, 17 %-i xid-

mət, 11%-i texniki məsləhət xidməti, geri qalanlar isə müxtəlif 

sahələrdə fəaliyyət göstərirdi.118 

Kembric elm parkı içərisində səhiyyə avadanlıqları və tibb 

elmləri, son on ilin ən qabaqcıl texnologiya sektoru olmuşdur. İn-
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  Cambridge Science Park, www.cambridgesciencepark.co.uk/about  
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formasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) ikinci sırada 

gəlməklə, park içində yerləşən firmaların 32 %-ini təşkil edir. "Pho-

tonics" və "Nanotexnologiya" da öndə gələn sektorlardandır. Yük-

sək texnologiya müxtəlifliyinə sahib olan kommersiya müəssi-

sələri Kembric şəhəri ətrafında böyüməyə davam edirlər. Ameri-

kanın kompüter nəhəngi Microsoftun Avropadakı tədqiqat qurumu 

Kembricdə qurulmuşdur. 

4.1.2.1 İngiltərədə mövcud olan texnopark                             

təcrübəsində əhəmiyyətli məqamlar 

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, İngiltərə texnoparkları 

başlanğıcda Silikon Vadisinin davamçısı olaraq qurulsa da, keçdikcə 

öz prioritet sahəsini müəyyənləşdirmiş və o istiqamət üzrə fəa-

liyyətlərini uğurla davam etdirmişdir. ABŞ özünün yüksək tex-

nologiya sahəsi, müdafiə sənayesindəki texnoparkları ilə fərq-

lənirdisə, şübhəsiz ki, İngiltərədə qurulan texnoparklar da özünün 

biologiya, əczaçılıq və biotexnologiya sahəsindəki uğurları ilə öz 

sözünü deyir. 

İngiltərədə fəaliyyət göstərən texnoparklardan alacağımız təc-

rübələrin əvvəlində tədqiqat və inkişafa verilən böyük dəstək-

lər gəlir. İstər ölkə səviyyəsindəki layihələrdə, istər Aİ çərçivəsin-

də olan, istərsə də yerli layihələrdə texnoparklara yardımlar edilir. 

ABŞ nüməsinə əlavə olaraq isə, onu qeyd etmək lazımdır ki, İn-

giltərə hökuməti tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərindən əldə olunan 

gəlirləri də vergiyə cəlb etmir. (2) Bu isə, bu tip fəaliyyətlərin hə-

yata keçirilməsinə bir qədər də stimul verir. İngiltərə texnoparkları 

fəaliyyətlərində müdafiə sənayesinə o qədər üstünlük verməsə-

lər də, bu sahə üzrə dünyada yüksək gəlir əldə edən 10 şirkət 

arasında 1 ingilis şirkətinin olduğunu da vurğulamaq lazımdır. (3) 

(bax: cədvəl 4) Digər məqam isə, ABŞ nümunəsində də müşahidə 

olunan yerli dəstəkdir. ABŞ texnoparklarında olduğu kimi İngiltərə 

texnoparklarında da ilk illər istisna olmaqla, növbəti illərdə mərkəzi 



İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev 

136 

hökumətin etdiyi dəstəklərdən daha çox yerli özünüidarəetmə, 

yerli icra qurumları tərəfindən dəstəklər təmin edilir. Bu isə bir 

daha texnoparkların yerli iqtisadi inkişafda çox əhəmiyyətli rol oy-

nadığını göstərir. (4)  

4.1.3 Hindistanda texnopark təcrübəsi 

Hindistan iqtisadiyyatının, 1990-cı ildən başlayaraq, tam şəkil-

də liberallaşdırılması onun bu ildən etibarən illik 6 % böyüməsi ilə 

nəticələnmişdir. Hazırda Hindistan iqtisadiyyatının 2 əhəmiyyətli 

sektoru əkinçilik və informasiya-kommunikasiya texnologiyala-

rıdır (IKT). Bu iqtisadi artımın səbəbi, Hindistanın digər ölkələrlə 

müqayisədə sahib olduğu üstünlüklərdir. Bu üstünlüklərdən bə-

ziləri aşağıdakı kimi qeyd edilə bilər:  

 İşçiyə ödənən əmək haqqı xərcləri aşağıdır.  

 Hindistanda hər il 2.5 milyon nəfər İKT, mühəndislik və həyat 

elmlərindən (life sciences) məzun olur. Bio elmlər və mühən-

dislik sahəsində isə 650 000 nəfər magistratura, təqribən 1500 

nəfər isə doktorluq işi müdafiə edir. 

 Hindistan texnologiya əsaslı məhsul və xidmətlərin istehlakı  

üçün böyük daxili bazara malikdir.  

 Ölkəyə aid bioloji müxtəliflik beynəlxalq şirkətlərə, verilənləri 

(data) toplama və sahə araşdırması etməsində potensial olaraq 

cəlbedici gəlir.  

 Hüquq sistemi İngilis və İsrail sistemini əsas alır.  

 Hindistanın dəyişik iqlim bölgələri içərisində yer alan geniş 

əkinçilik sahələrinə sahib olması, digər ölkələrin əkinçilik bio-

texnologiya mövzusunda reallaşdırdıqları tədqiqat və inkişaf 

işlərinin tətbiq edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.119 
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Hindistanda texnologiya siyasəti  

Hindistan mərkəzi hökumətinin yeni bazarlar meydana gə-

tirmək və inkişaf etdirmək məqsədi ilə hazırladığı 10-cu İnkişaf Pla-

nı, biotexnologiya mərkəzli milli inkişafı hədəfləməklə və biotexno-

logiya üçün 472 milyon dollardan çox (əvvəlki 9-cu İnkişaf Pla-

nında 41 milyon dollar idi) dövlət dəstəyi təmin edir. Bu plan ilə bir-

likdə dinamika qazanan və 2003-2004-cü illərdə 771 milyon dollar, 

2010-cu ildə 2.7 milyard dollar, 2016-cı ildə isə 7 milyard dollar 

gəlir gətirən biotexnologiya sənayesinin 2025-ci ildə 100 mil-

yard dollar gətirməsi gözlənilir. 

Biotexnologiya siyasətinin müəyyən edilməsi, tədqiqat və inki-

şafın təşviq edilməsi, beynəlxalq əməkdaşlıq və istehsal fəaliy-

yətləri kimi öhdəlikləri olan və 1986-cı ildə mərkəzi hökumətə bağlı 

olaraq qurulan biotexnologiya şöbəsi biotəhlükəsizlik rəhbərlərini 

inkişaf etdirir, universitet-sənaye əlaqələrini təşviq edir, tədqiqat 

institutları qurur və təklif edilən biotexnologiya məhsullarının is-

tehsalına qərar verir. 

1991-ci ildə qoruma altında olan sektorların qorumasının azal-

dılması istiqamətində alınan qərarlar dərman sənayesində inkişafı 

dəstəkləmişdir. 1 Yanvar 2005-ci ildən etibarən qüvvəyə minən pa-

tent qanununun isə böyüməni daha da artırdığı müşahidə edilir. 

Elmi və Sənaye Araşdırmalar Təşkilatı (Council of Scientific and 

Industrial Research - CSIR), 2003-cü ildə, patentlərə necə lisen-

ziya veriləcəyi mövzusunda ABŞ-dan 3 və Hindistandan 2 olmaq 

üzrə cəmi 5 şirkətlə ortaqlıq qurmuşdur. Beləliklə, Hindistan dər-

man və biotexnologiya sahəsində təşəbbüskarlara verdiyi pa-

tent sayını artırır.  

Hindistanda dövlət-özəl sektor şəbəkəsinin yaradılmasına əhə-

miyyət verilir. Mərkəzi hökumət bu şəbəkənin meydana gəlməsini 

təmin edən layihələri uğursuz nəticələnməsi halında ləğv edil-

məklə yanaşı, 3 % kimi aşağı faizli kreditlərlə təşviq etməkdədir.  
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Texnologiya İnkişafetdirmə Fondu Mərkəzi Hökumət dəs-

təyinin ən fundamental mənbəyidir. Təşəbbüskarlar, koopera-

tivlər və tədqiqat agentlikləri, texnoloji məhsullar və ya xidmət-

lər üçün bu dəstəyə müraciət edirlər. 

Mərkəzi hökumət tərəfindən 1984-cü ildə başladılan Elm və 

Texnologiya Sahibkarları Parkı (The Science and Technology Ent-

repreneurs park-STEP) Proqramı gənc məzunlara təşəbbüskarlıq, 

tədqiqat, maliyyə və biznes təhsili təmin edir. STEP, universitetlər, 

Tədqiqat və İnkişaf institutları və sənaye sahəsində möhkəm əla-

qələrin yaradılmasını hədəfləyir. STEP-ə ev sahibliyi edən tədqi-

qat institutları, bölgələrindəki sənayenin inkişafına uyğun mütə-

xəssis yetişdirmək məcburiyyətindədirlər. 

STEP proqramı çərçivəsində, gəlir vergisindən, idxalatda göm-

rük vergisindən azad olması, mərkəzi istehlak vergisindən azad ol-

ması və Hindistan daxilində satışlarda vergi geri ödənilməsi, id-

xalat icazələri, yüksək sürətdə informasiya kommunikasiya əla-

qələri, sürətləndirilmiş amortizasiya kimi imtiyazlar mövcuddur.  

Hindistanda 12 ayrı yerdə fəaliyyət göstərən STEP-lər, 150 

məhsulun inkişaf etdirilməsinə imkan yaratmış və 4.000 iş yeri-

nin yaradılmasını təmin etmişdir.  

Hindistan Proqram və Texnologiya Parkları (STPI) proqramçı-

lara və ixrac yönümlü İKT əsaslı xidmətlərə dəstək təmin edir. 

Bənzər bir şəkildə Elektron Təchizat Texnologiya Parkı (Electronics 

Hardware Technology Park) ixrac yönümlü elektron təchizat is-

tehsalçılarını dəstəkləyir. 2003 və 2004-cü ildə STPI tərəfindən 

dəstəklənilən firmaların ixracatı 11.4 milyard dollar dəyərində ol-

duğu halda, əvvəlki ilə görə 32 % artaraq Hindistanın proqram 

ixracatının 80 %-inə çatmışdır. 
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4.1.3.1 Hindistanda fəaliyyət göstərən texnoparkların 

təcrübəsindən alınacaq dərslər 

Hindistan təcrübəsini tədqiq edərkən, burada texnoparkla-

ra göstərilən diqqətin sistemli bir şəkildə qurulduğu müşahidə 

edirik. Buradakı fəaliyyətlərdən götürə biləcəyimiz ilk təcrübə öl-

kənin özünün prioritet istiqamətlərini, həmçinin dünya bazarın-

da rəqabətqabiliyyətliliyinə görə öndə olan sahələrini müəyyən 

etməsi və dəstək proqramlarını da məhz bu istiqamətə yönləndir-

məsidir. Hindistan hökuməti yuarıda qeyd olunanları nəzərə 

alaraq kənd təsərrüfatı, biotexnologiya və proqramlaşdırma sa-

hələrini özünün prioritet sahələri elan etmişdir. 

Hindistan təcrübəsindən faydalana biləcəyimiz digər amil, 

burada mərkəzi hökumət tərəfindən həyata keçirilən "STEP" proq-

ramıdır ki, bu da texnoparklarda ofis açmaq istəyən gənc sahib-

karların əvvəlcədən yetişdirilməsidir. Ölkənin müxtəlif yerlərin-

də fəaliyyət göstərən "STEP" proqramının ən əhəmiyyətli töhfə-

si odur ki, hər bir bölgə üçün, uyğun olan, özünəməxsus ixtisaslı 

kadrlar hazırlanır və bu proqramdan məzun olan gənc sahibkar-

lar da məhz həmin bölgəyə xas sahələrdə işlərini qururlar. Bu ya-

naşmanın öyrənilməsi və tətbiqi Azərbaycanda regional inkişafa 

nail olmaq üçün xüsusi faydalı nəticələr verə bilər. Azərbaycan 

Respublikası ərazisinə görə Hindistandan dəfələrcə kiçik olsa 

da, iqlim şəraiti və biomüxtəlifliyin zənginliyinə görə, ölkəmizin 

ayrı-ayrı regionlarında təsərrüfat sahələri bir birindən fərqlənir. 

Bunu nəzərə alsaq, əminliklə deyə bilərik ki, Hindistanda tətbiq 

olunan STEP proqramı uyğunlaşdırılaraq, Azərbaycanda tətbiq 

olunsa səmərəli nəticə verə bilər. 

Hindistandan öyrənilməsi səmərəli olacaq təcrübələrdən bi-

ri də, burada tədqiqat və inkişafa verilən dövlət dəstəyi və çox mü-

hüm əhəmiyyət sayılan patent qanununun mövcud olmasıdır. 

Patent qanunun qüvvəyə minməsi tədqiqat və inkişaf fəaliyyəti 

ilə məşğul olanların ixtiralarının müəllif hüquqlarının qorunması 

baxımından etibarlı və professional olacağına zəmin yaradır.  
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Buradan alınacaq əsas dərslərdən biri də Hindistan texno-

parklarında şirkətlər üçün risk amilinin demək olar ki, sıfıra endi-

rilməsidir. İşə yeni başlayanlar üçün başlanğıc sərmayə çox önəm-

lidir. Bununla belə, yeni başladılan layihənin də bazarda öz yerini 

tutub tutmayacağı risk altındadır. Uğursuz olan layihələrin ləğv 

edilməsi və qoyulan sərmayənin geri istənməməsi gənc sahibkar-

lara daha da stimul vermiş olur. Layihə müddətində ayrılmış olan 

sərmayə üçün nəzərdə tutulan faiz dərəcəsi isə 3 %-dir ki, bunu 

da gənc sahibkarlar üçün uyğun faiz dərəcəsi hesab etmək olar.  

Hindistan Texnologiya İnkişaf Fondunun fəaliyyətləri də Azər-

baycan üçün maraqlı yanaşma sayıla bilər. Bu Fond, Hindistanın bü-

tün regionalarında, öz tədqiqat fəaliyyətlərində dövlətdən dəs-

tək almaq istəyənlərin əsas dəstək mənbəyidir. Mərkəzi hökumət 

məhz bu fond vasitəsilə tədqiqat fəaliyyətləri ilə məşğul olan-

lara qrant və maliyyə dəstəyi ayırır. 

Ümumiyyətlə, texnoparkların fəaliyyətində Hindistan nümu-

nəsi, Azərbaycanın mövcud potensial imkanları üçün, mövcud sis-

temin ölkəmizdə də mənimsənilməsinin uğurlu ola biləcəyini 

göstərir. Azərbaycanın da əsas prioritet istiqamətlərinin kənd tə-

sərrüfatı məhsulları və İKT əsaslı məhsullar olduğunu nəzərə alsaq, 

bu istiqamətdə aparılan tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinə önəm 

verilməsinin müsbət nəticələr meydana gətirəcəyini qeyd etmək 

olar. Ölkəmizdə müxtəlif iqlim tiplərinin hakim olduğunu nəzərə 

alsaq, STEP-lərin də ölkəmiz üçün faydalı olacağını söyləmək olar. 

4.1.4 Sinqapurun texnopark təcrübəsi haqqında 

650 kv.km-lik kiçik bir sahəyə sahib olan və əhəmiyyətli heç bir 

təbii resursu olmayan Sinqapurda iqtisadiyyatın inkişaf etdiril-

məsi məqsədi ilə beynəlxalq ticarət, maliyyə və turizmlə yanaşı, təd-

qiqat və inkişaf fəaliyyətlərinin dəstəklənilməsi, eləcə də yüksək tex-

nologiyaların inkişafı aktual məsələlər kimi dəyərləndirlir. 
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Ucuz işçi qüvvəsinə əsaslanan emal sənayesində digər Asi-

ya ölkələri ilə rəqabət etməsi mümkün olmayan Sinqapurda el-

mi tədqiqatlar və texnologiyanın inkişaf etdirilməsi məsələsi hələ 

1970-ci illərin ikinci yarısından etibarən hökumət tərəfindən gün-

dəmə gətirilmişdir. Beləliklə, quruluş işlərinə 1980-ci ildə başla-

nılmış Sinqapur Elm Parkı (Singapore Science Park) Sinqapurda ilk  

texnopark  kimi formalaşmışdır.120  Ölkədə elm və texnologiya si-

yasəti Elm, Texnologiya və Tədqiqat Agentliyi (Agency for Science 

Technology and Research) tərəfindən həyata keçirilir. 

Sinqapurun tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinə ayırdığı pay 

1984-cü ildə ÜDM-nin 0,54 %-ni təşkil etdiyi halda, bu göstərici 

1997-ci ildə 1,47%-ə, 2000-ci ildə 1,89%-ə, 2006-cı ildə 2,39%-ə 

və 2013-cü ildə isə 2.6%-ə çatmışdır. Bu xərclərin üçdə ikisi özəl 

sektor tərəfindən təmin edilir. Ölkədə tədqiqat və inkişaf xərclə-

rinin ÜDM-nin ən az 2%-i qədər olması və bu xərclərin əksəriyyə-

tinin də özəl sektor tərəfindən reallaşdırılması dövlət siyasəti ha-

lına gətirilmişdir.120 

Sinqapurdakı texnoparklar şəhər planlaması çərçivəsində qu-

rulur. 1991-ci ildə Strateji İqtisadi Plan uyğun şəkildə hazırlanan 

Milli Texnologiya Planı ilə ölkənin cənub-qərb bölgəsində tex-

nologiya koridoru yaradılmışdır. Texnologiya Koridorununa ölkə-

nin ən əhəmiyyətli iki universiteti, elm parkının üç hissəsi (Nanyang 

Texniki Universiteti İnnovasiya Mərkəzi, Biopolis və Fusionopolis) və 

"One-North" layihəsi daxildir. 

Texnoparkların quruluşu ilə əlaqədar xüsusi bir qanun möv-

cud olmayıb, strateji planlar və şəhər planlaması daxilində quru-

lur və həyata keçirilir. 

Sinqapurda dövlət dəstəkləri qanunla tənzimlənməmişdir. Bu 

proses İqtisadi İnkişaf şurası tərəfindən hazırlanan və tətbiq olunan 

dəstək proqramları ilə təmin edilir. Dəstəklərdən faydalanmaq 
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üçün firmaların texnoparklar içərisində iştirak etmə zərurəti də 

yoxdur. Elm parkları xaricində tədqiqat və inkişaf fəaliyyəti ilə 

məşğul olan firmalar da İqtisadi İnkişaf şurasına müraciət edərək, 

dəstək proqramlarından faydalana bilirlər.  

Dövlət dəstəkləri aşağıdakı başlıqlar altında verilir: 

1. İnnovasiya kommersiyalaşdırma dəstəyi                             

(Innovation Commercialization Scheme - ICS) 

2. Rəqəmsal Texnologiya İnkişafı dəstəyi                                       

(Digital Technology Development Scheme) 

3. Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinin xərclərinin azaldılması 

dəstəyi (Further Deduction for R&D Expenses) 

4. Şirkətlər üçün tədqiqat dəstəyi (Research Incentive                 

Scheme for Companies - RISC) 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 1991-ci ildə Strateji İqtisadi Pla-

na uyğun olaraq hazırlanan Milli Texnologiya Planına əsasən ölkə-

nin cənub-qərb bölgəsi texnologiya koridoru olaraq təyin olun-

muşdur. Bu koridorda ölkənin iki əhəmiyyətli universiteti, tədqi-

qat institutları və iş mərkəzləri (business parks) yerləşir. Sinqapur 

Elm Parkı da bu ərazidə, Sinqapur Milli Universitetinin yaxınlığında 

qurulmuşdur. İlkin olaraq, İqtisadi İnkişaf şurası (Economic Deve-

lopment Board) və “Jurong Town Corporation” adlı dövlət şirkə-

tinin əməkdaşlığı ilə qurulan elm parkının rəhbərliyi, 1990-cı ildən 

etibarən, "Arcasia" adlı şirkətə dövr edilmişdir. 2001-ci ildə həyata 

keçirilən yenidənqurma işləri ilə "Arcasia" şirkəti, "Ascendas" adını 

almışdır.121  

Milli Texnologiya Planı ilə tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərin-

də yer alacaq 7 sahə müəyyən olunmuşdur. Bunlar informasiya 

texnologiyaları, istehsal və mühəndislik texnologiyaları, dərman, 

telekommunikasiya, kimya, elektronika və həyat elmləridir (bio 
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  www.sciencepark.com.sg, (05.05.2014). 
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texnologiya, xərçəng araşdırması kimi). Bu sahələr Sinqapurun 

beynəlxalq bazarda ən yüksək rəqabətqabiliyyətli və beynəlxalq 

ticarətdə bazar payı ən yüksək ola biləcək sektorlarıdır. Hazırda 

Sinqapurun istehsalında və xarici ticarətində önə çıxan məhsul-

lar da qeyd edilən sektorları təmsil edir. Beynəlxalq gəmi nəqliy-

yatının qovşağında yerləşməsinə görə, Sinqapur ilk vaxtlardan 

etibarən neftayırma zavodu və neft-kimya sənayesinə əhəmiyyət 

vermiş, sonra buna elektronika, telekommunikasiya və informa-

siya kommunikasiya texnologiyaları sektorları əlavə olunmuş, 

son zamanlarda isə dərman və biotexnologiya sahələrinə sərmayə 

qoyulmağa başlanmışdır. Tədqiqat və İnkişaf fəaliyyətinə aid edi-

ləcək sahələr də buna paralel olaraq təyin olunmuşdur.122 

Sinqapur Elm Parkında fəaliyyət göstərən firmaların arasında 

"Sony", "Exxon Chemical", "Silicon Graphics", "Lucent Technolo 

gies" kimi qlobal şirkətlərlə yanaşı, kiçik və orta ölçülü və yeni 

qurulan şirkətlər də yer alır. Parkda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 

yarısı Sinqapur şirkətləri olduğu halda xarici firmaların demək 

olar ki, hamısı Amerikan, Avropa və Yapon mənşəli şirkətlərdir. 

Şirkətlərin parka qəbulu prosesində tədqiqat və inkişaf fəaliy-

yətlərini özündə əks etdirən iş planı, bu fəaliyyətlərdə yer ala-

caq işçi sayı və tədqiqat xərcləri üçün ayrılmış büdcənin olması 

kimi meyarlar diqqətə alınır. Buna baxmayaraq, şirkətlərin qə-

bulunda bu qaydalar sərt şəkildə tətbiq olunmur. Məsələn, digər 

firmaların icra etdiyi fəaliyyətlərə birbaşa təsiri olacaq bir şir-

kəti, özü tədqiqat və inkişaf fəaliyyəti ilə məşğul olmasa belə, elm 

parkına qəbul edilir. Bəzi texniki xidmətləri təmin edən firmalar da 

parka bu cür şərtlər əsasında qəbul edilir.  

Parkda fəaliyyət göstərən şirkətlərdə, adətən orta hesabla 5-30 

nəfər işləyir. Şirkətlər, orta hesabla 6 illlik müddətində, tədqiqat və 
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inkişaf işləri əsasında parkın imkanlarından istifadə etdiyi müşahi-

də edilir. Bəs, şirkətlərin elm parkında yer almasının, təmin edilən 

təşviq proqramlarından, başqa hansı səbəbləri var? Bəzi şirkətlə-

r, daha çox mövcud təşviqlərdən faydalanmaq üçün elm parkında 

ofis açmağa qərar verdiyi halda, sırf imic üçün elm parkında ol-

maq istəyən firmalar da mövcuddur.  

Elm Parkındakı tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri təkcə firmalar 

tərəfindən icra edilmir. Sinqapur hökumətinin maliyyəşdirdiyi 

tədqiqat institutları da park içərisində fəaliyyət göstərirlər. “Ins-

titute for InfoComm”, “Institute of High Performance Computing”, 

“The Institute of Microelectronics”, “Bioprocessing Technology 

Centre” (Biomedical Sciences Institute) və CSIT (Centre for Stra-

tegic Infocomm Technology) adlı tədqiqat institutları da elm par-

kında yer alırlar. Hər bir tədqiqat institutunun illik dövriyyəsi 15-

20 milyon dollar ətrafında reallaşır. Lakin, zaman keçdikcə, insti-

tutların öz xərclərini öz gəlirləri ilə qarşılaya biləcək vəziyyətə gəl-

mələri hədəflənir. Burada inkişaf etdirilən məhsullar kommersi-

yalaşdırılaraq əlaqədar sektordakı firmalara satılır.  

Bununla yanaşı, Məhsuldarlıq və Standartlar şurası (Pro-

ductivity and Standards Board) və “Infocomm Development 

Authority” kimi bəzi dövlət qurumları da elm parkı içərisində yer 

almaqla, firmalara yerində xidmət göstərirlər.  

Texnoparklarda yer alan firmaların sayı, sektorlar üzrə payla-

şımı və aid olduqları ölkə haqqında statistik məlumatlar aşağıda-

kı qrafiklərdə göstərilmişdir. 



İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞI VƏ TEXNOPARKLAR 

145 

Qrafik 24. Sinqapur elm Parkında yer alan firmaların sektorlar üzrə paylaşımı 

 
Mənbə: Ching Chong Ms. Siak, Marketing Science Park Attracting World Class 

Companies - the Ascendas Experience, The Strategist journal, vol.25, no.2, 2011 

Qrafik 25. Sinqapur elm Parkında yer alan firmaların ölkələr üzrə paylaşımı 

 
Mənbə: Ching Chong Ms. Siak, Marketing Science Park Attracting World Class 

Companies - the Ascendas Experience, The Strategist journal, vol.25, no.2, 2011 

Sinqapurun daha bir önəmli texnoparkı, neft və qaz emalı ilə 

tanınan, “TexnoparkGroup”dur. Sinqapurun neft və qaz resursla-

rının olmamasına baxmayaraq, ölkənin gəmi nəqliyyat qovşağında 

yerləşməsi onun neft məhsulları istehsal edən bir ölkəyə çevril-

məsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, adı çəkilən texnoparkda neft məh-

sulu üzərində ciddi tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri aparılır. Məhz bu 

ciddi fəaliyyətin nəticəsidir ki, 2 il kimi qısa zaman müddətində 13 

adda neft məhsulu istehsal olunmuşdur. 
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4.1.4.1 Sinqapurda fəaliyyət göstərən texnoparkların 

təcrübəsindən alınacaq dərslər 

2000-ci illərin əvvələrində yeni sənayeləşmiş ölkə kimi tanı-

nan Sinqapur çox qısa zaman ərzində özünün texnologiya siya-

səti ilə biotexnologiya, elektronika və İKT əsaslı məhsul və ya xid-

mətləri ilə önə çıxdı. Bunun da əsas səbəbi, digər ölkələrdə olduğu 

kimi, uğurlu texnoparkların düsturuna çevrilmiş sistemli tədqiqat 

və inkişaf fəaliyyətlərinin aparılmasıdır.(1) Təsadüfi deyildir ki, 

hələ 1980-ci illərdə təməlləri yeni-yeni atılmağa başlanan texno-

parkların əsas məqsədi də məhz bütün ölkə boyu Tədqiqat və 

İnkişaf fəaliyyətlərini həyata keçirmək idi. Hindistan nümunəsin-

də olduğu kimi Sinqapur nümunəsində də texnoparkların ölkənin 

xarici rəqabətdə üstün olduğu sahələr üzrə ixtisaslaşmasının əsas 

məqamlardandır.(2) 

Digər alacağımız dərs isə, ölkəmiz baxımından çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Sinqapurun neft məhsulları ilə əlaqədar təd-

qiqat aparan texnoparkı Azərbaycan üçün nümunə sayıla bilər. Neft 

resursları olmayan Sinqapurun bu məhsul üzərində tədqiqatlar 

aparması və ən qısa zamanda 13 yeni neft məhsulu istehsal et-

məsi, əslində Azərbaycan kimi neftlə zəngin ölkələrə stimul ver-

məlidir. Məsələyə sırf ölkə nöqteyi-nəzərindən baxıldıqda, ixra-

catda olduğu kimi idxalatda da neft məhsullarının payının yük-

sək olduğu görünür. Azərbaycanda yerləşən neftayırma zavod-

larında ənənəvi bir neçə neft məhsulu isteshsal olunur ki, bunlar da 

yerli tələbatı ödəyə bilmir. Bunun əvəzində isə, İtaliya kimi xam 

neft ixrac etdiyimiz ölkələrdən 10-15 adda müxtəlif neft məh-

sullarını almaq məcburiyyətində qalırıq. Əgər Sinqapurun neft 

məhsullarına əsaslanan texnoparkını nümunə almış olsaq, müəy-

yən zamandan sonra Azərbaycanda da müxtəlif adda neft məh-

sulu istehsalının olacağına və bu sahə üzrə idxalatdan olan asılılı-

ğın azalacağını düşünmək olar. 
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4.1.5 Cənubi Koreyanın texnopark təcrübəsi 

Cənubi Koreyanın texnopark təcrübəsi, Avropa və ABŞ-la mü-

qayisədə yenidir. Cənubi Koreyanın texnopark quruluş stukturu-

nun ən əhəmiyyətli məqamlarından biri Regional İnnovasiya Sis-

temidir (Regional Innovation System-RIS). İnnovasiyalara əsasla-

nan iqtisadiyyatın formalaşdırılması prosesində dövlət tərəfindən 

ciddi addımlar atılmışdır. Bu məqsədlə Ticarət, Sənaye və Enerji 

Nazirliyi İnformasiya İqtisadiyyatı Nazirliyinə çevrilmişdir. 

Cənubi Koreyada texnoparklar, ixracatı təşviq məqsədi ilə, 

70-ci illərin sonlarından etibarən qurulmağa başlamışdır. Əsas 

məqsəd ixrac yönümlü rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsa-

lına nail olmaq idi. Məhz bu illərdə Cənubi Koreya idxal əvəzlə-

yici siyasətini həyata keçirərək ixrac yönümlü şirkətlərin qurulma-

sına start verdi. Həyata keçirilən bu siyasətə görə texnoparklara 

qəbul edilən şirkətlər 5 il müddətində dövlətin “himayəsi altın-

da” olacaq və bu müddət bitdikdən sonra isə bazara çıxacaqdı-

lar. Qeyd edilən siyasətin Cənubi Koreyada uğurlu olduğunu ha-

zırda ölkənin LG, Samsung kimi məhşur brendlərinin timsalında 

görmək olar. Təsadüfi deyildir ki, bu məhşur brendlərin tədqiqat və 

inkişaf şöbələri məhz həmin illərdə Cənubi Koreyanın uğur qa-

zanmış texnoparklarından olan “Daedeok İnnopolis”ə köçmüşdür.  

Daedeok Innopolis. Silikon Vadisindən ilhamlanaraq, Dae-

deok Innopolisin quruluşu, 1973-cü ildə planlaşdırılmışdır. Ümu-

mi sahəsi 27,8 kv. km olaraq planlanan şəhərin böyüklüyü sonra-

dan 70 kv. km-ə qədər böyümüşdür.  

Daedeok Innopolisdə 861 müəssisə fəaliyyət göstərir. Dae-

deokdakı 60 tədqiqat mərkəzindən 39-u özəl sektora aiddir. Təd-

qiqat mərkəzləri arasında LG, Samsung, Hankook, SK, GS, KT&G 

kimi nəhəng texnologiya firmalarının tədqiqat və inkişaf mərkəz-

ləri ilə Koreya hökumətinin kosmos tədqiqatları, müdafiə səna-

yesi, nüvə tədqiqatı, elektronika və telekommunikasiya tədqiqat-
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ları, nanotexnologiya tədqiqatları, biotexnologiya və bioelm təd-

qiqat institutları kimi təşkilatlar fəaliyyət göstərir.  

Bölgədəki firmaların 40%-i İKT, 14%-i Biotexnologiya, 8%-i 

Kimya Mühəndisliyi, 8%-i isə enerji sahəsində fəaliyyət göstər-

məkdədir. Daedeok Innopolisdə 37.224 nəfər işləyir ki, onların 

da 6.495 nəfəri fəlsəfə doktoru (PhD) almış elmi dərəcəli, 9.145-i 

isə magistr təhsillidir. Cənubi Koreyada fəlsəfə doktoru dərəcə-

sinə sahib 56.572 nəfərin 10%-i Daedeok Innopolisdə məşğullu-

ğa cəlb edilmişdir.123  

Daedeok Innopolisdə tətbiq olunan təşviq proqramları 30 

milyon dollardan artıq xarici sərmayəyə sahib istehsal şirkətləri ilə, 5 

milyon dollardan artıq xarici sərmayəyə sahib tədqiqat və inkişaf 

şirkətləri, 5 il müddətində mənfəət vergisindən 100%, sonrakı 2 

il üçün isə 50% azaddırlar.  

10 milyon dollardan artıq xarici sərmayəyə sahib istehsal şir-

kətləri 3 il müddətində mənfəət vergisindən 100%, sonrakı 2 ildə 

isə 50% azaddırlar. İstehsal şirkətləri və tədqiqat və inkişaf şirkət-

ləri qurulduqları tarixdən etibarən 3 il müddətində gömrük vergi-

sindən azaddırlar. 

Xarici sərmayədarlar 7 il müddətində əmlak vergisindən 100%, 

2 il müddətində isə 50% azaddırlar. Yüksək texnologiya sahəsində 

sərmayə qoyan, sərmayəsinin 30%-dən çoxu xarici və 1 milyon 

dollardan artıq sərmayəyə sahib şirkətlər 50 il müddətinə istifadə 

etdikləri ərazi üçün kirayə haqqı ödəməyəcəklər. Bu müddət əlavə 

olaraq 50 il də uzadıla bilər. Xarici sərmayəsi olan şirkətlər bura-

dakı tədqiqat institutları və universitetlərlə ortaq tədqiqat və inki-

şaf layihələri icra etdikləri halda 1 il yarım ərzində 500.000 dollar 

tədqiqat və inkişaf dəstəyi ala bilər. 
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4.1.5.1 Cənubi Koreya təcrübəsindən alınacaq dərslər 

Cənubi Koreyada fəaliyyət göstərən texnoparkları tədqiq 

edərkən, bu texnoparkların dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi si-

yasətin bir parçası olduğu görürük. 1970-1980-ci illərdə yaşan-

mış böhranlar, iqtisadiyyatın durğunluq vəziyyəti, daha sonra 

geriləməsi bir sıra ölkələr kimi Cənubi Koreyada da innovasiya 

iqtisadiyyatını aktuallaşdırmış və həm yerli tələbatı təmin etmək, 

həm də beynəlxalq səviyyədə ixrac potensialını yüksəltmək məq-

sədi ilə ölkəyə idxal olunan məhsullara məhdudiyyətlər gətirilmiş-

dir. Bu prosesin tərkib hissəsi olaraq, yerli firmalara texnopark ta-

beçiliyində yer verməklə, 3-5 illik güzəştlər tətbiq edilməyə baş-

lanmış və bununla da iqtisadi inkişafa zəmin yaradılmışdır.(1) Qeyd 

edilən 3-5 illik müddət bitdikdən sonra, həmin firmalar digər fir-

malarla eyni şərtlər altında rəqabət etməyə başlamışlar. Bu siya-

sətin ölkəmiz üçün də faydalı olacağını, prioritet istiqamətli və 

rəqabətqabiliyyətliliyi yüksək olan məhsulların istehsalında belə 

bir addımın atılmasının, idxalatda digər ölkələrdən asılılığın azal-

dılmasında böyük rol oynayacağını gözləmək olar.  

Digər əhəmiyyətli bir nümunə kimi isə, prioritet sahə üzrə 

magistratura və doktorantura təhsilli işçilərin sayının, eləcə də 

bu sahə üzrə keyfiyyətin artırılmasıdır ki, bu da tədqiqat və inki-

şaf fəaliyyətlərinin daha səmərəli və uğurlu olmasında böyük rol 

oynayır. Bu zaman tədqiqat və inkişafa ayrılan maliyyə imkanları 

da, digər ölkələrdə olduğu kimi, böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd 

edilməlidir ki, tədqiqat və inkişafa ayrılan maliyyə imkanları xü-

susiyyətinə görə, Cənubi Koreya ÜDM-sinin 4.1%-ini təşkil etdiyi 

göstəricisi ilə dünyadakı liderliyini innovasiyalara yüksək dərəcə-

də əhəmiyyət verən İsrail ilə paylaşır. 

Cənubi Koreya texnoparklarından ölkəmiz üçün əsas dərs gö-

türə biləcəyimiz digər bir məqam kimi xarici investisiyanın cəlbi 

üçün yaradılmış imkan qeyd oluna bilər. Belə ki, xarici investisi-

yanın cəlb edilməsi yanaşmasında, xüsusilə innovasiya iqtisadi-
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yatının inkişafı sahəsində, Cənubi Koreya nümunəsi indiyə kimi bax-

dığımız ölkə nümunələrindən daha effektli görünür. Hazırda Azər-

baycandakı texnoparklara qoyulan investisiyanın böyük hissəsinin 

yerli investisiya olduğunu nəzərə alsaq, Cənubi Koreya nümunəsin-

də xarici investisiya üçün yaradılmış imkanların Azərbaycanda da 

tətbiq edilməsi diqqət edilməsi məqamlardan sayıla bilər.  

4.1.6 Yaponiyanın texnopark təcrübəsi 

Yaponiyanın elm və texnologiya siyasəti "2025-ci ildə yaşa-

maq üçün ən ideal ölkə olmaq" hədəfi ilə müəyyən olunmuşdur. 

1960-cı illərdən etibarən Yaponiyada universitet-sənaye əməkdaşlı-

ğına böyük əhəmiyyət verilmişdir. İlk qurulan texnoparkların aktiv 

fəaliyyətə başlaması isə 1980-ci illərin 2-ci yarısına təsadüf edir.124 

Dünyanın ilk mühəndislik universitetinin 1886-cı ildə Tokio İm-

perial Universiteti olduğu, eləcə də sənaye ilə əməkdaşlığına böyük 

əhəmiyyət verildiyi ifadə edilir. Ancaq Yaponiyada universitet-

sə-naye əməkdaşlığının istənilən səviyyəyə gəlməsi 1995-ci ildən 

sonra təmin edilmişdir.  

Universitet-sənaye əməkdaşlığının əsas səbəbləri olaraq, tex-

noloji irəliləmə və rəqabət zərurəti, fundamental elmlərdə apa-

rılan elmi tədqiqat üçün böyük həcmli maliyyə imkanlarının təmin 

olunması, tələbələrin auditoriyalarda aldığı nəzəri biliklərin ye-

tərli olmadığı kimi amillər qeyd olunur.  

Universitetlərlə sənaye arasında 6 sahədə əməkdaşlıq reallaşır:  

1)  Universitet və sənayenin təmsilçilərindən ibarət                      

layihə komandalarında hər iki tərəfin nümayəndələrinin 

müəyyən fəaliyyətin əvvəlindən sonuna kimi, birlikdə   

çalışdıqları, həmçinin layihədə bərabər söz haqqına                         

nail ola bildikləri "müştərək tədqiqat layihələri",  

                                                           
124

 Nobuya Fukugawa, Science parks in Japan and their value 

addedcontributions to new technology-based firms, İnternational                     

Journal of İndus-trial Organization, vol.24, 2006, p.382 
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2) Tamamilə sənayenin həyata keçirdiyi və universitetlərin 

dəstək xarakterli iştirak etdiyi "qonaq layihələr",  

3)  Gələcəkdə patentləşə biləcək ideası olan tədqiqatçıların 

işinə maraq göstərən sənayeçilərin maliyyə dəstəklərindən 

irəli gələn "tədqiqat və inkişaf təqaüdləri",  

4)  Sənaye və universitetlərin müştərək sərmayəsi ilə qurulan 

"universitetdaxili tədqiqat və inkişaf laboratoriyaları",  

5) Universitetdə icad olunmuş, lakin həmin elmi nəticənin 

burada (universitetdə) istifadə edilməsinə imkan olmayan 

texnologiyaların lisenziyalarının satılmasına əsaslanan 

"texnologiyanın sənayedə lisenziyalaşdırması",  

6)  Sənaye ilə universitetin birlikdə, tədqiqat və inkişaf 

mühəndisi yetişdirməsi üçün, insan resursları                         

sahəsində edilən əməkdaşlıq.125 

Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, Yaponiyada universitet-

sənaye əməkdaşlığında bəzi çətinliklər də mövcuddur. Belə ki, 

universitetlərdəki bəzi tədqiqatçıların, əvvəlcədən müəyyənləş-

dirilmiş hədəflərlə razılaşmayan, bunun əvəzində müstəqil işi seç-

mələri, eyni layihədə belə, digərlərini iş ortağı kimi deyil elmi cə-

hətdən rəqib olaraq görmələri göstərilir. 

Digər tərəfdən, bu sahədə dövlətin də səbəb olduğu prob-

lemlərdən bəhs edilir. Bunlardan, 1960-1980-ci illərdə dövlətin 

universitetlərə yüksək miqdarda dəstək verməsi göstərilir. Uni-

versitetlərə köçürülən yüksək miqdarlarda maliyyə imkanları, təh-

sil işçilərinin heç bir əlavə gəlirə ehtiyac duymadan yüksək stan-

dartlarda yaşaya bilmələrini təmin edərək, onların sənaye ilə əmək-

daşlığına girmələrinə olan marağı azaltmışdır. Universitetlərdə 

alınan patentlərin dövlətə aid olması da, tədqiqatçıların həvəsdən 

düşmə səbəbi olaraq qeyd edilir.  
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Yaponiyada universitet-sənaye əməkdaşlığına verilən əhə-

miyyət aşağıdakı kimi ifadə edilir: "Universitet-sənaye əməkdaşlığı 

olmazsa, heç bir Yapon firması 50 il sonrasını görə bilməz".  

Yaponiyanın universitet-sənaye əməkdaşlığına verdiyi əhə-

miyyət və texnoparkın formalaşdırılması ilə bağlı qərarları 1960-cı 

illərə qədər gedib çıxır. Yapon "Yeni"nin dəyər qazanması, həm-

çinin Asiyada bəzi ölkələrin iqtisadiyyatının inkişaf etməsi ilə Yapo-

niyanın ixracatında bir durğunluq meydana gəlmişdir. Ona görə 

də Yaponiya beynəlxalq bazardakı mövqeyini qoruyub saxlamaq 

və inkişaf etdirmək üçün texnopolislərin formalaşdırılmasına 

əhəmiyyət verrmişdir.126 

 Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Yaponiyada universitet-sənaye 

əməkdaşlığında uğurlu və səmərəli nəticələrin alınması üçün 

bəzi iqtisadi proqramlar həyata keçirilmişdir. Onlardan əsasları aşa-

ğıdakı kimidir:  

İlk növbədə 1996-2000, ikincisi 2001-2005 və üçüncüsü 2006-

2010-cu illərdə tətbiq olunan "Yaponiya Texno Planı" ilə elm və 

texnologiya tədqiqatlarına, müvafiq olaraq, 149 milyard, 210 

milyard və 230 milyard dollar məbləğində maliyyə köçürülmüş-

dür. 1999-cu ildə tədqiqatçıların patentlərdən pay almaları təmin 

edilmiş, 2002-ci ildə geniş əhatəli əqli mülkiyyət haqqları tənzim-

ləmələri edilmiş, 2003-cü ildə universitet-sənaye əməkdaşlığını 

dəstəkləmək üçün vergi endirimləri tətbiq edilmişdir. Əqli mülkiy-

yət haqqlarının inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, universitetlərə verilən 

təşviqlər azaldılaraq sənaye ilə əməkdaşlığa sövq etdirilmişdir. 

Yaponiyada sənayeçilərin universitet ilə səmərəli əlaqələri bir sıra 

qanunlarla tənzimlənir (təşviq edilir). Məsələn, Toshiba firması-

nın strategiyası belədir: Əvvəlcə, şirkətin texnoloji ehtiyacı mü-

əyyən olunur. Bundan sonra hansı universitet və ya tədqiqatçı 
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ilə əməkdaşlıq ediləcəyinə qərar verilir. Hər layihə üçün ayrı bir 

əməkdaşlıq forması seçilə bilər.  

Yaponiyada texnoloji inkişaf mövzusunda ən əhəmiyyətli 

addım Tsukubadakı Texnoloji inkişaf bölgəsinin formalaşdırıl-

ması sayıla bilər. 1963-cü ildə qurulmasına qərar verilən bu mər-

kəz 1974-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır.127 Mərkəz 1985-ci ildəki 

Expo-85 sərgisi ilə özünü dünyaya tanıtmışdır. Digər əhəmiy-

yətli rola malik olan park isə, Hiroshima Universitetinin də içəri-

sində yerləşdiyi Higashi Hiroshima texnologiya parkıdır.128 

4.1.6.1 Yaponiyanın texnopark təcrübəsindən    

əhəmiyyətli nümunələr  

Yaponiya təcrübəsindən götürə biləcəyimiz başlıca nümunə, 

onun 1960-1980-ci illərdə universitetlərin hesabına böyük həcmli 

maliyyə miqdarının köçürülməsi, universitet-sənaye əməkdaşlı-

ğını inkişafına mənfi təsir etməsidir. Lakin bu amilin mənfi təsiri 

böyümədən qarşısı alınmış, universitetlərə ayrılan maliyyə imkan-

ları azaldılaraq, əvəzində universitet-sənaye əməkdaşlığı təşviq 

edilmişdir.  

Yaponiyada texnopark təcrübəsindən götürəcəyimiz digər 

bir nümunəyə görə, burada tədqiqatçıların aldığı patentlərin döv-

lətin hesabına keçməsidir ki, bu da ölkədəki tədqiqatçıları və araş-

dırma institutlarının əldə etdikləri tədqiqat nəticələrini patent-

ləşdirmə istəklərinin azalmasına səbəb olur. Qeyd edilən neqativ 

halın aradan qaldırılmasında Hindistan təcrübəsi nümunə götü-

rülə bilər ki, bu da patentləşdirmənin dövlət tərəfindən deyil, pro-

fessional şirkətlər tərəfindən tənzimlənməsidir.  

Başqa bir nümunəyə görə, Yaponiyada tədqiqat və inkişafa 

meylli olan tələbələrin, universitetin ilk illərində müəyyən edilə-
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rək, onlara təqaüdlərin verilməsidir. Belə tələbələrə təqaüdlərin 

verilməsi onların tədqiqatlara olan marağının artmasına əlavə 

stimul verir. Ölkəmizdə də bu tip tələbələrin müəyyən edilərək, 

onlara təqaüdlərin verilməsi, həmin gənclərin universitet həyatın-

dan sonra elmə istiqamətlənmələrinə səbəb ola bilər.  

Yaponiyada hökumət tərəfindən texnoloji inkişaf bölgələri-

nə tətbiq edilən müəyyən güzəştlər bölgənin iqtisadi inkişafını 

təmin etmək məqsədi daşıyır. Qeyd edilən inkişaf bölgələrinin 

uğurlu nəticələr verdiyini Türkiyə nümunəsində də görmək olar. 

Ölkəmizdə də xüsusi iqtisadi zonalara bu cür güzəştlərin edilmə-

sindən uğurlu nəticələr gözləmək olar.  

4.1.7 Rusiyanın texnopark təcrübəsi 

1980-ci illərin sonlarında SSRİ-də tədqiqat və inkişaf sahəsində 

1.5 milyon tədqiqatçı və texniki işçi çalışırdı ki, bu da təqribən o 

dövrdəki dünya tədqiqatçılarının dörddə biri qədər idi. Onların da 

üçdə ikisi Rusiyada fəaliyyət göstərirdi. Tədqiqatların əksəriyyəti 

müdafiə sahəsində aparılırdı. Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinin 

təxminən 70 %-i məhz müdafiə məqsədi üçün aparılırdı. Bununla 

yanaşı, tədqiqat müəssisələri yalnız mərkəzi hökumətdən gələn 

sifarişlər əsasında fəaliyyət göstərirdi ki, bu da əslində tədqiqat və 

inkişaf təşkilatları ilə digər qurumlar arasında real bir əlaqənin 

olmadığını göstərirdi. SSRİ dağıldıqdan sonra tədqiqat və inkişafın 

fəaliyyət səviyyəsi və işçi sayı xeyli aşağı düşdü. Belə ki, 1991-1998-

ci illərdə elm sahəsində işləyən işçilərin sayı yarıya qədər azaldı.129 

Bu azalma birbaşa dövlət büdcəsindən maliyyələşən fundamental 

elm sahələrində (riyaziyyat, biologiya, fizika) özünü göstərdi. Elmə 

ayrılan büdcə 1991-ci ildə ÜDM-nin 0.96%-ini təşkil edirdisə, bu rə-

qəm 1998-ci ildə 0.23 %-ə qədər azaldı.130 Həmin dövrdə Rusiyanın 

                                                           
129

  Goskomstat Rossii, Rossiiskii Statisticheskii Ezhegodnik. Moscow, 1999, p. 476. 
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ÜDM-nin də ən azı 40 % azaldığını nəzərə alsaq, bu illər ərzində, 

elmə ayrılan büdcənin 7 dəfə azaldığını deyə bilərik. Çıxılmaz və-

ziyyətə düşən tədqiqat müəssisələri çıxış yolunu sahib olduqları 

bina və ləvazimatları kirayə verməkdə gördülər. Bununla yanaşı, 

öz işçilərinə də 2-ci iş yerində işləməyinə razı oldular, çünki, qeyd 

edilən dövrdə tədqiqatla məşğul olan işçilərin orta aylıq əmək haqqı 

Rusiyanın orta aylıq əmək haqqından aşağı düşdü. Buna baxma-

yaraq, 1990-cı illərin ortalarına qədər dövlət hələ də tədqiqat qu-

rumlarının 90%-inin əsas maliyyə mənbəyi olaraq qalırdı.131 Lakin 

tədqiqat və inkişaf ləvazimatlarının yenilənməməsi, mövcud olan-

ların isə köhnələrək sıradan çıxması çox keçmədən Rusiyada elmi-

tədqiqat institutlarının durğunluq yaşamasına səbəb oldu.  

Rusiyanın sosializmdən bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə təd-

qiqat sahəsində də qanuni tənzimləmələrin edilməsinə start verildi. 

1992-ci ildə tədqiqat nəticələrini qorumaq üçün xeyli sayda qanun 

qəbul edildi. Qeyd edilən ildə Rusiya hökuməti əqli mülkiyyət haq-

qını dünya standartlarına çatdırmaq üçün hüquqi çərçivənin müəy-

yən edilməsində çox ciddi işlər gördü. Hökumətin həyata keçirmə-

yə başladığı innovasiya siyasəti də məhz bu dövrə təsadüf edir. Bu 

siyasəti 3 qrupa ayıraraq qeyd etmək olar:132 

1. Fərdi layihələr üçün verilən birbaşa qrant və maliyyə dəstək-

ləri, tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri, həmçinin texnologiya əsas-

lı fəaliyyətlər üçün vasitəli (birbaşa olmayan) maliyyə güzəşt-

ləri 

2. Özəl və dövlət sektoruna aid universitet və laboratoriyalar ara-

sında şəbəkələşməni artırmaq məqsədil ilə verilən dəstəklər 
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  Dezhina, I., Finansirovanie Rossiiskoi nauki: novye formy I mekhanizmy.               

Voprosy Ekonomiki 10, 1996, p. 78–88. 
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3. Kiçik və orta ölçülü firmalara texniki xidmətlərin göstərilməsi 

üçün biznes mərkəzlərinin qurulması  

1997-2000-ci illər üçün nəzərdə tutulan “Elm və Texnologi-

yanın inkişafının prioritet sahələrində tədqiqat və inkişaf” adlı 

proqramda sənayedə innovasiyanın tətbiqi məqsədi ilə vergi və 

digər maliyyə güzəştləri həyata keçirildi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu proqrama qədər Rusiyada tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri üçün 

hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutan proqram qəbul edilməmişdir. 

Rusiyada texnoparkların qurulması elmi işlərin ticariləşdiril-

məsi istiqamətində atılan mühüm addımlardan biridir. Rusiyada 

texnopark anlayışı, 1988-ci ildə, elmi jurnalda bu barədə məqalə 

nəşr olunduqdan sonra ortaya çıxmağa başlamışdır. Elm Rusiya hö-

kumətinin prioritet sahəsi elan olunduqdan sonra yüksək tex-

nologiyalı sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün texnoparkların 

qurulmasına qərar verildi. İlk texnopark da 1990-cı ildə Tomsk-

da universitetlər, telmi-tədqiqat müəssisələri və sənaye müəs-

sisələrinin ortaqlığı ilə qurulmuşdur. Rusiyadakı texnoparkların bö-

yük əksəriyyəti məhz universitetlərin elmi potensialını artırmaq 

məqsədi ilə dövlət səviyyəsində qəbul edilən “Texnologiya parkları 

və İnnovasiya” Proqramı çərçivəsində qurulmuşdur. 133 Rusiya-

dakı 62 texnoparkın 52-sinin quruluşu məhz bu proqram çərçi-

vəsində həyata keçirilmişdir. Bu, texnoparkların qurulması isti-

qamətində Rusiyada qəbul edilən ilk proqram idi, lakin maliyyə 

resurslarının az ayrılmasına görə, yalnız bəzi texnoparklar özünün 

yüksək inkişaf səviyyəsinə çata bildilər. 1998-ci ilin başlanğıcında 

texnopark sayı 62-yə yüksəldi. Onlardan 10-u qərb texnoparkları ilə 

müqayisə edilə biləcək səviyyədə yüksək, 15-i qurulma mərhə-

ləsində, olan digərləri isə başlanğıc səviyyədə olaraq qalmaqdadırlar. 
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Education of the Russian Federation, Moscow-Tver, 1996, pp. 11–14 
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Rusiya texnoparklarının digər bir qəribəliyi ondadır ki, yer 

məhdudiyyəti səbəbi ilə bir çox firmalar parkda yer ala bilmirlər. 

Ona görə də texnoparklar çox hallarda ya univeristet yaxınlığın-

da ya da texnoparka aid olan digər bir qurumun ərazisində yer-

ləşirlər. Rusiyadakı texnoparklar başda universitetlər olmaqla di-

gər qurumlardan asılı vəziyyətdədirlər. Qaydalara görə universitet-

lər texnoparkları bina ilə təmin etməli və onların cari xərclərini qar-

şılamalıdırlar. Dövlət isə, lazım olan digər ləvazimatların alınmasın-

da və binanın yenidənqurma işlərində dəstəyini göstərməlidir. 

Rusiya texnoparklarının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir:134 

 Texnoparkın qurucularının sayı 3 ilə 21 arasında dəyişir.                

50 %-in 10-dan artıq qurucusu var. 

 Texnoparkda fəaliyyət göstərən firmaların 93 %-i fərdi 

firmalardır, digər 7 %-i isə universitetlərin bir qurumudur. 

 Texnoparklarda yerləşən firmaların orta sayı 20-dir 

 Texnoparkların böyük əksəriyyəti tədqiqat qurumları, 

universitetlər və yerli idarəetmə orqanları ilə əlaqədədirlər 

 Texnoparkların 65 %-i maliyyə, marketinq və biznes 

sahələri üzrə xidmətlər təklif edirlər 

 Texnoparkların 44 %-nin biznes inkubatoru mövcud olduğu 

halda heç birinin inkubasiya üçün ayırdığı ayrı bina yoxdur. 

 Texnoparkların yalnız 24 %-i Rusiyanın sosial-iqtisadi 

həyatına təsirlərinin olduğunu vurğulayırlar. 

2000-ci ildən etibarən hökumətin qəbul etdiyi çoxsaylı proq-

ramların nəticəsində texnoparklar demək olar ki, Rusiyanın hər 

bir yerinə yayıldı. 2008-ci ildə Dünya Bankının apardığı tədqiqatlar 

da sübut etdi ki, Rusiyanın bir əyaləti olan Tatarıstan Respublika-

sında adambaşına düşən texnopark sayı Birləşmiş Krallıqdan daha 

çoxdur.  

                                                           
134

  Shukshunov, V., Variukha, A., Ozenka rossiiskikh tekhnoparkov na sootvetstvie 

kontseptsii i napravleniiam ikh deiatel’nosti.Jurnal Innovatsii vol.4,1997,pp.32–35. 
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Bu gün Rusiyadakı texnoparklardan 10-unda yüksək inno-

vasiya səviyyəsinə sahib istehsal etdiyi məhsullarla həm yerli həm 

də beynəlxalq bazarda rəqabət edə biləcək yüksək texnologiya 

firmaları mövcuddur. 

Rusiya texnoparklarının fərqlilik göstərən sənaye sahələri yox-

dur. Onların əksəriyyəti Federal Hökumət tərəfindən prioritet he-

sab edilən biotexnologiya, əczaçılıq, nanotexnologiya, İKT və nüvə 

enerjisi üzrə fəaliyyət göstərirlər. Buna baxmayaraq, regionun im-

kanları nəzərə alınaraq qurulan texnoparklar da vardır. Məsələn, 

geniş neft-kimya sənayesinə sahib Tatarıstanda kimya səhəsi üzrə 

ixtisaslaşmaq məqsədi ilə gənc sahibkarlar üçün “KhimGrad Tech-

nopolis” qurulmuşdur.135  

Tomsk texnoparkında yerləşən firmaların ixtisaslaşdığı sa-

hələrin gələcəkdə qlobal səviyyədə maraq doğuracağı vurğula-

nır. Texnoparkda xərçəng əleyhinə vaksinin inkişafı, LED işıqlan-

dırma, plazma texnologiyası və tibbdə nanotexnologiyadan isti-

fadə üsulları tədqiq edilir. 10 - dan çox texnopark layihəsində 

Nokia, Siemens Network kimi qərb nəhəngləri ilə əməkdaşlıq 

edilir. 

Rusiya texnoparklarının ümumi cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar 

yerləşdikləri regionun aparıcı universitetlərinin, tədqiqat qurumla-

rının yaxınlığında yerləşirlər. 

Moskva ətrafında qurulan digər bir texnopark Skolkovo İnno-

vasiya Mərkəzidir. Skolkovo layihəsinin əsas məqsədi yüksək vergi 

güzəştləri və qrantlar tətbiq etməklə Boing, Cisco və Microsoft kimi 

onlarla yüksək texnologiya nəhənglərini texnoparka cəlb etsin. 

Rusiya texnoparklarında istehsal edilən və qlobal səviyyədə 

satılan məhsul sayı, az olsa da, mövcuddur. Onlardan biri tama-

                                                           
135

   http://www.rbth.com/business/2013/06/07/how_to_invest_in_russian_ 

technoparks_26823.html (19.04.2016) 
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milə yeni xidmət sayılan və 2 ölçülü (2D) təsvirlərə əsaslanan 3 

ölçülü (3D) vizuallaşdırma çipi üçün yazılmış proqram təminatı-

dır. Avropa və ABŞ-da da satışı yüksək səviyyədə həyata keçiri-

lən bu məhsul Tomskdakı 3dbin adlı universitet əsaslı start-up 

tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həmin firma bu uğurundan sonra 

Kaliforniyada satış ofisini açmışdır ki, onlarında sırasında Ebay kimi 

nəhəng alıcılar vardır.  

4.1.7.1  Rusiya təcrübəsindən alınması əhəmiyyətli                                  

ola biləcək nümunələr 

Rusiyanın texnopark təcrübəsinə baxdıqda hadisələrin inki-

şafını, tarixi baxımdan, 2 yerə ayırmaqla dəyərləndirmək lazım-

dır. 1980-ci illərin sonundan 2000-ci ilə qədər və 2000-ci ildən bu 

günə kimi. 

Rusiya texnoparklarından alınacaq ilk nümunə dövlət tərə-

findən edilən başlanğıc sərmayə dəstəyidir ki, bunun da texno-

parkın qurulduğu ilk illərdə çox əhəmiyyətli olduğu müxtəlif təd-

qiqatlarla ortaya qoyulmuşdur. Məhz başlanğıc dəstəyin olma-

masına görə 2000-ci ildən əvvəl qurulan texnoparkların böyük ək-

səriyyəti uğur əldə edə bilməmişdir. 

2000-ci illərdən sonra Federal Hökumət tərəfindən qəbul edi-

lən proqram nəticəsində, regionun iqtisadi analizi aparılmadan, qu-

rulan texnoparkların vəziyyətini təhlil edərkən, dərs çıxarılacaq 

digər bir məqam ortaya çıxır. Belə ki, bəhs edilən texnoparklar 

çox keçmədən uğursuz elan edilərək fəaliyyəti dayandırılmışdır. 

Ona görə də, texnopark qurularkən regiounun iqtisadi vəziyyəti 

analiz edilməli, ehtiyac yarandığı və ya zəmin yarandığı təqdir-

də texnopark qurulmalıdır. 

3-cü alınacaq dərs Rusiya texnoparklarında konkret bir ixti-

saslaşma sahəsinin olmamasıdır. Mərkəzi hökumət dünyada məh-

şur olan tədqiqat sahələrinin - biotexnologiya, İKT və nüvə enerjisi 

kimi -texnoparklarda tədqiq edilməsini istəyir, lakin ölkənin re-
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gionlar üzrə prioritet sahələri müəyyən edilərək, bu sahələr üzrə 

tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri həyata keçirməklə, daha uğurlu 

layihələrə imza atmaq olar.  

4-cü alınacaq dərs 2000-ci ildən sonra istər yerli investor-

lar, istərsə də xarici investorlar üçün vergi təşviqləri vasitəsilə 

yaradılmış biznes mühitidir ki, bu da, qlobal şirkətlərin öz təd-

qiqat və inkişaf fəaliyyətlərini həmin texnoparklara köçürməsi 

ilə nəticələnmişdir. 

4.1.8 Türkiyənin texnopark təcrübəsi 

Türkiyədə 2013-cü il dən etibarən 52 texnopark qurulmuş və 

onlardan 37-si hal-hazırda aktiv fəaliyyət göstərir. Digər 15 tex-

noparkda isə infrastruktur quruculuğu işləri həyata keçirilir. Ha-

zırda, bu texnoparklarda 2250 şirkət fəaliyyət göstərir.136 İlk də-

fə texnoparkların 1986-cı ildə müzakirəyə çıxarılmasına baxma-

yaraq, Türkiyənin ilk texnoparkı - Tubitak-Mam -1998-ci ildə qu-

rulmuşdur. İndiki vaxtda isə Türkiyənin ən uğurlu texnoparkı ola-

raq qeyd edilən ODTU Texnoparkı (ODTÜ Teknokenti) Sənaye və 

Ticarət Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən ikinci texnoparkdır.137 

1991-ci ildə rəsmi qəzetdə nəşr olunan məlumata görə, Türki-

yədə texnoparkların qurulması aşağıdakı məqsədləri daşıyırdı: 

-  Dünya bazarı üçün rəqabət potensialına və daxili                        

bazarda strateji əhəmiyyətə malik texnologiyaya                                

əsaslanan sənaye sahələri qurmaq,  

-  Daxili və xarici sərmayəni təşviq etmək,  

-  Universitet, dövlət və özəl sektor arasında güclü                              

əlaqə meydana gətirmək,  

                                                           
136

  http://www.teknolog.com/turkiyedeki-teknoparklar-gelismeye-devam-ediyor/ 

(24.03.2014) 
137

  İsmail Şahin, Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sağlanan Teşvikler, 

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006, s. 34 
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-  Yeni xammal, bacarıqlı işçi qüvvəsi və sərmayə üçün                        

daha yüksək əlavə dəyərli ixrac məhsullarının                            

istehsalını inkişaf və təşviq etmək,  

-  Yüksək iqtisadi təsirə malik yeni texnologiyalara sərmayə 

qoyulması və dolayı yoldan məşğulluğun artırılması,  

- Universitetlərin tədqiqat nəticələrini                               

məhsuldar sektorlara tətbiq etmək.138 

Türkiyədə ilk texnoparkın 1998-ci ildə qurulmasına baxmaya-

raq, texnoparklar haqqındakı qanuni tənzimləmə yalnız 2001-ci 

ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisindən keçmişdir. (4691 saylı Tex-

nologiya İnkişaf etdirmə Bölgələri Qanunu) Daha sonra müxtəlif 

qanuni tənzimləmələrlə Texnologiya Bölgələri ƏDV-dən azad 

edilmişdir 139 Bununla yanaşı, universitetlərdə işləyən tədqiqat-

çılara “şirkət qurma” haqqı da verilmişdir. Qaydaya görə, alimlər 

elmi kəşflərini kommersiyalaşdırmaq məqsədilə, universitet rəh-

bərliyinin icazəsi əsasında, şirkət qura və texnopark daxilində işləyə 

bilərlər.  

Türkiyədə fəaliyyət göstərən texnoparkların fəaliyyət sahə-

ləri dünyadakı texnoparklarla müqayisədə bənzərlik nümayiş et-

dirir. Proqramlaşdırma və müdafiə sənayesi ən öndə gələn fəaliy-

yət sahələridir. Dünyadakı uğurlu texnoparklar tədqiq edilərkən 

firmaların ortalama istehsala keçmə müddəti 5 il olaraq götürülsə 

də, Türkiyədəki texnoparklarda fəal olan firmalar 3 ildən az bir 

müddət ərzində texnologiya ixracatına başlayırlar.140 Xüsusilə, 

ODTU Texnoparkı Almaniya, İsrail və ABŞ kimi inkişaf etmiş ölkə-

lərə kompüter proqramları ixrac edir. ODTU Texnoparkı Türkiyə-

                                                           
138

  Muazzez Babacan, “Teknopark Kavramları ve Türkiye’de Uygulamalar”,                  

1991, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11218.pdf, (22.05.2014) 
139

  İsmail Şahin, a.k.ə. s.35 
140

  Cihan Talha Çağıl, Türkiye’de Ulusal Teknoloji Politikaları ve Texnoparkların 

Bölgesel Gelişmeye Etkileri. İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, 2007, s. 88 
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nin ən uğurlu texnoparkı hesab olunur. Kompüter proqramları 

və müdafiə sənayesi sahəsində HAVELSAN və ASELSAN kimi əhə-

miyyətli firmalar tədqiqat və inkişaf fəaliyətlərini bu texnoparkda 

davam etdirirlər.141 ODTU Texnoparkı ən stabil böyüyən texno-

park olaraq, 2002-2013-cü illər arasında tabeçiliyindəki firma sa-

yını hər il 15% artıraraq 80-dən 256-ya çatdıra bilmişdir. Hazırda 

bu texnoparkda işləyən işçi sayı 3750 nəfərdir.142  

Türkiyədəki bütün texnopark fəaliyyətləri Ticarət və Sənaye 

Nazirliyinin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. Texnoparklarda yer 

alan sektorlar aşağıdakiı şəkildə sıralana bilər: 

•  Proqramlaşdırma  

•  İKT  

•  Elektronika  

•  Yüksək Texnologiya məhsulları  

•  Dizayn  

•  Nanotexnologiya  

•  Biotexnologiya  

•  Avtomobil 

•  Müdafiə Sənayesi  

•  Tibbi Texnologiyalar 

Texnoparklarda fəaliyyət göstərən firmalara təmin edilən ver-

gi güzəştləri: 

•  31.12.2013 tarixinə qədər proqram və tədqiqat                                   

və inkişafa fəaliyyətlərindən əldə etdikləri qazanclara                 

gəlir və mənfəət vergisi istisnası, 

•  31.12.2013 tarixinə qədər texnoparkda işləyən                        

proqramçı və tədqiqat və inkişaf personalının bu                

vəzifələri ilə əlaqədar aldıqları maaş üçün vergi istisnası, 

                                                           
141

  İlknur İlkyaz Gül, İnovasyon, Texnoparklar ve Savunma Sanayi Sektörü: ODTÜ 

Teknokent Örneği. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Dergisi, Ekim Sayısı, 2009, s.56 
142

  OTDÜ Texnokent, http://odtuteknokent.com.tr 
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•  Texnoparkdakı şirkətlər ilə ortaq layihə icra                                     

edən ya da layihələrdə işləyən akademik personal                            

üçün ödənişlərdə gəlir vergisi istisnası, 

Texnoloji İnkişaf Bölgələrində təmin edilən bu vergi təşviq-

ləri ilə yanaşı, tədqiqat layihələri fərqli təşkilat və qurumlar tərə-

findən də birbaşa dəstəklənir. Belə ki, aşağıdakı təşkilatları qeyd 

olunan istiqamətlər əsasında təşviq və dəstək fəaliyyətləri həya-

ta keçirirlər: 

•  TÜBİTAK-Texnoloji və Yenilik Dəstək Proqramları (TEYDEP) 

müəyyən ölçüdə hədiyyə xarakterli,  

•  Türkiyə Texnoloji İnkişaf Dərnəyi (TTGV) texnoloji inkişaf la-

yihələrinə sərmayə dəstəyi təmin edilməsi və maliyyə resurs-

ları axtaran şirkətlərə və ya yeni fikirləri olan təşəbbüskarla-

ra risk sərmayəsi təmin edilməsi istiqamətində,  

•  T.C. Sənaye və Ticarət Nazirliyi Kiçik və Orta Ölçülü Sənaye-

ni İnkişaf etdirmə və Dəstəkləmə İdarəsi (KOSGEB) texnoloji 

təşəbbüskarlığın dəstəklənilməsi, laboratoriya xidmətləri, 

konsultasiya xidmətləri, keyfiyyəti artırma xidmətləri, təhsil 

xidmətləri təmin edilməsi istiqamətində,  

•  T. C. Baş Nazirlik Xarici Ticarət Müstəşarlığı İxracatı İnkişaf 

etdirmə Etüd Mərkəzi (İGEME) müəssisələrin xaric bazarlar-

dan daha çox pay almaları üçün beynəlxalq sərgilərdə məh-

sullarının nümayiş etdirilməsinə dəstək verilməsi və ixracat 

əlaqələrinə yardım olunması istiqamətində.143 

4.1.8.1 Türkiyə təcrübəsindən alınacaq dərslər  

Türkiyənin texnopark təcrübəsi də Rusiya texnoparkları kimi 

yenidir. Elə ilk alacağımız dərs də Rusiya təcrübəsində müşahi-

                                                           
143

  Sema Çakır, Teknoloji politikasi araci olarak teknoparklar ve                    

ekonomik etkileri: Türkiye örneği ve Odtü teknokent deneyimi,                   

Marmara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, s. 67 
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də etdiyimiz yanaşmadır. Belə ki, Türkiyədə də Rusiyada olduğu 

kimi dövlət səviyyəsində qəbul edilən proqramlar nəticəsində mə-

sələnin aktuallığına qapılaraq ölkənin müxtəlif bölgələrində, iqtisa-

di analiz aparılmadan, çox sayda texnoparkın qurulmasına qərar ve-

rilmişdir. Hazırda Türkiyədə 52 texnopark olsa da, onlardan yalnız 

bir neçəsi yüksək inkişaf səviyyəsinə qalxa bilmişdir. Digərləri isə, 

başlanğıc səviyyədə qalırlar. Bu neqativ halın yaşanmaması üçün 

isə, Rusiya təcrübəsində qeyd etdiyimiz kimi, əvvəlcə regionun iqti-

sadi analizi aparılmalı və lazım gəldiyi təqdirdə texnoparkların qu-

rulmasına qərar verilməldir. 

2-ci alacağımız dərs Türkiyə texnoparklarındakı çox tənqid gö-

rən fəaliyyət sahələri ilə bağlıdır. Burada texnopark məntiqinə uy-

ğun gəlməyən, hədəflənən sahə ilə əlaqəsi olmayan, texnoparklar-

da şirkətlər üçün yaradılmış vergi güzəştləri kimi üstünlük-

lərdən istifadə edərək, öz kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək 

üçün texnoparklarda yer kirayələyən firmalara rast gəlinir. Bu-

nunla yanaşı, texnoparkda fəaliyyət göstərən işçilərlə də bağlı qə-

ribə hallar müşahidə olunur. Belə ki, fəaliyyət göstərənlərin böyük 

əksəriyyətinin tələbə və tədqiqatçı heyətinin olması gözlənildiyi 

halda, bunun tam əksi müşahidə edilir. Bu cür neqativ halların 

qarşısının alınması üçün firmalardan texnoparklara qəbul zamanı, 

dəqiq olaraq qarşısına qoyduğu hədəf sahə müəyyən olunmalı, 

ondan sonra uyğun gəldiyi təqdirdə texnoparka qəbul edilməli, 

fəaliyyətlərində tələbə və tədqiqatçıların yer almasını təşviq et-

mələri istənilməlidir. 

3-cü alacağımız dərs Türkiyəni dünyaya tanıdan ODTU Texno-

parkından alacağımız nümunədir. Bu texnoparkın uğurlu olma-

sının səbəblərindən biri sistemli tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri-

nin aparılması və texnoparkın hədəf sahələrinin müəyyən edilməsi-

dir. Kompüter proqramlarının hazırlanması istiqamətində özünü is-

batlamış bu texnopark, qərb ölkələrinə kompüter proqramları ix-
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rac edir. Digər tərəfdən ölkənin ən böyük müdafiə sənayesi şir-

kətləri də tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərini bu texnoparkda həyata 

keçirirlər. Azərbaycanın da müdafiə sənayesinə ayırdığı vəsaitin bö-

yük olduğunu nəzərə alsaq, ABŞ nümunəsi ilə yanaşı, Türkiyənin 

ODTU Texnoparkının bu təcrübəsindən istifadə etməyin faydalı 

olacağını düşünmək olar. 
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NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR 

Hazırda ölkələrin inkişaf səviyyəsi texnoloji yenilik yanaş-

masına əsaslanaraq, bu sahəyə qoyulan sərmayənin miqdarı və 

inkişaf etdirdikləri innovasiyaların nəticələri ilə ölçülür. Bunu nə-

zərə alaraq planlanan iqtisadi siyasəti müəyyənləşdirən və icra 

edən təşkilatlar təşviqedici və dəstəkləyici funksiyalar nümayiş 

etdirməlidirlər. Texnoloji yeniliyin ən əhəmiyyətli komponenti təd-

qiqat və inkişaf fəaliyyətləri nəticəsində əldə edilən informasiya-

nın iqtisadi fəaliyyətə çevrilməsidir. İnformasiyanın texnologiya 

ilə yenilikçi prosesin iştirakçıları arasında problemsiz bir şəkildə 

paylaşılması lazımdır. Əldə edilən texnoloji yeniliyin paylaşılma-

sının önündəki maneələr, qəbul edilən innovasiya siyasəti ilə or-

tadan qaldırılmalıdır. Uzunmüddətli innovasiya siyasəti əsasında, 

Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr ilə arasındakı fərqi azalda bil-

məsi üçün, texnologiyanın çox istifadə edildiyi, eləcə də ixrac 

yönümlü fəaliyyət göstərən texnoparkları inkişaf etdirməyə isti-

qamətlənmiş yeni strategiyaların tətbiqi zəruridir. Məhz bu 

strategiyanın formalaşdırılması üçün dünya ölkələrinin texnopark 

təcrübəsi bu kitabda tədqiq edilmişdir. Uğurlu texnopark mode-

linin formalaşdırırılması üçün texnoparkın qurulmasından tutmuş, 

onun idarə edilməsinə qədər olan proseslərə kompleks yanaşıl-

ması və bu məqsədlə aşağıda qeyd olunanların nəzərə alınması 

tövsiyə edilir:  

1.  Əvvəlcə, texnopark qurulacaq ərazinin yerləşdiyi yer, bu 

regionda ali təhsil və tədqiqat qurumlarının olub-olmaması, ixti-

saslı kadrların sayı və digər göstəricilər nəzərə alınaraq iqtisadi 

analiz aparılmalı, həm ölkə, həm də regional səviyyədə prioritet 

sahələr, eləcə də yerli və qlobal bazarda rəqabətqabiliyyətliliyi 

yüksək olan məhsul növləri müəyyən edilməlidir. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, heç bir analiz aparılmadan qurulan texnoparklardan 
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yüksək nəticə gözləmək olmaz. Bununla yanaşı, qurulacaq tex-

noparklarda hədəf sahələr müəyyən edilməli və prosesin icrası 

bu hədəfə hesablanmalıdır. 

2. Ən mühüm məsələlərdən biri tədqiqat və inkişaf fəaliy-

yətləridir ki, bu da istənilən texnoparkın sinerji mənbəyi hesab 

edilir. Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri böyük əhəmiyyət daşıdı-

ğına görə, bu fəaliyyətlərə əksər ölkələrdə dövlət səviyyəsində 

qiymət verilir. Heç şübhəsiz ki, bu fəaliyyətlərə, ÜDM-sində daha 

çox pay ayıran ölkələr də, bunun qarşılığını özlərinin uğurlu tex-

noparklarının timsalında görürlər. Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlə-

rinə ayrılan vəsaitlər, bu sahənin inkişafına çox böyük stimul ve-

rir. Tədqiqat və inkişaf fəaliyyəti ilə texnoparkların uğurlu və sə-

mərəli işi arasında birbaşa əlaqənin olduğunu deyə bilməsək də, 

dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, burada müsbət bir əlaqənin ol-

duğunu qeyd etmək olar. 

3. Texnoparklarda tədqiqat və inkişaf fəaliyyətləri həyata ke-

çirilməyə başlandıqdan sonra, heç şübhəsiz ki, hər kəsi düşündü-

rən başqa bir məsələ ortaya çıxır ki, bu da patent məsələsidir. 

Tədqiqatçılar öz fəaliyyətlərinin etibarlı əllərdə olduğunu bilməz-

lərsə, bu onlarda ruh düşkünlüyünə səbəb olar ki, belə hal zaman 

keçdikcə bu fəaliyyətlərin azalmasına səbəb olar. Bu cür neqativ 

hallarla rastlaşmamaq üçün güclü patent qanununa və buna nə-

zarəti həyata keçirəcək professional şirkətlərə ehtiyac var. Bu və-

ziyyət Hindistan nümunəsində ətraflı müşahidə olunur. Patentlə-

rin dövlətin hesabına keçirilməsi deyil, ixtiraçının öz adında və 

qeyd edilən şirkətin nəzarətində qalması isə diqqət edilməli əsas 

məqamlardandır. 

4. Texnoparklarda həyata keçirilən fəaliyyətlərin keyfiyyəti-

ni artırmaq üçün, dövlətin müəyyən etdiyi prioritet sahələr üzrə 

ali təhsilli işçilərin sayını artırılmalıdır. Qeyd edilən sahələr üzrə 

bakalavr, magistr və doktorantura tələbələrinin sayının artması 
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texnoparkda tam bir tədqiqat mühiti meydana gətirir ki, bu da 

texnoparkda aparılan tədqiqat və inkişaf işlərinin sürətlənməsi-

nə və keyfiyyətinin artmasına səbəb olur. 

5. Texnoparkların qurulduğu ilk illərdə startap firmalara ilkin 

sərmayənin təmin edilməsi prosesində daha çox dövlət dəstə-

yinə ehtiyac duyulur. Dünya təcrübəsindən çıxarılan nəticə odur ki, 

ilk illərdə dövlətin texnoparklara dəstəyi mütləqdir. Əgər bu 

dəstək verilməzsə texnoparkların da mövcudluğu sual altına düşər 

və müvəffəqiyyətsizliyə düçar olar. Dövlət ilk illərdə texnopark-

lara lazımi infrastrukturun təmin edilməsində də ciddi bir rol oy-

nayır. Növbəti illərdə dövlətlə yanaşı, özəl sektorun, maliyyə ins-

titutlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının dəstəyi də tex-

nopark fəaliyyətlərinə müsbət istiqamətdə təsir göstərir. 

6. Dövlətin texnoparkların inkişafına istiqamətlənmiş inno-

vasiya siyasəti də texnoparklara daxili və xarici investisiyanı cəlb 

etmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Dünya təcrübəsində gör-

düyümüz kimi əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması daxili 

investorlar üçün qısamüddətli, xarici investorlar üçün isə uzun-

müddətli vergi güzəştləri, qlobal bazarlarda söz sahibi olan 

şirkətlərin tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərini həmin texnopark-

lara köçürülməsi ilə nəticələnmişdir ki, bu da həmin ölkənin in-

kişafı baxımından çox böyük önəm daşıyır. Bununla yanaşı, tex-

noparklarda fəaliyyət göstərən firmalara aşağı faiz dərəcəsi ilə 

kreditlərin verilməsi onların fəaliyyətini bir qədər də stimullaş-

dırır və daşıdıqları riskləri azaldır. 

7. Texnoparklarda yüksək səviyyəli mütəxəssislərin fəaliyyət 

göstərməsi, məşğulluq sahəsində yeni ixtisaslaşma sahələrinin 

yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda, mütəxəssislərə təqdim 

olunan maddi və mənəvi cəlbedici mühit intellektual (bəşəri) sər-

mayənin ölkə daxilində qalmasına səbəb olur ki, bu da xüsusi 

ilə İEOÖ-də beyin köçünün qarşısını alır. İşləyənlərə universitet-
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lərdə dərs keçmə, sərbəst iş qrafiki kimi imkanların yaradılması 

isə, onların özlərini inkişaf etdirməsini təmin edir ki, bu da bir 

mənada bəşəri sərmayənin güclənməsində ciddi rol oynayır. 

8. Texnoparklar bənzərsiz tədqiqat və inkişaf mərkəzləri 

olaraq, yığım səviyyəsi aşağı olan ölkələr və firmalar baxımın-

dan tədqiqat xərclərini azaldıcı və müsbət sinerji yaradan mə-

kanlardır. Onlar tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərini sürətləndirici 

və məhsuldarlığı yüksəldən təsir göstərirlər. Ölkənin texnolo-

giya transferi ilə içinə girdiyi asılılıq dövrü texnoparklar tərəfin-

dən qırıla bilir. Ölkə baxımından texnoparkların cəlb etdikləri xarici 

sərmayə isə, iqtisadi artım üçün qısa müddətli sərmayə hərə-

kətlərinə nəzərən daha istiqrarlı bir mənbə olaraq ortaya çıxır. 

Texnoparkların, bəlkə də, ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti elmtutumlu 

iqtisadiyyat quruluşuna keçid prosesindəki roludur. Texnopark-

larda, əlavə dəyəri yüksək, innovasiya əsaslı məhsulların isteh-

sal edilməsi ölkənin istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərin qlobal 

bazarda rəqabət qabiliyyətliyinin artması deməkdir ki, bu da il-

lər keçdikcə ölkənin ixrac potesialının artmasına və bunun nəti-

cəsində də ölkəyə valyuta girişinin artmasına səbəb olur. 

9. Texnopark fəaliyyəti səbir və zaman tələb edən bir işdir. 

Təsadüfi deyildir ki, Cənubi Koreyada təməli 70-80-ci illərdə atı-

lan yüksək texnologiya hədəfli texnoparklar üzərindən 30-35 il 

keçdikdən sonra özlərinin ən yüksək gəlirlilik səviyyələrinə çata 

biliblər. Bir vaxtlar Samsung şirkətinin Daedeok İnnopolisdə fə-

aliyyətə başlayan tədqiqat və inkişaf şöbəsinin gərgin əməyinin 

nəticəsidir ki, təkcə Samsung Galaxy S3 seriyasının 2012-ci ilin ilk 

6 ayı üzrə gəliri 32 milyard dollar olmuşdur. Bunu Google, Apple, 

Microsoft, HP və digər məşhur şirkətlərin timsalında da nümunə 

göstərə bilərik. Deməli, sistemli şəkildə texnopark fəaliyyəti ke-

çirdikdən sonra yalnız onun nəticələrini gözləmək qalır ki, bu da 

zaman və səbir tələb edir. 
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