
12. Transmilli korporasiyalar və elmi-texniki tərəqqi 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, xarici mənbələr tərəfindən elmə qoyulan investisiyalar yüksək 

ixtisaslı kadrların mühacirət etməsinin qarşısını almağa əhəmiyyətli təsir göstərə bilir. 

Bu təsir iki formada: birincisi iqtisadiyyatın yenidən qurulması və artımın 

stimullaşdırılması, yeni texnologiyalar, təşkilatçılıq və idarəetmə üzrə nou-hoular, işçilərin 

ixtisas Elmi-texniki potensial: əsas inkişaf meylləri və problemləri səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; ikincisi isə yeni iş yerlərinin (TMK-ın filialları vasitəsilə) yaradılması ola 

bilər.  

Bu amil hər hansı ölkələrin dünya bazarına çıxmasını asanlaşdıra bilər. Bundan başqa, 

elmi-tədqiqat təşkilatlarına kreditlərin verilməsi də elmin maliyyə təminatının 

yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərir. Kreditlərin aşağı faizlə uzun (və ya qısa) 

müddətə verilməsi elmi-tədqiqat kollektivlərinin yerinə yetirdikləri tədqiqatların 

nəticələrinə, respublikada innovasiya məqsədli kreditlərin genişlənməsinə təsir göstərər. 

Bununla bağlı olaraq dövlətin innovasiya siyasətinə aşağıdakıları daxil etmək olar: 

 İnnovasiya fəaliyyətinin normativ hüquqi bazasının yaradılması və təkmilləşdirilməsi, 

onun stimullaşdırılması mexanizmi, institusional yeniləşmə sistemi, innovasiya sferasında 

intellektual mülkiyyətin müdafiəsi və onun təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edilməsi; 

 İnnovasiya fəaliyyətinin müdafiəsi üçün kompleks sistemin yaradılması, istehsalın 

inkişafı, rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsi, elmtutumlu məhsul ixracının artırılması; 

 İnnovasiya fəaliyyətinin aktivləşməsində təkcə dövlət orqanlarının, kommersiya 

strukturlarının, maliyyə-kredit idarələrinin deyil, həmçinin ictimai təşkilatların da 

iştirakına şərait yaradılması; 

 İnformasiya təminatı, yoxlama sistemi, maliyyəiqtisadi sistemi, istehsalın texnoloji 

müdafiəsi sistemi, sertifikatlaşma sistemi də daxil olmaqla, innovasiya proseslərinin 

infrasturkturunun inkişaf etdirilməsi; 

 kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

 Kiçik innovasiya sahibkarlığının formalaşması və inkişaf etlirilməsi; 

 Təhsilə münbit şərait yaradılması və onların uğurlu fəaliyyət göstərməsi; 

 İnnovasiya layihələrinin və proqramlarının seçilməsində konkurs sisteminin tətbiq 

edilməsi; 

 İqtisadiyyatın uyğun sahəsini yeniləşdirmək üçün prioritetlərin müəyənləşdiriməsi; 



 İnnovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi və formalaşmasının mühüm tapşırıqları 

istehsalın səmərəliliyinin və məhsulun rəqabət qabiliyətinin yüksəldilməsi; 

 

İqtisadiyyatın bu günkü vəziyyətini təhlil edərək belə nəticəyə gəlmək olur ki, innovasiya 

siyasəti müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində elmi-texniki potensialın inkişafına və 

məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə imkan verməli, elmin nəticələrinin 

istehsalda mənimsənilməsi mexanizmi təkmilləşdirilməli, elm və istehsalın qarşılıqlı 

fəaliyyətinin kommersiya formaları yaradılmalı və inkişaf etdirilməlidir. 

Elmin maliyyə təminatının yaxşılaşdırılmasında xarici maliyyə mənbələri də əhəmiyyətli 

rola malikdir. Bu təcrübə dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində artıq uzun illərdir ki 

tətbiq elilir. TMK-lar həmçinin iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi 

gücünün artırılmasında da mühüm rol oynayırlar.  

Xüsusilə, son illərdə bir sıra ölkələrdə Transmilli Koorporasiyaların (TMK) vəsaitlərindən 

elmin maliyyələşməsində daha geniş istifadə olunur və onların müxtəlif ölkələrdə elmin 

inkişafına təsiri getdikcə artır.  

Məsələn, 1995-ci ildə Böyük Britaniyada tədqiqat və işləmələrə çəkilən ümumi xərclərin 

14,3%-ni, Fransada 8,3%-ni, İtaliyada 3,9%-ni, Almaniyada 1,8%-ni, Yaponiyada 0,1%-ni, 

İspaniyada 40,0%-ni, İrlandiyada isə 60%-ni xarici firma və kompaniyaların vəsaitləri təşkil 

etmişdir. Azərbaycanda isə bu göstərici 2004-cü ildə 0,6% olmuşdur. 

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, TMK-lar fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə ya tədqiqat mərkəzləri 

yaratmaqla, ya da onların fəaliyətinə uyğun tədqiqatlar aparan ETİ ilə əməkdaşlıq etməklə 

həmin ölkələrdə elmi tədqiqat kollektivlərinin səmərəli fəaliyyətinə, kadrların maliyyə 

resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına, xarici təcrübənin öyrənilməsinə əhəmiy-yətli 

təsir göstərirlər. 

Xüsusilə, bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində xarici investisiyanın elmi-texniki sferaya 

cəlb edilməsi və başqa ölkələrlə səmərəli elmi-texniki əməkdaşlıq əlaqələrnin qurulması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Belə əlaqələrin qurulması isə öz növbəsində elmi-texniki təşkilatların və ali məktəblərin 

xarici sənaye kompaniyalarından sifariş qəbul etmək imkanlarını artırır və onların 

inkişafına zəmin yaradır. 

Hazırda elmə ayrılan maliyyə vəsaitlərinin məqsədli və elmin üstün istiqamətləri üzrə 

paylanması, xüsusi diqqət və araşdırmalar tələb edir. Çünki elmin üstün istiqamətlərini 



müəyyənləşdirmədən elmə ayrılan maliyyə vəsaitlərinin məqsədli istifadəsi qeyri-

mümkündür.  

Məlumdur ki, bu gün inkişaf etmiş dünya ölkələrində elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən 

xərclərin strukturu müxtəlifdir. Bu baxımdan bazar iqtisadiyyatına keçid alan ölkələrdə 

aktuallıq kəsb edən suallardan biri də elmin maliyyləşməsi ilə bağlıdır. Yəni, elmin 

maliyyələşməsində hansı mənbələrə üstünlük verilməlidir? Elmin maliyyələşməsində 

dövlətin üzərinə hansı funksiyalar düşür və s. bu kimi suallara cavab axtarılır. 

Hesab edirik ki, dövlət ilk olaraq elmin prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirməli və 

maliyyələşməsi böyük vəsait tələb edən sahələrin maliyyə təminatını öz üzərinə 

götürməlidir. Lakin təəssüfləndirici haldır ki, keçən dövr ərzində respublikada elmin 

üstün istiqamətləri müəyyən edilməmiş, ənənəvi elmi məktəblərin qorunması 

istiqamətində tədbirlər görülməmişdir.  

İndiki şəraitdə dünyada gedən inkişaf istiqamətlərini nəzərə alaraq, respublikada elmin 

üstün istiqamətlərinə aşağıdakıları daxil etmək olar: 

 fundamental tədqiqatlar; 

 elektronika və informatika texnologiyaları; 

 canlı sistemlər texnologiyası; 

 kimyəvi materiallar; 

 biotexnologiya; 

 yanacaq və energetika; 

 ekologiya; 

 kənd təsərrüfatı; 

 kosmik fəzanın öyrənilməsi və s. 

Dövlət bu istiqamətlərin maliyyələşməsinə şərait yaratmaqla, daha mütərəqqi və dövlətin 

təhlükəsizliyi baxımından daha vacib elm sahələrinin inkişafını tənzimləməlidir. Lakin 

hazırda Azərbaycanda konkret olaraq elmi fəaliyyətin tədqiqi ilə məşğul olan qurum 

olmadığından ETP-nin resurslarla təminatının tənzimlənməsində müəyyən çətinliklər 

yaranır. 

DSK-nın məlumatlarına görə, 2003-cü ildə respublika üzrə elmi-tədqiqat və işləmələrə 

çəkilən ümumi xərclərin 25,4%-i fundamental tədqiqatlara, 61,6%-i tətbiqi tədqiqatlara, 

13,3%-i işləmələrə sərf olunmuşdur.  



1992-ci ildə isə fundamental tədqiqatlara çəkilən xərclər 46,4%, tətbiqi tədqiqatlara çəkilən 

xərclər 36,7%, işləmələrə çəkilən xərclər isə 16,8% təşkil etmişdir.  

Fundamental tədqiqatlar qısa müddət üçün planlaşdırılmadığından və bilavasitə tətbiqi 

xarakter daşımadığından onun maliyyələşməsində firmalar, şirkətlər və TMK-lar maraqlı 

olmurlar. Məsələn, Dövlət Neft Şirkətinin elmə ayırdığı vəsaitin 12,3%-i fundamental 

tədqiqatlara, 18,5%-i tətbiqi tədqiqatlara, 69,1%-i isə digər tədqiqat işlərinə sərf 

olunmuşdur. «Azərenerci» SJ, «Azəriqaz» SJ kimi iri şirkətlər isə fundamental elmə vəsait 

ayırmamışlar. 

Göründüyü kimi, istər istehsalat müəssisələri, istərsə də, özəl sektor fundamental elmi 

tədqiqatlara maliyyə vəsaiti ayırmaqda maraqlı deyil və ya az maraqlıdır. Lakin unutmaq 

olmaz ki, fundamental tədqiqatlar bütün tətbiqi tədqiqatların, tətbiq olunan yeniliklərin 

özəyini, əsasını təşkil edir. Bu baxımdan fundamental tədqiqatların maliyyələşməsini 

dövlətin öz üzərinə götürməsi məqsədəuyğun hesab olunur. 

Çünki fundamental tədqiqatlar aşağıda qeyd olunan üç əsas xüsusiyyətinə görə sabit 

təyinatlı maliyyələşmə sisteminin tətbiq edilməsini tələb edir. 

1) Fundamental tədqiqatlar fasiləsizlik prinsipinə əsaslanır və tədqiqatın nəticələri həmişə 

maddi xarakter daşımır. 

2) Fundamental tədqiqatların iqtisadi səmərəsini qabaqcadan müəyyənləşdirmək bəzən 

çox çətin, bəzən də qeyri-mümkün olur. 

3) Fundamental tədqiqatlar uzun dövr (10-15 il) üçün nəzərdə tutulduğundan 

sahibkarların maraqları ilə üst-üstə düşmür. 

Bu amillər fundamental tədqiqatları yerinə yetirən təşkilatların əlavə maliyyə mənbələri 

əldə etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Təkcə fundamental tədqiqatların deyil, 

ümumilikdə elmin maliyyələşməsi (onun spesifikliyini, sosialiqtisadi, texniki-texnoloji 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq) dövlətin nəzarətində olmalıdır. 

Elmin maliyyələşməsi mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi baxımından elmi işçilərin 

münasibətlərini öyrənmək məqsədilə aparılan sorğu materiallarının təhlili göstərir ki, elmi 

işçilərin 45,2%-i, o cümlədən, elmlər doktorlarının 57,6%-i, elmlər namizədlərinin 39,3%-i, 

dərəcəsi olmayan elmi işçilərin 46,6%-i maliyyələşmənin dövlət tərəfindən həyata 

keçirilməsinə üstünlük verirlər.  

Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini isehsalata tətbiq etməklə maliyyələşmə işinin 

yaxşılaşdırılmasını rəyi soruşulanların 7%-i, o cümlədən, elmlər doktorlarının 6,8%-i, 

elmlər namizədlərinin 8,7%-i, elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərin 8,8%-i təklif etmişdir. 



Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığa üstünlük verənlər isə rəyi soruşulanlar arasında azlıq 

təşkil etmişdir. Rəyi soruşulanlar arasında elmi-texniki sahədə beynəlxalq əlaqələrə 

üstünlük verənlərin azlıq təşkil etməsinə baxmayaraq, hesab edirik ki, bu sahədə 

əməkdaşlıq prinsipcə insan fəallığının spesifik sferası kimi, elmin çoxşaxəli 

xüsusiyyətlərinin inkişafına, elmin inkişafının maliyyə formalarının dəyişməsinə və çevik 

idarəetmə strukturunun və «elm-istehsal» münasibətlərinin qurulmasına əhəmiyyətli təsir 

göstərə bilər.  

Bir sıra ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, indiki bazar münasibətləri şəraitində elmin üstün 

istiqamətlərinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi sisteminin yenidən qurulması, 

innovasiya banklarının və investisiya firmalarının (vençur fondları) fəaliyyət göstərməsi 

üçün əlverişli şərait yaradılması, xarici şirkətlərin elmi-tədqiqat işlərinin 

maliyyələşdirilməsinə cəlb edilməsi olduqca vacibdir. 

Təsadüfi deyil ki, bütün dünyada elmə çəkilən xərclərin 80%-i, elmi–texniki heyətin isə 

50%-i elmi-texniki potensialın inkişaf səviyyəsinə görə on sırada dayanan ABŞ, Yaponiya, 

Almaniya, Fransa, Böyük Britaniyanın payına düşür. Bu ölkələr arasında ABŞ-ın elmə 

çəkilən xərclərin həcminə görə Yaponiya, Almaniya, Böyük Britaniya və Fransanın 

ümumilikdə elmə çəkdiyi xərclərə bərabər olması (50%) diqqəti daha çox cəlb edir.  

Göründüyü kimi, ABŞ bu gün elmə çəkilən xərclərin həcminə görə dünya ölkələri arasında 

birinci yerdə durur. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, Amerikanın dünyanın ən 

hegomon dövlətinə çevrilməsində elmin çox böyük rolu olmuşdur.  

Onu da qeyd edək ki, 1965-1995 –ci illərdə ABŞ- da elmə çəkilən xərclərin həcmi 8,2 dəfə, 

bu dövr ərzində müvafiq xərclərin həcmi Fransada 17,8 dəfə, Yaponiyada isə 18 dəfə artıb. 

Keçən əsrin ikinci yarsından başlayaraq adları çəkilən ölkələrdə elmi fəaliyyətin inkişafı 

üçün yaradılmış sağlam mühit elmi –tədqiqat və işləmələrin qeyri-büdcə maliyyə 

təşkilatları və özəl sektorlar tərəfindən maliyyələşdirilməsinə geniş imkanlar açmışdır. 

Bunun nəticəsi olaraq hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə özəl sektorlar tərəfindən elmi-

tədqiqat işlərinə çəkilən xərclər büdcədən elmə ayrılan vəsaitlərin ümumi həcmini 

üstələməsi meyli müşahidə olunmaqdadır.  

Qeyri–büdcə vəsaitlərinin başlıca mənbəyini–sahibkarlıq sektoru, istehsal müəssisələri, 

müxtəlif fondlar, milli və transmilli korporasiyalar və s. təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, 

inkişaf etmiş ölkələrdə sahibkarlıq sektoru dövlətin milli innovasiya sisteminin əsas 

strukturlarından biri olmaqla, elmitədqiqat işlərinin maliyyələşməsində və elmin 

nəticələrinin, ixtiraların real məhsula və texnologiyaya çevrilməsində əhəmiyyətli rol 

oynayır. Bu sektor elmi-texniki tərəqqiyə əsaslanan iqtisadi cavabdehliyi öz üzərinə götür-

məklə, elmin maliyyə təminatının yaxşılaşdırılmasında da çox böyük əhəmiyyətə malikdir.  



Beləliklə, həm elmə investisiya qoyan özəl sektor, həm də sifarişi yerinə yetirən elmi-

tədqiqat təşkilatları yüksək gəlir əldə edirlər. Bu da təbii ki, həmin sahədə çalışanların 

sosial təminatının yaxşılaşdırılmasına və daha məhsuldar fəaliyyət göstərməsinə təsir edir. 

İndiki keçid iqtisadiyyatı şəraitində elmin maliyyə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə, 

qeyri-dövlət sektoruna, yerli müəssisə və şirkətlərə, xarici kompaniyalara (elmi-tədqiqat 

işlərinə investisiya qoymaq üçün) həvəsləndirici mühit yaradılmalı, bu istiqamətdə xüsusi 

tədbirlər proqramı hazırlanmalıdır.  

Dövlət elmi təşkilatların fəaliyyətini elə tənzimləməlidir ki, burada çalışan insanlar başqa 

problemlər (sosial yönümlü) haqqında deyil, yalnız onun qarşısına qoyulan problemin 

həlli yolları haqqında düşünsün. Bu isə elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirənlərin 

fəallığının artırılmasında əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur.  

Yalnız bu halda elmi kadrların əməyi səmərəli və nəticəli ola bilər. Əks halda təbii ki, 

onların əldə etdiyi nəticələrin keyfiyyəti aşağı olacaqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya təcrübəsində elmə investisiya qoyuluşu ən perspektivli 

sahə hesab olunur.  

Çünki elmə qoyulan investisiya ilk növbədə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına və 

dünya bazarına elmtutumlu məhsulların çıxarılmasına şərait yaradır.  

Bu amil elmə investisiya qoyuluşunun tənzimlənməsinin, elmi sferada bazar 

infrastrukturunun yaradılmasının, elmi təşki-latların ən yeni cihaz və avadanlıqlarla təmin 

olunmasının, qlobal informasiya və rabitə sisteminin yaradılmasının iqtisadi böhran 

keçirən ölkə üçün zəruri olduğunu göstərir.  

Alimlərinin hesablamalarına görə, elmə çəkilən hər 1 dollar 9 dollar, bəzən daha çox 

(Yaponiyada bunun 1:35 nisbətində olduğu bildirilir) gəlir gətirir. Təsadüfi deyil ki, hələ 

1996-cı ildə Amerikanın tanınmış şirkətləri olan «General Motors» elmi tədqiqat işlərinə 9 

mlrd. dollar, «Ford» 7 mlrd. dollar, «IBM» 4 mlrd. dollar vəsait xərcləmişdir. Bu da hazırda 

Azərbaycan Respublikasında elmə qoyulan vəsaitdən 100 dəfələrlə çoxdur. 

Bunun nəticəsi olaraq, ABŞ hər il elmtutumlu məhsulun ixracından təxminən 740 mlrd. 

dollar gəlir götürür. Rusiyanın elstutumlu məhsul istehsalından əldə etdiyi gəlir isə 1 

mlrd. dollara yaxındır. Azərbaycanda isə belə bir statistik rəqəm olmadığından, ixrac 

olunan elmtutumlu məhsulların xüsusi çəkisini müəyyən etmək mümkün deyil. Lakin 

aparılan 

araşdırmalar onun cox aşağı olduğunu göstərir. Bunun əsas səbəbi isə maliyyə çətinlikləri 

üzündən elmtutumlu müəssisələrin əksəriyyətinin qismən işləməməsi və ya tamamilə 

fəaliyyətsiz olmasıdır. 



Qeyd etdiyimiz kimi, dünya təcrübəsində ölkənin sosialiqtisadi inkişafında elmin rolunun 

artırılmasına xidmət edən çoxlu metodlar mövcuddur. Bura yerli və xarici investorların 

elmi sferanın maliyyələşdirilməsinə cəlb edil-məsi, xarici kompaniyalarla müqavilə 

əsasında elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, respublika ərazisində və ondan kənarda 

fəaliyyət göstərən Transmilli Kooperasiyaların (TMK) vəsaitlərinin cəlb olunması, yerli və 

xarici fondların vəsaiti, dövlət sifarişlərinin (qrantların) artırılması və s. kimi metodları 

daxil etmək olar.  

Məlum olduğu kimi, son dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemində köklü dəyişikliklər 

baş verir ki, bu da əsasən iqtisadiyyatın qloballaşması ilə bağlıdır.  

Qloballaşma ölkədə sənayenin inkişafına, yeni texnika və texnologiyaların tətbiqinə və 

bununla bağlı yeni peşə və ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və yenidən 

hazırlanması sisteminin təkmilləş-dirilməsinə müsbət təsir göstərir. 

Qloballaşma həmçinin məhsulun, əməyin və kapitalın yerdəyişməsində (ölkə 

sərhədlərindən kənara çıxması), gənc mütəxəssislərin işlə təmin olunmasında onların 

həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində də əhəmiyyətli rol oynayır. 

Bu baxımdan mövcud şərait elmin maliyyə və digər resurslarla təmin olunmasının metod 

və prinsiplərinin işlənilməsini, təkmilləşdirilməsini və bu istiqamətdə əsaslı elmi-tədqiqat 

işlərinin aparılmasını həyata keçirəcək dövlət qurumunun yaradılmasını zəruri edir.  

2002-ci ildə qəbul edilmiş yeni nizamnamədə bu funksiyanın Azərbaycan MEA tərəfindən 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hesab etmək olar ki, Elmlər Akademiyasının bu 

funksiyanı həyata keçirməsində müəyyən çətinliklər yaranacaqdır. Çünki MEA-da 

bilavasitə elmi-texniki fəaliyyətin tədqiqi ilə (elmşünaslıq sahəsində) məşğul olan qurum 

yoxdur.  

Elmi-texniki fəaliyyətin dövləti əhəmiyyət daşıdığını nəzərə alaraq Prezident yanında 

xüsusi nəzarət komissiyası və ya Prezident yanında Dövlət Elmşünaslıq İnstitutunu yaxud 

da MEA-nın nəzdində Elmşünaslıq İnstitutunun yaradılmasını məqsədəuyğun hesab 

etmək olar.  

Elmi-texniki potensial: əsas inkişaf meylləri və problemləri əhəmiyyəti və s. sahələrdə 

tədqiqatların aparılmasından ibarət olmalıdır. Bu Azərbaycanda elmin perspektivli 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində və inkişafında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

İndiki şəraitdə elmin maliyyələşməsi istiqamətində dövlətin qarşısında duran əsas 

vəzifələr: 

 «Elmi və Elmi-Texniki Siyasət haqqında» Qanun qəbul edilməsindən; 



 elmi-texniki fəaliyyətin inkişafına xidmət edən fəal və çevik büdcə, kredit, qiymət, vergi, 

gömrük, amortizasiya və s. siyasətin həyata keçirilməsindən; 

 elmə ayrılan büdcə xərclərinin artırılmasından; 

 müxtəlif fondların, kiçik innovasiya və vençur müəssisələrinin yaradılması və onların 

bütün vergilərdən azad olunmasından; 

 xarici və yerli iş adamlarını elmə investisiya qoymağa maraqlandırılmasından; 

 elmə ayrılan vəsaitlərin müəyyən hissəsinin qrantlar şəkilində xüsusi əhəmiyyətli 

sahələrə və tədqiqat işlərinə sərf edilməsindən; 

 dövlət sifarişinin artırılmasından; 

 «elm-istehsal-bazar» əlaqələrinin çevik təşkilati formalarının yaradılmasından və s. 

ibarət olmalıdır. 

Yalnız bu halda elmin maliyyə təminatının yaxşılaşdırılmasına və elmin iqtisadi 

əhəmiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq mümkündür. 

Beləliklə, dünya təcrübəsinə əsaslanaraq indiki şəraitdə dövlətin qarşısında elmi-texniki 

fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi sisteminin yenidən qurulmasının (və ya 

təkmilləşdirilməsinin), innovasiya sahibkarlığının, elmitexniki fəaliyyətin nəticələrinin 

istehsala tətbiqində dünya təcrübəsinə əsaslanan riskli maliyyə mexanizminin 

formalaşdırılmasının və bu istiqamətdə əlverişli şəraitin yaradılmasına istiqamətlənmiş 

tədbirlərin həyata keçirilməsininin vacib olduğunu söyləmək olar. 

 

 

 


