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TÜRKPA ÜYESİ ÜLKELERDE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİ
Yenilikçilik için yapılan yatırımların teorik ve pratik çalışması, aşağıdaki sonuçların
ve önerilerin alınmasına olanak sağlamıştır:
• Bugün, TÜRKPA ülkelerinin yatırım politikasına yönelik yeni yaklaşımlar,
ekonomideki gerekli yapısal değişimleri gerçekleştirmek ve ilgili ülkelerin
karşılaştığı tehdit ve risklere yeterince cevap vermek için önemli bir araçtır. Bu
yaklaşımlardan biri, yatırımların ölçeğinin artırılmasına değil, yenilikçilik odaklı
yatırım kaynaklarının yapısal çeşitliliğinin kalitesinin ve genişlemesinin gelişmesine
öncülük etmektir.
• Yenilikçi yatırımlar, yenilikçi kaynakların çoğaltılmasına ya da halihazırda
yenilikler (teknik, teknoloji, yeni niteliklere sahip yeni personel, bilgi kaynakları,
entelektüel kaynaklar vb.) şeklinde çoğaltma sürecine katılan ve üretim faaliyetinde
nitelik ve nicelik olarak iyileştirmeye imkan veren yatırımlardır.
• TÜRKPA üye ülkelerinin küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ'ler) için
yenilikçi teknolojiler alanındaki önceliklerin uygulanması sonucunda, normatif ve
yasal çerçeve, TÜRKPA internet sitesinde ekonomi, vergi, bilim ve eğitim alanında
önerilerde bulunmak suretiyle her bir katılımcı ülkenin parlamento düzeyinde
birbirine yakınlaştırılmalıdır.

• Yatırım ve inovasyon alanını organize etmek ve teşvik etmek için, sayılan devlet
desteği yöntemleri kullanılmalıdır: doğrudan finansman, tercihli şartlarda bütçe
kredilerinin sağlanması ve vergi tercihlerinin oluşturulması, belirli türdeki icatlar için
patent ücretlerinin ödenmesinin ertelenmesi, hızlandırılmış amortisman vb.
• TURKPA üyesi ülkelerde yenilikçi üretim alanındaki yasal çerçevenin
iyileştirilmesi amacıyla, TÜRKPA İktisadi İşbirliği Komisyonu üyelerini ve ilgili
uzmanların, yenilikçi ve yüksek teknolojilerin gelişiminde lokomotif role sahip olan
tematik uluslararası ekonomi forumlarına gönderilmesi gerekmektedir. Bu içinde
bulunduğumuz zamanın bir gereğidir.
• Yatırım ve yenilik faaliyetlerini etkinleştirmek için önemli bir mekanizma da
şunlardan oluşmalıdır:
- Girişim fonları yanında sigorta şirketleri ve ticari bankaları da içine alan bir risk
sermayesi finansmanı;
- Ülke ekonomisine yatırım yapmanın cazibesi ve yararı ekonomik, sosyal, politik,
yasal, organizasyonel ve diğer koşullara bağlı olduğu için tüm bölgelerde olumlu bir
yatırım ortamı oluşturulması;
- Sabit varlıkların yenilenmesini arttırmak, araştırma ve geliştirmeye ayrılan fonları
artırmak (Ar-Ge), ürün yeniliklerini üretime katmak amacıyla vergi yükünü azaltarak
işletmeler için elverişli bir ekonomik iklim yaratmayı amaçlayan bir vergi teşvik
sistemi;
- Yüksek teknoloji alanlarının geliştirilmesiyle ilişkili yenilikçi projeleri finanse
etmek;
- Bilim yoğun ekipman ve cihazların kiralanması için sermayenin mobilizasyonu;
- Küçük işletmelerin yatırım ve inovasyon program ve projelerinin uygulanmasına
bütçelerinden kaynak kullanmadan katılımlarının desteklenmesi;
- Katılımcı ülkelerin araştırma ve geliştirme enstitülerinin yanı sıra mühendislik ve
teknik personelin ileri düzeyde eğitimi;
Yukarıda belirtilenlerin tümü, katılımcı devletlerde genel bir Yatırım Teşvik ve
Destek Programı çerçevesinde değerlendirilmelidir.
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