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GİRİŞ
Universitetlər təhsil sisteminin ali pilləsi

olmaqla, ölkə üçün ixtisaslı kadrların hazır-
lanması kimi mühüm vəzifə daşıyır. Lakin,
inkişaf etmiş ölkələrdə universitetlər eyni
zamanda sənaye ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq edir,
müxtəlif formada dəyərlər yaradırlar. Tarixdə
universitetlər ilk öncə sırf təhsil vermə məq-
sədi güdürdülərsə, daha sonra elmi-tədqi-
qatların aparılması üçün əsas rolunu da oyna-
mağa başladılar. Lakin, kapitalizmin meydana
gəlməsi və güclənməsi, universitetlərin eyni
zamanda sənaye ilə əməkdaşlığına təkan
verdi. Əgər ölkəmizdə universitetlər sadala-
nan iki funksiya üzərində diqqət cəmləsə, bu
təhlildə məqsədimiz onların sənaye ilə forma-
laşdırılan əlaqələrinin mümkün qarşılıqlı
təsirlərinə işıq tutmaqdır. Burada sənaye
dedikdə, iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında
fəaliyyət göstərən müəssisələr nəzərdə tutulur.
Əsas əməkdaşlıq forması olaraq elmi-tədqiqat
sahəsində əməkdaşlıq nəzərdən keçirilir.

Sənaye və universitetlər arasında əlaqələrin
nəticəsi hər iki tərəf üçün öncədən qeyri-
müəyyən olur ki, bu da bəzən bu istiqamətdə
motivasiyanı aradan qaldırır. Burada yatırıl-
mış investisiyanın səmərə verəcəyi müəssisə-
lər tərəfindən sual olunursa, universitetlər
qeyd olunan tədqiqatların onların profilinə

uyğunluğu barədə düşünməli olurlar. Yəni,
burada qarşılıqlı faydanın yaradılması önəm
kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, birgə
əməkdaşlıqda innovativ yeniliklər əldə edil-
dikdə, onların üzərində müəlliflik hüquqları
ilə bağlı mübahisələr yarana bilər ki, bu da
digər çəkindirici amil kimi çıxış edir. Bu
məsələnin həlli yolu, patentlərə müraciət ba-
rədə öncədən razılığa gəlinməsi və müraciət-
lərin universitet-müəssisə tərəfindən birgə
formada edilməsi ola bilər. Sadalananlara
baxmayaraq, bu növ əməkdaşlığın müsbət tə-
sirlərinin olduğu danılmazdır və bu tədqiqatda
həmin təsirlər təhlil ediləcəkdir.

Universitet-sənaye əməkdaşlığının cari
vəziyyəti

Universitet-sənaye əməkdaşlığı qeyd etdi-
yimiz kimi ölkəmizdə geniş yayılmasa da,
universitetlərimizin sənaye gəlirləri aşağı sə-
viyyədə olsa da, bu dünya praktikasında yeni
və nadir əməkdaşlıq növü deyildir. Bir çox
universitetlər bu sahədə böyük gəlirlər əldə
edir və həm tədrisin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi, həm də universitetin real texnoloji
proseslərin içində olması təmin olunur. Times
Higher Education sıralamalarına əsasən, aşa-
ğıda professor-müəllim heyətinə düşən adam-
başı sənaye gəliri üzrə 10 ən yaxşı nəticəyə
malik universitet göstərilmişdir.
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Sıra İnstitut Ölkə Professor-müəllim heyətinə düşən adambaşı sənaye
gəliri (ABŞ dolları ilə)

1 Münhen Lüdviq-Maksimilian
Universiteti

Almaniya 392800

2 Dyuk Universiteti ABŞ 287100
3 Koreya Elm və Texnologiya Ali

İnstitutu
Cənubi
Koreya

254700

4 Cons Hopkins Universiteti ABŞ 249900
5 Anadolu Universiteti Türkiyə 242500
5 Vageningen Universiteti Niderland 242500
7 Çin Neft Universiteti Çin 227600
8 Rio de Janeyto Pontifikal Katolik

Universiteti
Braziliya 204600

9 İstanbul Universiteti Türkiyə 202000
10 Frayburq Universiteti Almaniya 201700

Mənbə: Times Higher Education Rankings[1]

Bu universitetlər əsasən inkişaf etmiş
ölkələrdə yerləşir ki, bu da inkişafla univer-
sitetlərin təhsil və tədqiqat səviyyəsinin poten-
sial əlaqəsindən xəbər verir. Lakin ilk onluq-
dan göründüyü kimi, qonşu Türkiyə bu sahədə
ciddi irəliləyişlər əldə etmişdir və Azərbaycan
bu təcrübəni öyrənərək, yerli tətbiqindən
mühüm faydalar əldə edə bilər.

Krahmer və Schmochun (1998) tədqiqatına
əsasən, əvvəlki dövrlərə nisbətən son illərdə
sənaye firmaları və universitetlər arasında
əməkdaşlıq mühüm dərəcədə artmışdır, lakin
elmi və texnoloji sahələr üzrə bu, dəyişkənlik
göstərir. Elm əsaslı sahələrdə universitet de-
partamentləri aşkar diqqəti bazis tədqiqatlara
ayırır, sənayenin isə əsas marağı bu elmin mü-
şahidəsi ilə məhdudlaşır. Daha az elm əsaslı
sahələrdə texniki problemlərin həlli sənayenin
əsas məqsədidir. Bütün sahələrdə elmi bilik-
lərin mübadiləsi elmi-texniki icmalar üçün
xarakteristik olan əlaqə vasitəsidir. [2]

Şübhəsiz ki, elmi-tədqiqatlar üzrə əmək-
daşlıq bütün sahələr üzrə eyni səmərəliliyi
daşıya bilməz. Məsələn, fizika-mühəndislik
və sosiologiya elm sahələri firmaların uni-
versitetlərlə əməkdaşlığında ayrı xarakterlər
nümayiş etdirməlidir. Firmalar daha çox mən-
fəət gətirən sahələrdə əməkdaşlıqda maraqlı-
dır. Şübhə yoxdur ki, bəzi iqtisadi elmlərdə də
əməkdaşlıq şirkətlərə töhfə verər. Məsələn,
bəzi universitetlər biznes planların hazırlan-
masında tələbələri real təcrübələrlə tanış et-
mək üçün real bazar firmaları ilə əməkdaşlıq
edir. Nəticədə, hər iki tərəf özünəxas faydalar

əldə edir. Universitet tələbələri real biznes
planın hazırlanması ilə təcrübə toplayır, real
şərt və şəraitlərlə tanış olur, firmalar isə öz
yeni istehsal xətləri üçün pulsuz biznes plan
əldə edirlər. Fizika kimi elm əsaslı sahələrdə
isə hər bir əməkdaşlıq yeni ideya mənbəyi,
bacarıqlı mütəxəssislərə çıxış əldə etmə
imkanı verir.

Veugelers və Cassiman (2005) hansı firma
və sənaye xarakteristikalarının universitetlərlə
əməkdaşlıq üçün əlverişli olduğunu təhlil edir.
Müəlliflərə əsasən, universitetlərlə əməkdaş-
lıq qərarı firmaların ümumi innovasiya strate-
giyasından ayrılıqda nəzərdən keçirilə bilməz.
Universitetlərlə əməkdaşlıq şirkətlərin öz
elmi-tədqiqatlarını aparması, ictimai məlu-
matlardan istifadəsi və digər tərəfdaşlarla
əməkdaşlığı kimi amillərlə əlaqəlidir. Univer-
sitetlərlə əməkdaşlıq ehtimalını tədqiq edən
təhlilin nəticələrinə əsasən, böyük firmalar və
kimya və əczaçılıq sektorunda fəaliyyət göstə-
rən firmaların belə əməkdaşlıqda iştirakı daha
yüksək ehtimallıdır. Həmçinin, əməkdaşlıq
razılaşmaları riskin innovasiyaya önəmli ən-
gəl olmadığı və xərclərin bölüşdürülməsinə
xidmət etdiyi zaman daha rahatlıqla əldə edi-
lir. [3] Göründüyü, kimi elm sahələrindən
əlavə şirkət xarakteristikaları da belə əmək-
daşlıq qərarında böyük önəm daşıyır.

Universitetlərin genişlənən rolları və
sənayenin innovasiya mənbələri

Daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, univer-
sitetlər akademik və tədris məsuliyyətlərindən
əlavə, gün keçdikcə daha çox sahələrdə
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fəaliyyət göstərir və yeni rollar əldə etməyə
başlayır. Onlara nəzər salmaq, sənaye üzə-
rində təsirə də aydınlıq gətirəcəkdir.

Millvater və Hudson (2008) bildirir ki,
xalqların ümumi bacarıqları əhəmiyyətli
dərəcədə onların tədqiqat qabiliyyətindən
asılıdır. Bilik yaradılmasının mərkəzləri olan
universitetlər milli tədqiqatlarda kritik rol
oynayırlar. Bir çox universitetlər öz insti-
tutsional fəaliyyət istiqamətlərinə tədqiqat və
biliyin yaradılmasını da daxil etmişlər. Nəticə
olaraq, universitet tədqiqatları xalqların dünya
bazarına bilik, elm çıxarmasında yüksək
rəqabət qabiliyyətinə yiyələnmişlər. Dövlətin
ümum-elmi tədqiqatlarında möhkəm rola
sahib olan universitet tədqiqatları həm də
tədrisin-elmin səviyyəsinin yüksəlməsinin də
təyin edicisidir. Ötən iyirmi ildə ali təhsili
daha səmərəli etmək və onlara ayrılan pul
qarşılığında dəyər əldə etmək üçün bir çox
ölkələrdə universitetlərin tədqiqat fəaliyyətləri
qiymətləndirilir. Bu nəticələr əsasında höku-
mət fondlarından müvafiq resursların ayrılma-
sı baş tutur. Lakin bu kimi dəyişikliklər, xü-
susilə tədqiqatın onların fəaliyyətini qiymət-
ləndirmədəki roluali təhsil qurumlarına və
müəllim-professor heyətinə çətinliklər yara-
dır. Bu səbəblə eyni zamanda, tədqiqatları
mükafatlandırma sistemi də formalaşdırıla
bilər. Həmçinin müşahidə edilmişdir ki, tədqi-
qatların stimullaşdırılması eyni zamanda
tədrisə də müsbət təsir göstərir. [4]

Fritsch və Slavtchevin (2007) tədqiqatına
əsasən, universitetlər regional innovasiya
prosesləri üçün mənbə olaraq çıxış edirlər.
Müxtəlif göstəricilər əsasında universitetlərin
innovasiyaya təsiri qiymətləndirilmişdir. Mü-
əyyən olunmuşdur ki, universitetlərdə aparılan
tədqiqatların intensivliyi və keyfiyyətinin,
həmçinin, regional innovasiyaya təsir göstər-
məsi üçün universitetlərin regionda yerləş-
məsi və coğrafi mövqeyinin rol oynadığı aş-
kara çıxarılır.[5]

Göründüyü kimi, hazırda universitetlər
akademik təhsildən əlavə həm elmi-tədqi-
qatlara mühüm töhfə verir, həm də sənaye və
ümumən ölkə üçün əlverişli innova-siya
mənbəyi kimi çıxış edir. Sənaye müəssisələri

üçün faydalar daha sonra ətraflı nəzərdən
keçiriləcəkdir.

Şirkətlər yeni məhsullar hazırladıqları za-
man bu, ideya mərhələsindən son məhsul mər-
hələsinə qədər müxtəlif mərhələlərdən keçir.
Bu zaman şirkətlərə həm  ideyalar çox böyük
önəm kəsb edir, həm də innovativ yeniliklər
bu və ya digər formada tətbiq olunur. Səna-
yenin məhsulların hazırlanmasında ideya və
innovasiya mənbəyi kimi ilk öncə daxili elmi-
tədqiqat departamentləri rol oynayır. Şirkətlər
bu məqsədlə müvafiq işçi-alim heyəti cəlb
edir və yeni məhsulların hazırlanmasında,
inkişafında onların xidmətindən istifadə edir.
Digər bir daxili mənbə sıravi işçilərdir ki,
şirkətlər onların ideya və təkliflərini qiymət-
ləndirməli və stimullaşdırmalıdır. Məsələn,
bəzi şirkətlər patent klubları yaradaraq,
işçilərə öz ideyalarını patentləşdirməyə və
onlardan əldə olunan səmərədən pay götürmə-
yə şərait yaradır. Xarici mənbələrə isə təchizat
zəncirinin yuxarı və aşağı pillələrini (təchizat-
çılar və müştərilər) və rəqibləri aid etmək olar
ki, şirkətlər onları izləyərək yeni tələblər üzrə
yeni məhsullar işləyib hazırlaya bilir. Univer-
sitetlər isə həm yeni ideya, həm də innovasiya
mənbəyi kimi çıxış edə bilir. Məsələn, dərman
firmaları universitetdəki tədqiqatlardan istifa-
də edərək yeni dərmanlar hazırlaya, onlardan
gələn təkliflər üzrə dərmanları təkmilləşdirə
bilərlər.

Sənayenin çoxsaylı innovasiya mənbələri
içərisində universitetlər önəmli yer tutur ki,
bunun da respublikamızda tətbiqi və yayıl-
ması böyük faydalar verə bilər.

Universitetlər üçün potensial faydalar
Universitetlərin sənaye ilə əməkdaşlığı bir

çox faydaların əldə olunmasına zəmin yaradır.
Bu kimi faydalara universitetlərin maddi

imkanlarının genişləndirilməsini və tədqiqat
məqsədləri üçün daha çox vəsaitin cəlb edil-
məsini aid etmək olar. Belə ki, ölkəmizdə
dövlət maliyyələşdirilməsindən və tələbələrin
təhsil haqqından formalaşan universitet büd-
cəsi yeni maliyyə mənbələri cəlb edərsə, bu
universitetin araşdırma və elmi fəaliyyətinə
böyük stimul olar.  Aydındır  ki,  bu cür maliy-
yə mənbələri əsasən özəl təşkilatların istədik-
ləri sahələr üzrə yönləndirilməli və xərc-
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lənməli olacaqdır. Buna baxmayaraq, həmin
sahələrin də inkişafı həm elmi yeniliklərə sə-
bəb olacaq, bilavasitə maliyyələşdirilməyən,
lakin əlaqəli sahələrdə də tapıntılara səbəb
olacaq, həm də makroiqtisadi səviyyədə döv-
lətlərin iqtisadi inkişafına öz töhfəsini
verəcəkdir.

Əlaqəli sahələrdən söz açıldığı zaman,
burada tədqiqat sinerjisi yaradılması imkan-
larından da bəhs etmək lazımdır. Təhlil edilən
və tədqiqat aparılan sahələr üzrə yeniliklər,
universitet təhsilində önəm daşıyan lakin
biznes perspektivindən mənfəətli görün-
məyən sahələrə də fayda verə bilər. Elmin
müxtəlif sahələri bir-biri ilə əlaqədədir, eyni
fiziki qanundan və ya texnoloji üsuldan
onlarla müxtəlif sektorda və istehsalda istifadə
edilə bilir. Bu baxımdan, firmalarla əmək-
daşlıq eyni zamanda universitetlərin öz tədqi-
qatlarına da töhfə verə bilər ki, bu da birgə
əməkdaşlığın sinerjisini yaradar.

Həmçinin, elm təkcə universitetlərdə yara-
dılmır, elmin bir çox digər müasir sahələri
vardır ki, onlar istehsalatda geniş tətbiq
olunur, lakin hələ təhsildə öz əksini tapmır.
Son texnoloji yeniliklər, məsələn ağıllı tele-
fonlar bura aid edilə bilər. Eləcə, bəlkə bu gün
əczaçılıq sektorunda dərmanların əksəriyyəti
özəl firmalar tərəfindən hazırlanır, inkişaf et-
dirilir. Belə halların mövcudluğu şəraitində
sənaye ilə əməkdaşlıq universitetlərə təhsil-
dən kənar sahələr üzrə də yeniliklərdən xə-
bərdar olmağa və istehsalatın son yenilik-
lərindən məlumatlanmağa yardım edir. Bu isə
gələcək karyeralarını istehsalatda davam
etdirəcək tələbələr perspektivindən də mühüm
əhəmiyyət daşıyır.Məsələn, Brush (1998) öz
tədqiqatında Meksika və İspaniyada belə
əməkdaşlığın istehsalat müəssisələrindən əla-
və, mühəndislik üzrə təhsil alan tələbələrə
ciddi faydalar verməsini təsdiq etmişdir. [6]

Buraya eyni zamanda universitet elmi
heyətinin qazandığı bilikləri də müsbət amil
kimi aid etmək lazımdır. Məsələn, fizika-
mühəndislik üzrə professor-müəllim heyəti,
nə qədər elmi ədəbiyyatdan istifadə etsə də,
fərdi və universitetdaxili tədqiqatlar aparsa da,
son texnoloji yenilikləri öyrənmək onların
biliklərinin artmasına və təkmilləşməsinə

yardım edəcəkdir. Universitet müəllimlərinin
özəl sektorda layihələrə cəlbi də mümkündür
ki, bu da universitetlər və sənaye arasındakı
səddləri azaldaraq, əmək resurslarının mobil-
liyinə gətirər.

Bu cür əməkdaşlıq tədqiqatların maliyyə-
ləşməsi zamanı maddi resursların daha yax-
şı idarə edilməsinə gətirib çıxarır. Belə ki,
özəl sektor tərəfindən ayrılan pulların xərclən-
məsinə nəzarət universitetlərdə elmi-tədqiqat
işlərinin səmərəliliyinin artmasına töhfəsini
verir. Həm resurslardan optimal istifadəyə
çalışılır, həm də resurslar “yararsız” sahələrdə
tədqiqata yox, maraq kəsb edən və ehtiyac
duyulan sferalarda araşdırmalara yönəldilir.

Sənaye müəssisələri üçün potensial
faydalar

Universitetlərlə əməkdaşlıq sənaye
müəssisələri üzərində də müsbət təsirlərə
malikdir. Bunlardan ən önəmlilərindən biri
kimi müəssisələrin elmi-tədqiqat xərclərində
azalma müşahidə edilməsidir. Universitetlərdə
tədqiqatlara ayrılmış maliyyələr və kadr
bazası kimi amillər müəssisələrin elmi-
tədqiqatlara ayrılan resurslara qənaətinə
imkan yaradır. Buna səbəblərdən biri də, sadə
formada, elmi-tədqiqat xərclərinin əməkdaşlıq
edən tərəflər arasında bölüşdürülməsidir.

George, Zahra və Vood (2002) 147 biotex-
nologiya firması üzrə universitetlərlə əlaqələ-
rin şirkətlərin fəaliyyətlərinə təsirini araşdır-
mışlar. Nəticəyə əsasən, universitetlərlə əla-
qəsi olan şirkətlərin elmi-tədqiqat xərclərində
azalma olmuşdur. Eyni zamanda, onların
innovasiya məhsuldarlığı artım göstərmişdir.
Buna baxmayaraq, universitetlərlə əlaqədə
olan şirkətlərin olmayan oxşar şirkətlərə nə-
zərən daha yüksək maliyyə qabiliyyəti gös-
tərdikləri barədə nəticə əldə olunmamışdır. [7]

Müasir bazar iqtisadiyyatında bilik,
informasiya xüsusi önəm daşıyır. Şirkətlər
həm son texnologiyalardan xəbərdar olmağa,
həm də onları tətbiqə can atırlar. Elm isə belə
halda xüsusi önəm daşıyır. Universitetlərlə
əməkdaşlıq şirkətlərin elm bazasının
artırılmasına, bilik ehtiyatının genişləndiril-
məsinə töhfə verər.Caloghirou, Tsakanikas və
Vonortas (2001) universitet-şirkət əməkdaş-
lığı forması olan tədqiqat birgə müəssisələrini
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təhlil etmişlər. Müəssisələr üzrə müxtəlif fay-
daları qiymətləndirən müəlliflər, şirkətlərin
verdikləri məlumata əsasən, belə əməkdaş-
lıqlardan yaranan ən mühüm faydanın onların
bilik ehtiyatına müsbət təsirin olduğunu
vurğulamışlar. [8]

Müəssisələr texnoloji yeniliklər əldə etmək
üçün innovativ ideyalara da ehtiyac duyurlar.
Bu baxımdan, universitetlər həm də yeni
ideyaların təmin edicisi kimi çıxış edə
bilərlər. Əgər bizneslə əməkdaşlıq yoxdursa,
bu ideyalar sadəcə ideya formasında qalırsa,
müəssisələrlə əməkdaşlıq onların reallaş-
masına və son məhsul halına gəlməsinə töhfə
verə bilər. Məlumdur ki, şirkətlər son məhsul
əldə etmək üçün minlərlə ideyaları sınaqdan
keçirir, onların texniki-iqtisadi əsaslandırma-
sını aparır, bazar tələbini və kommersiyalaş-
dırma potensialını öyrənir. Bu gün şirkətlər
üçün yeni ideyalar həddindən artıq dəyər kəsb
edir. Belə bir şəraitdə əgər işçi heyəti, elmi-
tədqiqat departamentləri, biznes inkişaf
menecerləri və s. çeşidli mənbələr rolunda
çıxış edirsə, universitetlər də bu baxımdan
ucuz və yararlı ideya mənbəyi kimi özünü
sübut edir.

Belberdos, Carree və Lokshin (2004) 1996-
cı ildə elmi-tədqiqatlar üzrə əməkdaşlıqları və
sonrakı iki ildə məhsuldarlıq artımını təhlil
etmişlər. Universitetlərlə əməkdaşlığın bazar
üçün yeni məhsulların yaradılmasında rol
oynadığını təsdiq edən müəlliflər, belə əmək-
daşlığın firmaların böyüməsinə müsbət təsi-
rinin olduğunu bildirir. Digər bir nəticəyə əsa-
sən, radikal innovasiyalar əldə etmək məqsədi
güdən firmalar üçün universitetlər bilik və
ideyaların əldə edilməsinin mühüm mən-
bəyidir. [9]

Sadalananlardan əlavə universitetlərlə
əməkdaşlığın müəssisələrə potensial töhfəsi
kimi elmi-tədqiqatların məhsuldarlığının
artmasını, elmi yeniliklərdən xəbərdar olmaq
və onları dərhal istehsalata tətbiq etmək
imkanları üçün elmi-texnoloji inkişaflarla
ayaqlaşmanı da göstərmək olar.

Hökumətlərin universitet-sənaye əmək-
daşlığını stimullaşdırılmasında rolu

Son olaraq, hökumətlərin də bu sahədə
roluna nəzər salınmalıdır. Hökumətlər bu

sahədə bir çox yolla təsir göstərə bilər. Birgə
əməkdaşlığın stimullaşdırılması, sadalanmış
töhfələrə gətirib çıxararaq, həm ölkədə
təhsilin səviyyəsini, həm də sənayenin
inkişafını yüksəldər.

İrina G. D. (2012) Rusiyada universitetlər
və şirkətlər arasında əlaqələr formalaşdırmaq
üçün dövlət tədbirlərini təhlil etmişdir. Burada
üç amil nəzərdən keçirilir – dövlət mülkiyyətli
müəssisələrin innovasiya inkişaf proqramları,
texnologiya platformaları və birgə elmi-
tədqiqat layihələri. Təsdiq edilmişdir ki, həya-
ta keçirilməsində bəzi qüsurların olmasına
baxmayaraq, bütün sadalanan tədbirlər
mühümdür. Bu tədbirlər həyata keçirildiyi
zaman, Rusiya elmi-tədqiqat kompleksinə
ümumilikdə fayda vermişdir. [10]

Azərbaycanda universitetlər əksərən dövlət
mülkiyyətlidir, eyni zamanda dövlətin sahib
olduğu bir sıra böyük şirkətlər var (Məsələn,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Şirkəti, Bakı Gəmiqayırma Zavodu, Azər-
kosmos ASC və s.). Onlar arasında əlaqələr
formalaşdırmaq dövlət üçün nisbətən asandır
və bu hər iki tərəfə, yekunda dövlətə töhfə
verən  addım  olar.  Eyni  zamanda,  bu  kimi
birgə əməkdaşlıq layihələri üçün qrant
ayrılması da mümkündür. Elm parkları,
texnologiya platformaları yaradaraq, orada
universitet-sənaye əməkdaşlığının yaradılması
mümkündür.

Guimonqeyd edir ki, universitet-sənaye
əməkdaşlığını təşviq etmək üçün ən müvafiq
yanaşma ölkələrin texnoloji və institutsional
ayırmalarından və onların universitet-sənaye
əlaqələrini daha geniş elm, texnologiya və
innovasiya siyasəti proqramının bir hissəsi
olaraq nəzərdən keçirilməsindən asılıdır.
Hökumətlər üçün çətinliklər sırasına milli
maraqlara maksimum xidmət edəcək siyasət
alətlərinin seçilməsi daxildir. Büdcənin məh-
dudluğu ilə üzləşən hökumətlər, şirkətlər və
universitetlərlə birlikdə, təhsil və tədqiqatda
əməkdaşlıq, universitetlərlə iri və ya yeni
firmalar arasında əməkdaşlıq, qrantların
ayrılması və ya elm parklarının yaradılması
kimi seçimlərdən müvafiq olanı reallaşdır-
mağa can atır. [11] Hər bir ölkənin özünəxas
xüsusiyyətləri fərqli yanaşmanı tələb edir.
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Azərbaycan bu sahədə mövcud olan təc-
rübələrdən yararlanmalı, onlar təhlil edilərək
və düzgün strategiya işlənərək, universitet-
sənaye arasında əməkdaşlıq səviyyəsini
yüksəltməlidir.

Nəticə və təkliflər
Sənaye və universitetlər arasında əməkdaş-

lığın çoxsaylı faydaları vardır. Maliyyə ba-
xımdan çətinliklə üzləşən universitetlər, ideya
və innovasiya baxımından yeni axtarışda olan
şirkətlər belə əməkdaşlıqdan yararlanırlar. La-
kin, daha öncə sadalandığı kimi, müsbət
cəhətlər bunlarla məhdudlaşmır və geniş
spektri əhatə edir. Universitetlər sənayedəki
yeniliklərdən xəbərdar olur, professor-müəl-
lim heyəti yeni biliklər əldə edir, tədris prose-
sinə töhfə verir, tədqiqata ayrılmış maddi
resursların daha yaxşı xərclənməsinə nəzarət
formalaşdırır, bu və ya digər formada dəyər
yaradır. Şirkətlər bu yolla elmi tədqiqatlara
ayrılan resurslara qənaət edir, yeni ideya və
innovasiya mənbəyi əldə edir, özlərinin və
tədqiqatların elmi bazalarını, elm əsaslı ol-
masını artırır, elmi-texnoloji inkişafla ayaq-
laşır və s.

Bütün bu amillər nəzərə alınaraq, hər iki
tərəf əməkdaşlıqda maraqlı olmalı və lazımi
addımlar atılmalıdır. Dövlət bu sahədə öz
rolunu oynamalıdır. Büdcədən qrantlar hesab-
na birgə layihələrin həyata keçirilməsi müm-
kündür. İntellektual mülkiyyət sahəsində boş-
luqlar aradan qaldırılmalıdır və patentlərin
müvafiq qaydada hər iki tərəfə verilməsində
çətinliklər olmamalıdır. Birgə müraciət olun-
muş patentlərin sonrakı taleyi tənzimlən-
məlidir. Dövlət vasitəçi rolunu oynayan mü-
vafiq institutlar formalaşdırmaqla, bu əmək-
daşlığı təşkil edə  bilər. Elm parklarının yara-
dılması, ora müxtəlif sektor nümayəndələrinin
cəlbi başqa perspektiv addımdır. Özəl sektor-
dan əlavə dövlət şirkətləri və dövlət univer-
sitetləri inzibati təlimatlandırma və idarə etmə
ilə bu işlərə cəlb oluna bilər.

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
bu cür əməkdaşlıq daim müsbət təsirlər gös-
tərir və xalqların rifahının yüksəldilməsində
öz rolunu oynayır. İqtisadi artım amillərindən
olan innovasiya şirkətlər və universitetlər ara-
sında elmi tədqiqat sinerjilərinin yaradılması

ilə əldə oluna bilir. Müasir bazar iqtisadiyyatı
şirkətlərdən rəqabətədavamlı, innovativ olma-
ğı tələb edir, bu tələblərə  cavab verməyən şir-
kətlər beynəlxalq bazarlarda möhkəmlənə
bilmirlər. Müştəri zövqünə uyğun məhsullar
innovativlik tələb edirsə, xərclərin azaldılması
və keyfiyyətli məhsul istehsalı da digər tərəf-
dən innovativliyə ehtiyac duyur. Bütün bunlar
nəzərə alındıqda əminliklə söyləmək olar ki,
şirkətlər, hökumətlər, universitetlər innovasi-
ya yaradılmasına səbəb olan bu tip əmək-
daşlığa xüsusi önəm verməli, onu stimullaş-
dırmalıdır.
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