
Şirkətlərin innovativ ideyalarının inkişafı ilə bağlı vəziyyətin öyrənilməsi ilə 
bağlı keçirilimiş sorğunun nəticəsinə dair təqdimat



Ümumi məlumat

Respondetlərin sayı: 168 KOB subyekti

Sualların sayı: 10
Sorğunun əhatə dairiəsi: ölkə üzrə
Sahibkarların fəaliyyət sahəsi: sənaye, kənd təsərrüfatı, təhsil, 
turizm, qida, istehsal, ticarət, tikinti və s.  
Sahibkarların kateqoriyası: mikro-126, kiçik-25, orta-17
Sahibkarları hüquqi statusu: fiziki şəsxs-104, hüquqi şəxs-64
Sorğu telefon zəngi vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
Məlumatların audit yoxlamasını həyata keçirməmişik və bu 
məlumatların dəqiqliyi və etibarlılığına dair heç bir formada
rəy və ya əminlik bildirmirik.

Sorğunun keçirilmə müddəti: 2022-ci ilin sentyabr-oktyabr ayları



Qlobal trendlərə və yeni texnologiyaların, o cümlədən rəqəmsal və qənaətcil istehsal 
texnologiyalarının tətbiqinə meylliliyinizi qiymətləndirin (nəfərlə)

Meyilləyəm, 97

Neytralam, 54

Meyilli deyiləm, 17

Meyilləyəm

Neytralam

Meyilli deyiləm



Bəli – 72 subyekt                 Xeyir – 96 subyekt

Müəsissənizin innovativ inkişaf strategiyası varmı?

Sahibkarlıq fəaliyyətinizdə innovasiyaların 
yaradılması üçün xərclər nəzərdə tutulurmu?

Bəli – 61 subyekt                 Xeyir – 107 subyekt



Sahibkarlıq fəaliyyətinizə uyğun müasir 
innovativ texnologiyalardan tətbiq edirsinizmi?

Tətbiq edirəm

Bəzən

Tətbiq etmirəm

46 subyekt  

36 subyekt 

86 subyekt 

İnnovativ ideyalarınızı biznes fəaliyyətinizdə 
sınaqdan keçirirsinizmi?

45 subyekt  

84 subyekt 

39 subyekt 

Bəli

Xeyir

Nadir hallarda



İnnovativ sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət 
dəstəyi mexanizmləri barədə məlumatınız varmı?

Bəli – 85 subyekt                 Xeyir – 83 subyekt

Müasir innovativ trendlərin sahibkarlıq 
fəaliyyətinizə təsirini müəyyən edirsinizmi?
Bəli - 58 subyekt                                                           Çətinlik çəkirəm – 10 subyekt      

Bu barədə düşünməmişəm – 51 subyekt                 Xeyir – 49 subyekt    



Nəticə

 Sorğuda iştirak edən sahibkarların 58%-i qlobal trendlərə və yeni texnologiyaların, o cümlədən 
rəqəmsal və qənaətcil istehsal texnologiyalarının tətbiqinə meylli olduğunu bildirib;

 Sahibkarların 42%-i innovativ inkişaf strategiyasının olmadığını qeyd edib;

 Sahibkarların 64%-i fəaliyyətində innovasiyalar üçün xərclər nəzərdə tutulmadığını bildirib;

 Sahibkarlıq fəaliyyətinizə uyğun müasir innovativ texnologiyalardan tətbiq edirsinizmi sualın 
respondentlərin 51 %-i «xeyir» cavabını verib.

 Sahibkarların 50%-i innovativ ideyalarının biznes fəaliyyətində sınaqdan keçirmədiyini bildirib;

 İnnovativ sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə məlumatınız varmı 
sualına respondentlərin 51 %-i «bəli» cavabını verib;

 Respondentlərin 35%-i müasir innovativ trendlərin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsirini müəyyən edə 
bildiyini qeyd edib.



Tövsiyələr

 Sahibkarların innovasiya fəallığının artırılması üçün innovasiyaların əhəmiyyəti haqqında 
maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

 İnnovativ layihələrə və startaplara dəstək mexanizmləri barədə məlumatlılığın artırılması;

 Sahibkarların innovativ və startap layihələrinin dəstəklənməsi istiqamətində tədbirlərin görüməsi;

 Biznes subyektlərinin rəqəmsal mühitə keçidinin təmin edilməsi üçün xidmət platformalarından 
istifadə etmələrinin stimullaşdırılması.



Diqqətinizə görə təşəkkür edirik


