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KOB subyektlərində klasterləşməni təşkil edən zəncirə daha hansılarının əlavə olunmasını istərdiniz? 

Sənaye 

müəssisələri 

Xidmət Şirkətləri 

(Servis şirkətləri) 
Alıcılar

Ticarət Assosasiyaları 

və palataları

Elmi-Tədqiqat 

müəssisələri 
Təhsil və Təlim 

müəssisələri 

Maliyyə 

institutları Təhcizatçılar Digər

4

13

3

13
10

66

1112

KOB subyektlərində klasterləşmə prosesinin sürətləndirmək üçün atılmalı addımlar sizcə nələrdir?

Qanunvericilik 

təkmilləşdirilməlidir 

KOB subyektləri 

haqqında daha 

ətraflı və dəqiq 

statistika yığılmalı 

Assosasiyalar və palatalar əldə edilmiş 

informasiyaları KOB subyektləri arasında 

bölməli və əməkdaşlıq üçün mümkün olan 

sahələri müzakirə etməlidirlər.

Digər

5

41

8

24



KOB-klaster sertifikatını almaq 

üçün qanunvericilikdə müəyyən 

olunan tələblərlə razısınızmı?

KOB-klaster sertifikatını almaq üçün 

qanunvericilikdə müəyyən olunan tələblərin 

hansının daha da yumşaldılmasını istəyirsiniz?

KOB subyektləri olaraq klaster qurmaq üçün hansı 

texnoloji infrastruktura ehtiyacınız vardır?

Razıyam 

Razı deyiləm 

Qismən razıyam 

Məlumatım yoxdur

Tələb olunan sənədlərin çoxluğu

Son məhsul üçün tələb olunan xammal və materialların 
tərkibində yerli istehsalın xüsusi çəkisi

İstehsalı nəzərdə tutulan məhsul çeşidinə olan tələblər

Təsərrüfat əqdlərinin bağlanması üçün müəyyən olunuş 
minimum say həddi

Digər

İxtisaslaşmış bina və qurğular

Laboratoriya avadanlıqları

Sənaye dizaynı və prototipləşdirmə

üçün infrastruktur.

İnnovasiya-texnoloji mərkəzləri

Digər

Fikrim yoxdur

17.9 %

14.1 %

28.3 %

39.7 %

28.2 %

7.7 %

11.5 %

10.3 %

42.3 %

19.2 %

3.8 %

10.3 %

21.8 %

12.8 %

32.1 %



KOB subyektləri olaraq klaster qurmaq üçün hansı sənaye infrastrukturuna ehtiyacınız vardır?

Nəqliyyat vasitələri Daşınmaz əmlak
Kommunikasiya

xəttləri
Logistika Digər Fikrim yoxdur

21.8 %18 % 7.7 % 14.1 % 10.2 % 28.2 %

Sənaye klasterləri üçün mühəndis texniki kadrların hansı növ təlim mərkəzləridə hazırlanmasını

istərdiniz?

yerli peşə təhsili mərkəzlərində 

ali təhsil müəssilərində 

xarici peşə təhsili mərkəzlərində 

xarici ali təhsil müəssilərində 

Digər 

Fikrim yoxdur

23.1 %

23.1 %

14.1 %

24.3 %

2.6 %

12.8 %



KOB subyektləri olaraq texnoparkların fəaliyyətini
necə qiymətləndirirsiniz?

6 subyekt 

7.7 %

ƏLA

17 subyekt 

21.8 %

YAXŞI

43 subyekt 

55.1 %

NORMAL

12 subyekt 

15.4 %

Pis



Sənaye klasterlərdə birgə
layihələrin idarə edilməsinin
uğurlu alınması üçün aşağıdakı
hansı addımlar atılmalıdır?

Qrupun dəqiq iş 

planı və icra 

tarixləri qeyd 

edilməlidir 

Qrup 

üzvlərinə icra 

ilə bağlı tez-

tez hesabat 

verilməlidir

Digər 

32 % 16.7 %

Layihə 

idarəetmə 

qrupu 

qurulmalı 

Fikrim 

yoxdur

23.1 % 7.7 % 20.5 %

Sənaye klasterlərində
olan şirkətlərin
maliyyələşmə ilə bağlı
hansı problemləri
görürsünüz?

investor cəlb 

edə bilmirik 

2.6 % 29.5 %

Yerli maliyyə 

təşkilatlarının 

bu sahələr 

üçün 

məhsullarının 

olmaması

29.4 % 6.4 % 2.6 % 29.5 %

Vençur fondları 

və Mələk 

İnvestorlar 

haqqında 

qanunvericilik 

olmadığına görə 

Xarici 

investorların 

huquqlarının 

qorunmasında 

problemlərin 

olması 

Fikrim 

yoxdur

Digər 



Sənaye Klasterlərində hansı dövlət dəstəyinin

olmasını istərdiniz?

Dövlətin ilkin vaxtlarda investor olması 

Sərgilərin təşkili

Əhəmiyyətli texnoloji layihələrə 

dövlət zəmanətinin verilməsi

Digər 

Məlumatım yoxdur

41 %

9 %

29.5 %

6.4 %

14.1 %

Sənaye klasterlərində təhcizat zəncirini tənzimləmək

üçün portalın yaradılmasına münasibətiniz

pis

normal

yaxşı

əla

məlumatım yoxdur

30.8 %

35.9 %

14.1 %

1.3 %

17.9 %



Sənaye klasterlərinə ehtiyac olan proqram təminatlarının və françayzinqlərin əldə edilməsi ilə bağlı
dövlətdən hansı dəstək gözləyirsiniz?

20.5 %

Hüquqi dəstək

Birgə texnoloji müəssisələrin 

yaradılmasına dəstək

Əməkdaşların xaricidövlət 

müəssisələrində təcrübə keçməsi 

Digər

Fikrim yoxdur

17.9 % 30.8 % 6.4 % 24.4 %

Sənaye klasterləri olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanlarından hansı dəstəyi gözləyirsiniz?

Regionda yerləşən dövlət təşkilatları ilə koordinasiyanı təşkil etmək 

Region ərazisində yerləşən təbii resurslardan istifadəyə icazələrin alınması 

Dövlət tenderlərinə cəlb etmək 

Fəaliyyətə süni maneçilik törətməmək

Digər 

11.5 %

14.1 %

25.7 %

39.7 %

9 %



Sənaye klasterlərində səmərəliliyin

artırılması üçün monitorinqin

keçirilməsinə necə baxırsınız?

Yaxşı – 34.6 %

Normal – 52.6 %

Pis – 2.6 %

Fikrim yoxdur – 10.2 %



Ölkəmizdə aqrar-sənaye klasterlərinin inkişafının iqtisadiyyatımıza sizcə hansı faydaları ola bilər?

Aqrar sahənin daha 

ucuz  gübrə əldə etməsi 

Bu sahədə olan innovativ 

yeniliklərin ölkəyə gətirilməsi 

Rəqabətli məhsul 

istehsalı 
Digər Fikrim yoxdur

44.9%

7.7 %

11.5 %

2.6 %

33.3 %

Aqrar-sənaye klasterlərinin inkişafı üçün dövlətdən hansı gözləntiləriniz var? 

Logistik problemlərin 

həlli 

Aqrar sahənin inklusiv 

inkişafına dəstək 

olacaq texnologiyanın 

olkəyə gətirilməsi 

Vergi və gömrük alətlərindən istifadə edərək 

məhsulları xarici təsirlərdən qorumaq 

.

Digər

29.6 %

11.5 %
17.9 %

41 %



Nəticə

• Sorğuda iştirak edən respodentlər KOB subyektlərində

klasterləşmə prosesinin sürətləndirmək üçün qanunuvericiliyin

təkmilləşdirilməsini, KOB-lar haqqında dəqiq məlumatların

toplanması və maraqlı tərəflər arasında paylaşılmasını bildirirlər.

• Sorğunun nəticələrinə görə KOB-klaster sertifikatını almaq üçün

qanunvericilikdə müəyyən olunan tələblərlə bağıl məlumatsızlıq

müşahidə olunur.

• Respodentlər KOB subyektləri olaraq klaster qurmaq üçün

innovasiya-texnoloji mərkəzlərinə, bina və qurğulara və digər

texnoloji infrasturuktura daha çox ehtiyac olduğunu qeyd edirlər.

• KOB-klaster sertifikatını almaq üçün qanunvericilikdə müəyyən

olunan sənələrin azaldılmasını, istehsalı nəzərdə tutulan məhsul

çeşidinə olan tələblərin daha da yumşaldılmasını bldirirlər.

• Respodentlər sənaye klasterlərinin təşkilinə müxtəlif formalarda

dövlət dəstəyinin göstərilməsində maraqlıdırlar.

• Sənaye Klasterlərində hansı dövlət dəstəyinin olmasını istərdiniz?
• Sənaye Klasterlərində hansı dövlət dəstəyinin olmasını istərdiniz?

NTəTəkliflər

• Klasterlərlə bağlı biznes və tənzimləyici mühitin daha

da təkmilləşdirilməsi;

• KOB-ların dayanıqlı şəbəkəsinin yaradılması üçün

maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının

genişləndirilməsi;

• Biznesin inkişafı sahəsində innovasiyaların tətbiqi,

araşdırma və inkişaf layihələrinin təşviqi;

• Klasterləşmə ilə bağlı məlumatlılığın artırılması

istiqamətində tədbirlərin görülməsi.



Təşəkkür edirik


