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Kvota
Araşdırma vaxtı 1229 əhali qrupları
ilə sorğu keçirilib.
Sorğu Bakı şəhəri də daxil olmaqla
Azərbaycanın təmsiledici 7 iqtisadi-
coğrafi regionu şəhərini əhatə edib

Məqsəd
Araşdırmanın məqsədi 2019-cu
ildə həm əhali qrupları arasında
Azərbaycanda biznes fəaliyyəti
ilə məşğul olmaları üçün
mövcud olan vəziyyəti
dəyərləndirmək və onun
yaxşılaşdırılması üçün tövsiyələr
hazırlamaqdan ibarətdir.

Methodology
Araşdırma Kəmiyyət
Araşdırmasının üz-üzə (F2F)
Sorğu üsulu ilə həyata
keçirilmişdir.

Layihənin müddəti
Araşdırma 2019-ci ilin Oktaybr
ayında 22 gün ərzində həyata
keçirilmişdir.
Sorğunun aparılmasında iştirak
edən anketyorlar müvafiq
təlimlərdən keçmişlər.
Sorğunun nəticələri SPSS
məlumat bazasında təhlil
olunmuş və hesabat
hazırlanmışdır.

Ümumi Məlumat



Sorğu Nəticələri
Əhali Qrupları



Demoqrafia



Araşdırmanın əhatə dairəsi (%)

Bakı
607

49.4%

Gəncə-
Qazax

100
9%

Abşero
n

110
9%

Quba-
Xaçmaz

91
7.4%

Lənkəran
-Astara

82
6.7%

Dağlıq 
Şirvan

62
5%

Şəki-
Zaqatala 

85
6.9%

Sorğuda iştirak edən 1229 respondentin
demək olar ki, yarısını – 50.6 faizini (622)
regionda yaşayanlar təşkil edir.
Bu araşdırmada ölkənin hər bir rayonu və Bakı
da daxil olmaqla 7 «iqtisadi rayon» üzrə
qruplaşdırılıb.
Ümumi olaraq sorğuda iştirak edənlərin 49.4
faizi Bakı şəhərinin (607), 50.6 faizi isə 6
iqtisadi rayonun payına düşür (622).
Bakı şəhərində sorğuya cəlb olunan
respondentlər Bakının 11 rayonu üzrə
təmsiledici statistikaya uğyun olaraq bölünüb.

N=1229

Aran
82

6.7%

Baza - 1037 Res. sayı %

Bakı 607 49.4

Abşeron/Sumqayıt 110 9.0

Gəncə-Qazax 110 9.0

Quba-Xaçmaz 91 7.4

Şəki-Zaqatala 85 6.9

Aran 82 6.7

Lənkəran-Astara 82 6.7

Dağlıq-Şirvan 62 5.0

Total 1229 100,0



Demoqrafik xüsusiyyətlər (%)

Sorğuya cəlb olunanların yaş bölgüsü göstərir ki,

respondentlərin 59.2%-i 18-35 yaş aralığındadır.

Respondentlərin orta yaşı 35-dir.

4.6

15.4%

20.9%

35.3%

23.8%

56-60

46-55

36-45

26-35

18-25

N=1229

Respondentlərin yaş bölgüsü

Orta Yaş: 35 

Subay, 
31.4%

Evli, 64.9%

Dul/boşanmış, 3.7%

Vətəndaşlıq vəziyyəti



Orta Məktəb, 
44.8

Orta ixtisas, 
17.1

Ali/Universitet
, 38.1

N=1229

Təhsil səviyyəsi

Demoqrafik xüsusiyyətlər (%)

Sorğuya cəlb olunan respondentlərin 38 faizini ali, 45
faizini isə ümumi orta təhsillilər təşkil edir.

Gender baxımından sorğuda iştirak edənlərin 52
faizini kişilər, qalan 48 faizini isə qadınlar təşkil edib.

Qadın, 
47.9

Kişi, 
52.1

Gender bölgüsü



N=1229

Gəlir səviyyəsi

Demoqrafik xüsusiyyətlər (%)

Sorğuya cəlb olunan respondentlərin özlərinin orta
aylıq gəliri orta hesabla 350 AZN, ümumi ailə gəlirləri
isə orta hesabla 790 AZN təşkil edib.

1% respondent öz şəxsi gəlirini, 4.6% respondent isə
ailə gəlirini deməkdən imtina edib.

Respondentlərin cəmi 35% isə gəlirinin olmadığını
iddia edib.

4.6

7.3

7.6

19.9

16.6

32.4

11.6

1.0

35.1

2.0

1.8

7.2

8.0

27.6

17.3

Cavab vermədi

Gəlirim yoxdu

1501 AZN –dən çox

1001 –1 500 AZN

751-1000 AZN

501-750 AZN

251-500 AZN

250 AZN-ə qədər

Respondent (Orta: 350 AZN) Ailə (Orta: 790 AZN)



Sorğunun Təhlili



İndiyə kimi Sizin hansısa Biznes fəaliyyətiniz olubmu?  (%)

Sorğuya cəlb olunanların 16.3 faizi əvvəllər biznesinin olduğu halda sonradan biznesini dayandırıb. Nəticədə milli
iqtisadiyyatın bazar prinsipləri əsasında formalaşması həlli vacib olan problemlər sırasında biznes mühitinin
inkişaf etdirilməsini ön plana çəkir.

N: 1229

Bəli, 16.3

Xeyr, 83.7

İndiyə kimi Sizin hansısa 
Biznes fəaliyyətiniz olubmu?

Frequency Percent

Bəli, əvvəllər olub 200 16.3

Xeyr, olmayıb 1029 83.7

Total 1229 100,0



Siz bu biznesi neçə yaşında olarkən qurmuşdunuz?  (%)

Araşdırma göstərir ki, biznesi olub bağlayanların orta yaşı 26 yaşdır.

N: 200

54.8

33.7

10.1

1.5

18-25 yaş 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş

Orta yaş: 26



Dayandırılan bizneslərin yarısından çoxu (54%) Pərakəndə Ticarət sektorunu əhatə edir

Qurduğunuz bu biznes hansı faəliyyət sahəsinə aid idi? (%)  

N: 200
0.5%

0.5%

1.0%

1.0%

1.5%

1.5%

2.5%

3.0%

3.5%

9.0%

10.1%

10.1%

11.1%

54.3%

Gömrük broker

Konsaltinq

Turizm

Reklam / Marketing

Ev, ofis və əmlak alqı satqısı / Makler

Avtomobil alqı-satqısı

İstehsalat (tütün məmulatları, plastık-qab, qapı, mebel)

İnşaat işi / Tikinti briqadası

İstehsal (çörək sexi, qida məhsulları)

Kosmetika ticarəti

Kənd və ya ferma təsərrüfatı

Kafe / Restoran / Pub / Çay evi

Xidmət (Avtomobil icarəsı, oyun-əyləncə, göz. salonu, bərbər, dərzi)

Pərakəndə ticarət (Topdan satış,  Market vəs)



Biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsində məşğulluq və biznesmen olmaq həvəsi əsas səbəblərdəndir

Sizi bu biznesi qurmağa nə təşviq etmişdi, nə vadar etmişdi? (%)  

N: 200
0.5%

0.5%

1.0%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

8.5%

45.2%

46.7%

Tövsiyəyə əsasən (dost, tanış, ailə)

Perespektivli sahə olduğu üçün

İxtisasıma uyğun olduğu üçün

Həmin sahədə boşluqların, çatışmazlıqların olması

Həmin biznes sahəsi üzrə məlumatlı olmağım

Biznesimi böyütmək üçün

Ailə biznesi olduğu üçün

Biznes sahəsində özümü sınamaq üçün

Yeni biznes sahəsi olduğu üçün

Biznes fəaliyyətinə marağım olduğu üçün

Əlavə qazanc niyyəti ilə

İşsizlik / Dolanmaq üçün



Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tələb olunan maliyyə vəsaitləri əsasən biznesləri
quranların özləri tərəfindən təmin edilir. Hər 10 nəfərdən 6-sı biznesin qurulmasında şəxsi vəsaitlərindən istifadə
etdiyini iddia edib. Araşdırma da göstərir ki, kiçik sahibkarlığın yeganə maliyyə mənbəyi şəxsi vəsaitlər
olduğundan biznes fəaliyyəti zamanı sahibkarlar çətin vəziyyətə düşür.

Siz bu biznesi necə maliyyələşdirirdiniz?   (%)  

N: 200

0.5%

0.5%

0.5%

1.0%

1.0%

7.5%

18.1%

24.6%

62.3%

Faizə pul götürdüm

Alqı-satqıya vasitəçilik etməklə

Dövlət hesabına

Şirkət kömək etdi

Dost-tanış

Borc almışdım

Bankdan kredit götürmüşdüm

Ailəmin dəstəyi (valideyinlərim, həyat yoldaşım vəs)

Şəxsi vəsaitim hesabına



Sahibkarlar maliyyə problemini daha çox daxili imkanlar hesabına həll etməyə çalışdığından biznesin inkişafını
tam təmin edə bilmirlər. Kreditlərin bahalığı və məmur oliqarxiyası da biznes faəliyyətinin effektini azaldan digər
ən güclü amillərdir.

Bəs nə üçün hazırda biznesiniz yoxdur, nə üçün biznesinizi dayandırdınız? (%)  

N: 200
0.5%

1.0%

1.5%

1.5%

2.0%

2.5%

2.5%

3.5%

4.5%

5.0%

5.5%

6.5%

7.5%

8.5%

11.0%

17.1%

19.5%

34.2%

Amerikanın Çinə sanksiya qoyması

Təcrubəsizlik / Biznes biliyim yoxdur

Dövlət tərəfindən lazimi dəstəyin göstərilməməsi

İcarə haqqı çox olduğu üçün

Riskli olduğu üçün / Pul itirməkdən qorxduğum üçün

Qəza halları(yanğın)/Təsərrüfata maddi ziyan/Oğurluq/Zəhərlənmə

Yer problemi (Obyektim plana düşdü /Torpaq ərazisi olmadığı üçün)

Yaşayış yerinin dəyişdirilməsi

Sağlamlıqla bağlı problemlər / Yaş səbəbindən

Vaxt azlığı

Vergi / Gömrük problemləri

Həmin sahə aktuallığını itirdi / Rəqabətə dayana bilmədim

Devalvasiya (dolların qalxması) / İnflyasiya /Qiymət dəyişiklikləri

Ailəli olduğum üçün /Ailə ilə bağlı problemlər

Məmur özbaşınalığı /Bürokratik əngəllər / Monopoliya / Korrupsiya

Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması / Gəlir az idi

Aylıq maaşlı iş tapdım/Dövlət, Sistemdə işlədim/Tələbə/Hərbi xidmət

Maliyyə problemi / Borclar



Öz işinizi qurmazdan əvvəl başqa bir yerdə çalışmışdınızmı?  (%)

Biznes faəliyyəti ilə məşğul olub sonradan biznesini dayandıranların əksəriyyəti (63%) əvvəllər başqa işlərinin
olduğunu iddia etsələr də bu təcrübə biznesdə onlara kömək edə bilməyib. Nəticədə biznes faəliyyətində uğursuz
fəaliyyətlə üzləşiblər.

N: 200

Bəli, 62.5
Xeyr, 37.5

Öz işinizi qurmazdan əvvəl 
başqa bir yerdə 

çalışmışdınızmı? (%)
Frequency Percent

Bəli 125 62.5

Xeyr 75 37.5

Total 200 100,0



Hal-hazırda biznesə başlamaq istərdinizmi?  (%)

Əhalinin yarıdan çoxu biznes qurmaqda maraqlıdır və həvəslidir (53%).

N: 1229

Bəli, 52.8

Xeyr, 47.2

Hal-hazırda biznesə 
başlamaq istərdinizmi? (%)

Frequency Percent

Bəli 649 52.8

Xeyr 580 47.8

Total 1229 100,0



Hal-hazırda biznesə başlamaq istərdinizmi?  (%)

Təhlillər göstərir ki, gender baxımından kişilər, yaş kateqoriyasına görə 26-45 yaş arası insanlar, təhsil səviyyəsinə
görə orta təhsillilər, gəlir səviyyəsinə görə isə aşağı gəlirli ailələr biznes faəliyyəti qurmaqda daha maraqlı və
istəklidirlər.

Bəli Xeyr

Gender

Kişi 385 255

Qadın 264 325

Yaş

18-25 yaş 161 132

26-35 yaş 228 206

36-45 yaş 142 115

46-55 yaş 92 96

56-60 yaş 26 31

Təhsil səviyyəsi

Orta təhsil 307 244

Orta ixtisas 108 102

Ali təhsil 234 234

Ailə gəliri

250 AZN-ə qədər 77 66

251-500 AZN 206 192

501-750 AZN 113 91

751-1000 128 117

1001-1500 45 48

1500-dən çox 43 47



Ötən 12 ay müddətində ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsini necə qiymətləndirərdiniz?  (%)

Ötən 12 ay müddətində ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi indeksi 103.7-ə bərabər olub. Keçən 8 ay
ərzində ümumi iqtisadiyyatın dəyişməsini əks etdirən indeks 1.3 qədər artmışdır. Bu artma ötən 12 ayda ümumi
iqtisadi vəziyyətin daha da yaxşı olduğunu düşünənlərin sayında artımın olmasından qaynaqlanıb.

13.8

18.1
16.9

35.3

15.815.4

12.5

20.3

35.1

16.8

Çox pisləşib Qismən pisləşib Dəyişməyib Qismən yaxşılaşıb Çox yaxşılaşıb

2019 Fevral 2019 Oktyabr



Təhlil

Ötən 12 ay müddətində ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsini necə 
qiymətləndirərdiniz? 

Cavablar Çox pisləşib
Qismən 
pisləşib

Dəyişməyib
Qismən 

yaxşılaşıb
Çox yaxşılaşıb

İndiyə kimi Sizin 
hansısa Biznes 

faəliyyətiniz olubmu?

Bəli, əvvəllər 
olub

21.6% 11.6% 20.6% 31.7% 14.6%

Xeyr, olmayıb 14.2% 12.7% 20.2% 35.7% 17.2%

Gələcək  12 ay müddətində ölkəmizin ümumi iqtisadi vəziyyətinin 
dəyişəcəyini necə qiymətləndirərdiniz? 

Cavablar Çox pisləşəcək
Qismən 

pisləşəcək
Dəyişməyəcək

Qismən 
yaxşılaşacaq

Çox 
yaxşılaşacaq

İndiyə kimi Sizin 
hansısa Biznes 

faəliyyətiniz olubmu?

Bəli, əvvəllər 
olub

10.6% 8.5% 21.6% 33.7% 25.6%

Xeyr, olmayıb 6.6% 8.7% 25.1% 36.7% 22.8%



Gələcək  12 ay müddətində ölkəmizin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişəcəyini necə qiymətləndirərdiniz?  (%)

Azərbaycanlılar iqtisadi qeyri-müəyyənlikdən narahatdır. Ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı yaşananlar həyəcan təbili
çalmağa əsas verir. Çünki gələcək 12 ayda ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişəcəyini əks etdirən indeks 8
ay ərzində 12.9-a qədər geriləyib. Hər bir halda hazırki indeksin 100-dən çox olması (indeks norması 100-dür)
onu göstərir ki, aparılan iqtisadi islahatlar ciddi cəhdlə davam etdirilməlidir. Məlumat üçün qeyd edək ki, hazırki,
ümumi iqtisadi durum gözləntisi 119-a bərabər olub.
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24.6
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10 10.9
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36.7
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Təhlil

Ötən 12 ay müddətində ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsini necə 
qiymətləndirərdiniz? 

Cavablar Çox pisləşib
Qismən 
pisləşib

Dəyişməyib
Qismən 

yaxşılaşıb
Çox yaxşılaşıb

Hal-hazırda biznesə 
başlamaq 

istərdinizmi?

Bəli 16.5% 13.1% 19.4% 34.4% 16.6%

Xeyr 14.1% 11.9% 21.2% 35.9% 16.9%

Gələcək  12 ay müddətində ölkəmizin ümumi iqtisadi vəziyyətinin 
dəyişəcəyini necə qiymətləndirərdiniz? 

Cavablar Çox pisləşəcək
Qismən 

pisləşəcək
Dəyişməyəcək

Qismən 
yaxşılaşacaq

Çox 
yaxşılaşacaq

Hal-hazırda biznesə 
başlamaq 

istərdinizmi?

Bəli 8.0% 9.6% 22.3% 35.7% 24.3%

Xeyr 6.4% 7.8% 27.1% 36.7% 22.1%



Görünən odur ki, Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın maliyyəyə çıxışı asanlaşdırılmalı və
artırılmalıdır. Əhalinin əksəriyyəti arasında bu gün sahibkarlığın normal inkişafı üçün o qədər də münbit şəraitin
olmaması qavrayışı hakimdir.

Bəs nə üçün biznes faəliyyəti qurmursunuz, bizneslə məğul olmursunuz, səbəb nədir, nə mane olur Sizə?  (%)  

N: 1229
0.2%

0.5%

0.5%

0.5%

0.8%

1.8%

4.5%

4.7%

4.9%

6.4%

8.1%

16.6%

29.1%

53.8%

Qiymətlər stabil deyil/Devalvasiya 

Banklarla bağlı problemlər/Bankların böyük faizlə kredit verməsi

Biznes qurmaq fikrim var/ Hələki bazarı araşdırıram

Dövlət tərəfindən lazimi dəstəyin göstərilməməsi

Yer problemi /İcarə haqqının çox olması / Torpaq ərazisi olmadığı üçün

Vergi / Gömrük problemləri

Məmur özbaşınalığı /Bürokratik əngəllər / Monopoliya / Korrupsiya

Sağlamlıq problemi / Yaş səbəbindən

Vaxtım yoxdur

Satmaq üçün bazarlar yoxdur / satışlar zəifdir

Təcrubəsizlik / Biznes biliyim yoxdur

Ailə qurduğum üçün/ Ailə problemləri/ Ev işləri

Biznes sahəsinə həvəsim yoxdur / Aylıq maaşlı işim var

Maliyyə problemi/Maddi çətinliklər/Borclar



Yaxşı infrastruktur təminatı, Peşəkar kadrlar və Vergi faizlərinin az olması münbit biznes şəraiti üçün
ən vacib amillər kimi seçilib.

Zəhmət olmasa, Sizə oxuyacağım biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinə aid amillərin biznes fəaliyyətində Sizin üçün 
vaciblik dərəcəsini qiymətləndirin.  (%)
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Xülasə

Araşdırma haqqında
Azərbaycanda Biznes Mühitinin Təkmilləşdirilməsinin öyrənilməsi üzrə tədqiqat KOB-un sifarişi əsasında
həyata keçirilib. Əhali qrupları arasında həyata keçirilən bu tədqiqat layihəsi biznes mühitinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində ölkədə həyata keçirilmiş bir neçə uğurlu təşəbbüslərdən biridir. Sorğu 2019-ci
ilin oktyabr ayının sonunu və noyabr ayının əvvəllərini əhatə edib. Araşdırma Kəmiyyət araşdırmalarının üz-üzə
(F2F) sorğu üsulundan istifadə edilərək 1229 respondent arasında həyata keçirilib. Sorğuda iştirak edən
respondentlərin demək olar ki, yarısını – 50.6 faizini (622) regionda yaşayanlar təşkil edir. Yaş bölgüsü göstərir
ki, respondentlərin 59.2%-i 18-35 yaş aralığındadır. Respondentlərin orta yaşı 35-dir. Gender baxımından
sorğuda iştirak edənlərin 52 faizini kişilər, qalan 48 faizini isə qadınlar təşkil edib.

Sorğunun məqsədi
o Əhalinin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi
o Əmək tutumlu sahələrin genişləndirilməsi
o Ümumiyyətlə, kiçik biznesin inkişaf etdirilməsi
o Əhalinin məşğulluq problemlərinin həll edilməsi
o Yoxsulluğun və sosial bərabərsizliyin azaldılması
o İqtisadi artım tempinin saxlanılması
o Daxili istehlak bazarının yerli istehsal hesabına zənginləşdirilməsi



Nəticə

o Sorğuya cəlb olunanların 16.3 faizi əvvəllər biznesinin olduğu halda sonradan biznesini dayandırıb. Bu
kontekstdən yanaşsaq, araşdırma nəticələri milli iqtisadiyyatın bazar prinsipləri əsasında formalaşması üçün
biznes mühitinin inkişaf etdirilməsini ön plana çəkir.

o Biznesini dayandıranların orta yaşı 26 yaş olsa da, təhlillər göstərir ki, 25 yaşda olan insanlar arasında
biznesini dayandıranlar daha çoxdur.

o Dayandırılan bizneslərin yarısından çoxu (54%) Pərakəndə Ticarət sektoruna aid olub.
o Məşğulluğun təmin edilməsi və biznesmen olmaq həvəsi biznesin qurulmasında əsas səbəblərdəndir.
o Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq biznesləri quranlar əsasən maliyyəni özləri təmin

edirlər.
o Hər 10 nəfərdən 6-sı biznesin qurulmasında şəxsi vəsaitlərindən istifadə etdiyini iddia edib.
o Mikro və kiçik sahibkarlığın yeganə maliyyə mənbəyi şəxsi vəsaitlər olduğundan biznes fəaliyyəti zamanı bu

kateqoriya sahibkarlar çətin vəziyyətə düşür və biznesinin dayanıqlı olmasını təmin edə bilmirlər.
o Sahibkarlığın inkişafında süni maneələr, bürokratik əngəllər hələ də qalmaqdadır. Kreditlərin bahalığı və

məmur oliqarxiyası da biznes faəliyyətinin effektini azaldan digər ən güclü amillərdir. Digər tərəfdən
sorğuya verilən cavablar göstərir ki, ölkəmizdə baş verən iqtisadi böhran sahibakrlıq fəaliyyətinin inkişafına
mənfi və ləngidici təsir göstərmişdir.

o Biznes faəliyyəti ilə məşğul olub sonradan biznesini dayandıranların əksəriyyəti (63%) əvvəllər başqa
işlərinin olduğunu iddia etsələr də bu təcrübə biznesdə onlara kömək edə bilməyib. Nəticədə biznes
faəliyyətində uğursuz fəaliyyətlə üzləşirlər.



Nəticə

o Amma buna baxmayaraq əhalinin yarıdan çoxu biznes qurmaqda maraqlıdır və həvəslidir (53%).
o Təhlillər göstərir ki, gender baxımından kişilər, yaş kateqoriyasına görə 26-45 yaş arası insanlar, təhsil

səviyyəsinə görə orta təhsillilər, gəlir səviyyəsinə görə isə aşağı gəlirli ailələr biznes faəliyyəti qurmaqda
daha maraqlı və istəklidirlər.

o Ötən 12 ay müddətində ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi indeksi 103.7-ə bərabər olub. Keçən
8 ay ərzində ümumi iqtisadiyyatın dəyişməsini əks etdirən indeks 1.3 qədər artmışdır. Bu artma ötən 12
ayda ümumi iqtisadi vəziyyətin daha da yaxşı olduğunu düşünənlərin sayında artımın olmasından
qaynaqlanıb.

o Digər tərəfdən nəticələr göstərir ki, ölkə əhalisi iqtisadi qeyri-müəyyənlikdən narahatdır. Ölkə iqtisadiyyatı
ilə bağlı yaşananlar həyəcan təbili çalmağa əsas verir. Çünki gələcək 12 ayda ölkənin ümumi iqtisadi
vəziyyətinin dəyişəcəyini əks etdirən indeks 8 ay ərzində 12.9-a qədər geriləyib. Hər bir halda hazırki
indeksin 100-dən çox olması (indeks norması 100-dür) onu göstərir ki, aparılan iqtisadi islahatlar ciddi
cəhdlə davam etdirilməlidir. Məlumat üçün qeyd edək ki, hazırki, ümumi iqtisadi durum gözləntisi 119-a
bərabər olub.

o Nəticələr onu deməyə əsas verir ki, islahatlar gələcəkdə ölkə iqtisadiyyatı üçün öz müsbət tövhəsini
verəcəkdir. Çünki 2 sualın nəticəsində təhlillər göstərir ki, insanlar gələcəkdən qayğılı olsalar da real pozitiv
nəticələri öz həyatlarında hiss edə bilirlər.

o Araşdırma nəticələrini çarpaz təhlil etdikdə məlum olur ki, «əvvəllər biznesi olub sonradan bağlayanlar»
«ötən 12 ay müddətində ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətini» ümumiyyətlə «indiyə kimi biznesi
olmayanlarla» müqayisədə daha neqativ qiymətlədniriblər.



Nəticə

o Təhlillər bir daha sübut edir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli ictimai rəyin formalaşması,
əhalinin şüurunda demokratik fikirli sahibkar obrazının yaranması çox vacibdir. Əhali arasında sahibkarlıq
vərdişlərinin gücləndirilməsi ilə yanaşı, onların əmək bazarına çıxışla bağlı üzləşdikləri xüsusi problemləri və
maneələri nəzərə alaraq peşə reabilitasiyasını təmin etmək zəruri tədbirlədən hesab olunur.

o Bir müsbət tapıntı da ondan ibarətdir ki, «Gələcək 12 ay müddətində ölkəmizin ümumi iqtisadi
vəziyyətinin pozitiv istiqamətdə dəyişəcəyini qiymətləndirənlər» gələcəkdə sahibkarlıq faəliyyəti ilə məşğul
olmaq istəyənlər arasında daha çoxdur (60.1%).

o Araşdırma nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın maliyyəyə çıxışı asanlaşdırılmalı və
artırılmalıdır.

o Əhalinin əksəriyyəti arasında bu gün sahibkarlığın normal inkişafı üçün o qədər də münbit şəraitin
olmaması qavraışı hakimdir.

o Sorğuya cəlb olunanlar hesab edir ki, əlverişli sahibkarlıq mühiti yaradılmalıdır. Yaxşı infrastruktur təminatı,
Peşəkar kadrlar və Vergi faizlərinin az olması münbit biznes şəraiti üçün ən vacib amillər kimi seçilib.

o Nəticələr bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti mahiyyətcə və keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoymalıdır






