
Özəl sektorun elm sahəsinə investisiya yatırması üzrə mövcud vəziyyətin 
müəyyən edilməsi ilə bağlı keçirilmiş sorğunun nəticəsinə dair təqdimat



Ümumi məlumat

Respondetlərin sayı: 251 sahibkarlıq subyekti

Sualların sayı: 21
Sorğunun əhatə dairiəsi: ölkə üzrə
Sorğu telefon zəngi vasitəsilə və üzbəüz formada 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 may-iyun ayları



Sorğuya cəlb edilən sahibkarlıq subyektləri 
barədə məlumat

Fəaliyyət sahəsi: 

 sənaye- 42 nəfər

 kənd təsərrüfatı- 65 nəfər

 sənaye/kənd təsərrüfatı – 3 nəfər

 kənd təsərrüfatı/ticarət, digər – 1 nəfər

 istehsal-1 nəfər

 ictimai iaşə- 11 nəfər

 ticarət- 49 nəfər 

 ticarət/sənaye-1 nəfər

 turizm- 12 nəfər

 nəqliyyat və logistika- 3 nəfər

 tikinti- 16 nəfər

 xidmət- 2 nəfər

 digər- 45 nəfər

Kateqoriyası: 

 mikro - 180                                   
 kiçik - 37
 orta – 32
 iri – 2 

Yaş bölgüsü: 

 18-29/ 39 nəfər                                  
 30-49/ 150 nəfər
 50-64/ 55 nəfər
 65+/ 7 nəfər

Cins: 

 kişi - 240                                   
 qadın - 11

Təhsil: 

 Ali - 172                                   
 Orta-ixtisas- 23
 Orta – 54
 Digər - 2
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Biznesinizin elmi fəaliyyətlə əlaqəsi varmı? Müəssisənizin idarə edilməsi üçün bilikləriniz kifayət 

edirmi? 

Bəli

Xeyir70,1%

29,9%

XeyirBəli

85,1% 81% 14,5%

Fəaliyyət sahənizə dair elmi yenilikləri izləyirsinizmi? 

88,8%

Bəli

11,2%

Xeyir

8%



Biznesinizi müasirləşdirmək üçün elmi nəticələrdən 
istifadə edirsinizmi? 

Ölkədə aparılan elmi tədqiqatların nəticələri ilə tanış 
olmaq istərdinizmi? 

Bəli

Xeyir

21%

42%

0%

58%

16%

Xeyir

84%

Bəli

3%

Müəssisənizdə müasir texnika tətbiq etmək istərdinizmi? 

94% 6%

Bəli Xeyir
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Biznesinizin inkişafı üçün alimləri cəlb edərdinizmi? 

(Əvvəlki suala cavabınız “xeyr” olubsa) elmi nəticələrdən 
istifadə etmək istərdinizmi? 

66%
Xeyir

34%
Bəli

67%

33% Xeyir

11%

Bəli

Nəyə investisiya yatırmaq istərdiniz? 

7 % 31 % 30 %

Texnologiya

7 %

TəhsiliməElm Marketinq

Hesab edirsinizmi ki, biznesin inkişafı üçün elm 
lazımdır? 

90%10 %

25 %

Digər

Xeyir Bəli
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48%

16%

13%

13%

7%

Hansı elm sahəsinə investisiya yatırardınız? 

14%

8%

22%

8%

31%

17%

Elmə investisiya yatırmaq üçün sizə nə lazımdır? 

3%

Texnoloji
27%

Aqrar
20%

İqtisadiyyat
22%

Digər
21%

Bu haqda 
düşünməmişəm.

10%

Maliyyə vəsaiti
85%

İxtiasaslı kadr
7%

Əlverişli mühit
4%

Cavab verməkdə 
çətinlik çəkirəm.

4%



N Ə T İ C Ə L Ə R

24%

Bəli

76%

Xeyir

Elmi nəticələrin (innovasiya layihələrinin) tətbiqi 
üçün sizə nə lazımdır? 

14%

67%

İnnovasiya tətbiq etmək üçün vençur 
maliyyələşməsindən istifadə edərdinizmi? 

21%

Maliyyə
64%

Mütəxəsiss
13%

Avadanlıq
5%

Əlverişli mühit
18%



Biznesin aparılması üçün faydalı dəstək tədbirlərini seçin (bir neçə tədbir seçmək olar):

 Tikinti, avadanlıq alışı və modernizasiya üçün uzunmüddətli və aşağı faizli investisiyalar – 51%

 İnnovasiya və elmi tədqiqatlara uzunmüddətli və aşağı faizli investisiyalar – 23%

 İnjinirinq və protipləşdirmə xidmətlərinin göstərilməsi – 0,1 %

 İnvestisiya layihələri həyata keçirərkən vergi tətilləri və güzəştləri – 21%

 İnvestisiya layihələrini həyata keçirərkən heyətin hazırlığına maliyyə dəstəyi – 22%

 İnvestisiya xərclərinin bir hissəsinin subsidiyalaşdırılması – 20%

 Texniki birləşmə  xərclərinin subsidiyalaşdırılması – 21% 

 Cari əməliyyat xərclərinin bir hissəsinin subsidiyalaşdırılması – 24%

 Aşağı faizlə dövriyyə kapitalının doldurulması - 2%

 İnvestisiya layihələri həyata keçirmək üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına təşkilati dəstək – 18%

 İxrac-idxal üçün konsaltinq dəstəyi – 0,3%

 Digər – 1%



Nəticə və təhlil: 

- Sorğunun əsas məqsədi özəl sektorun elm sahəsinə investisiya yartırması üzrə mövcud vəziyyətin 
öyrənilməsi olmuşdur. 

- Sorğuda iştrak edən 251 sahibkarlıq subyektindən fəaliyyət göstərdiyi sahə olaraq daha çox kənd 
təsərrüfatı (65), ticarət (49), sənaye (42) və digər sahələri qeyd etmişlər. 

- Respodentlərin əksəriyyəti (70,1%) biznesinin elm sahəsi ilə əlaqəsinin olmadığnı düşündüyünü, 
bununla belə 88,8-i elmi yenilikləri izlədiyini, 85,1%-i isə biliklərinin öz biznesinin idarə 
olunmasına kifayət etdiyini, 94% biznes fəaliyyətinə müasir texnikanın tətbiq etmək istədiyini, 
84% ölkədə aparılan elmi-tədqiqatlarla tanış olmaq istədiyini  bildirib.

- Respodentlərin 27%-i texnologiya, 22%-i iqtisadiyyat, 21 %-i aqrar elm sahələrinə investisiya 
yartıra biləcəklərini qeyd ediblər. 

- Sorğuda iştirak edənlər innovasiya layihələrinin tətbiqi üçün maliyyəyə (64%), əlverişli mühitə 
(18%), ixtisaslı mütəxəssislər (13 %) və avadanlıqlara (5%) ehtiyac olduğunu bildiriblər.

- Respodentlərin 76%-i innovasiya tətbiq etmək üçün vençur maliyyələşməsindən istifadə 
etmək istəmədiyini bildirmişdir. 

- Bəzi sahibkarlıq subyektlərində elmi yeniliklərə investisiyanın yatırılmasının əhəmiyyətini başa 
düşməməsi hallarına rast gəlinir.

- Bəzi sahibkarlıq subyektləri  öz investisiya cəlbediciliyinin təmin edilməsi üçün elmi yeniliklərin 
tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsində tərəddüd edirlər. 



Təklif və tövsiyələr

Araşdırmalar göstərir ki, müasir iqtisadi inkişaf şəraitində özəl sektorun elm sahəsinə investisiya 
yatırrması elmi yeniliklərin tətbiqi və optimallaşdırılması yolu ilə nəticəyönümlü uğurlar əldə edə 
bilərlər. Eyni zamanda bu sahibkarların da əlavə investisiya cəlb etmək imkanlarını atırır, daha sürətlə
inkişafa, o cümlədən iş yerlərinin dayanıqlı olmasına səbəb olur.  Qeyd olunan nəticələri əldə etmək
üçün aşağıdakı təkliflər qeyd edilə bilər: 

 Elmi layihələrə investisiya yatırılması zamanı təşviq və güzəşt tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

 Sahibkarlıq subyektlərində elmi yeniliklərin tətbiqinin gücləndirilməsi ilə maarifləndirmə 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

 Ölkədə aparılan uğurlu elmi tədqiqat işləri ilə sahibkarların tanış olmasının təmin edilməsi;

 Özəl sektor və elm arasında, o cümlədən digər maraqlı tərəflərlə (yerli icmalar, təhsil müəssisələri 
və s.) əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;

 Özəl sektorun elm sahəsinə investisiya yatırması üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi.



Diqqətinizə görə təşəkkür edirik


