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Xülasə 
 Tədqiqatın məqsədi –Mövcud istehsalın modernləşməsinə və yenilərinin inkişafına yönəldilmiş 

investisiya axının stimullaşdırılmasının nəzəri-praktiki məsələlərini öyrənməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası–analiz və müqayisə metodları  

Tədqiqatın nəticələri– Azərbaycan Respublikasında regionların inkişafına yönəldilmiş investisiya 

axınının stimullaşdırılmasıistiqamətləri müəyyənləşdirilib. 
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inkişaf, təhlil, iqtisadi sistem, mikromaliyyələşmə, investisiya axınının stimullaşdı-rılması.  

 

GĠRĠġ 

Davamlı inkişaf tələblərinə cavab verən re-

gional investisiya layihəsi təbii sərvətlərdən 

itifadəyə əsaslanan iqtisadi və sosial inkişafın 

elə səviyyəsinə nail olmağı təmin  etməlidir 

ki, bu indiki nəslin ehtiyaclarını ödəməklə bə-

rabər, gələcək nəsillərin də imkanlarını məh-

dudlaşdırmasın. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun ümumi sa-

həsi 617.854 hektar təşkil edir (Azərbaycan 

Respublikası ərazisinin təxminən 7,1%-i). Kənd 

təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar böyük əraziləri 

tutur (iqtisadi rayonun ümumi sahəsinin 77,1%). 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuərazisinin 

nəqliyyat koomunikasiyaları strukturuna, əsa-

sən, respublika əhəmiyyətli avtomobil yolları, 

o cümlədən, magistral yollar daxildir. 

İqtisadi rayonun ərazisindən 10 km cənub-

qərbdə ikixətli elektrikləşdirilmiş dəmiryol və 

eyni adlı avtomagistral ilə təmsil olunmuş 

beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Tbilisi-Bakı 

(«TRACECA») keçir. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuərazisində 

dağlıq tundradan başlamış ta yarımsəhra və 

quru çöllərə qədər yeddi iqlim növü vardır. 

Iqtisadi rayonun şimalındakı dağlıq ərazilər 

mülayim-soyuq iqlim ilə xarakterizə olunur, 

düzənlik ərazidə - iqtisadi rayonun cənubunda 

- isə isti və quraq iqlim üstün-lük təşkil edir. 

Rayonun şimalında dağlarda havanın orta illik 

temperaturu 2- 6 °C olur, cənubda düzənlik 

hissəsində isə havanın orta illik temperaturu 

bundan xeyli yuxarıdır – 10- 14°C. Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonuərazisində, digər səciy-

yəvi iqlim xüsusiyyətləri kimi, yağıntının 

miqdarı şimaldan cənuba doğru dəyişir, cən-

uba irəlilədikcə iqlimin aridliyi (latınca aridus 

- "quru" deməkdir) artır.  

Relyefinə görə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayo-

nuun ərazisi dağlıq (şimalda) və düzənlik 

(cənubda) hissələrinə bölünür. İqtisadi rayon 

9 bala çata bilən seysmik fəallığın mövcud-

luğu ilə xarakterizə olunur.  

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu ərazisinin 

böyük sahələri çökmə (sürüşmə) və sel pro-

ses-lərinin inkişaf zonasında yerləşir. 

İqtisadi rayon ərazisindən axan çaylar Xə-

zər dənizi hövzəsinə aiddir. Çay şəbəkəsi ən 

böyük sıxlığına dağlarda 1000-2500 metr yük-

səklikdə çatır.  

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu ərazisində ən 

böyük çaylar bunlardır: Göyçay çayı, Əyriçay 

çayı, Girdimançay çayı, Ağsuçay çayı, Pirsaat-

çay çayı, Gozluçay çayı və Cəngiçay çayıdır. 

Mühüm su arteriyası Yuxarı Şirvan kanalıdır.  

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuərazisində üç 

olduqca böyük su anbarı yerləşir: Aşıqbay-

ramlı (İsmayıllı rayonunda), Cavanşir (Ağsu 

rayonunda) və Zoğaloba (Şamaxı rayonunda).  

Digər hidrotexniki qurğular torpaq bəndləri 

olan kiçik göllərdən ibarətdir. 

Əsas yaşayış məntəqələri, o cümlədən, şə-

hərlər, mərkəzləşdirilmiş su təchizatı və kana-

lizasiya ilə təmin olunmuşdur. Şəbəkə və 
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tikililərin vəziyyəti onların müasirləşdirilmə 

və yenidən qurulmağa ehtiyacı olduğunu gös-

tərir. Hazırda rayonun inzibati mərkəzlərində 

su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin ti-

kintisi və yenidən qurulması layihələrinin hə-

yata keçirilməsi üzrə işlər aparılır. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuərazisindəki 

hidrogeoloji şəraiti zəif öyrənilib. Ümumiy-

yətlə, layihələşdirmə ərazisində içməli yeraltı 

sular kifayət qədər deyil. İqtisadi rayon ərazi-

sində qrunt sularının şimaldan cənuba doğru 

ar-tan minerallaşmasında bir qanunauyğunluq 

müşahidə edilir. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu faydalı qa-

zıntılarla o qədər də zəngin deyil, qismən bu, 

rayonun dağlıq hissəsi haqqında geoloji bilik-

lərin kifayət qədər olmaması ilə bağlıdır. İq-

tisadi rayonun ərazisində yerləşən əsas yataq-

lar neft və təbii qaz (Qobustan inzibati ra-

yonu), gil (Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı inzibati 

rayonları), tikinti materialları (mərmər, əhən-

gdaşı, mineral boyaq maddələri, qum, çınqıl, 

daş) yataqlarıdır.  

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun ərazisində 

böyük əhəmiyyətə malik balneoloji məqsədlər 

üçün istifadə edilən hidrokarbonatlı mineral 

su ehtiyatları  Zərgəran, Çağan, Qaleybuğurd, 

Çuxuryurd və digər mənbələr) vardır. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu ərazisində 2 

xüsusilə qorunan təbii ərazisi (XQTƏ) vardır: 

Şahdağ Milli Parkı və İsmayıllı Dövlət Təbiət 

Yasaqlığı. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun iqtisadiy-

yatı kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə 

(taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq) yönəldi-

lmişdir. Olduqca zəif inkişaf etmiş sənaye 

kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə ixti-

saslaşır. Prioritet sahələri yeyinti və yüngül 

sənaye təşkil edir. Bundan əlavə, Dağlıq Şir-

van iqtisadi rayonuun ərazisində ağac təda-

rükü və emalı, tikinti materialları istehsalı, 

kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri müəssisə-

ləri fəaliyyət göstərir.  

2014 -2018-ci illərdə Azərbaycan Respub-

likasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı qarşıya 

qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün onun elmi 

cəhətdən əsaslandırılmasına, ölkədə qeyri-neft 

sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə, 

iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı regi-

onal və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əha-

linin həyat səviyyəsi-nin daha da yaxşılaşdırıl-

ması məqsədi ilə investisiyaların istiqamət-

ləndirilməsinə nail olmaqla, bütün maraqlı 

tərəflərin təbii sərəvtlərin və ətraf mühitin is-

tifadəsinin planlaşdırılması, qərarların qəbul 

edilməsi və idarə olunmasında  fəal iştiraka 

təşviq etməkdir. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun ərazisində 

aqrar-sənaye parklarının inkişafına yardımı, 

zəmanət mexanizminin girov fonlarının, 

investorlara zəmanətçiliyin mümkünlüyü, 

mikromaliy-yələşmə və kredit kooperativləri 

müəssisələrinin inkişafını, istehsal ava-

danlıqları və vasitələrinin (damazlıq bazanın 

inkişafına və mövcud istehsalın modernləşmə-

sinə, maşın-traktor parkının saxlanmasına və 

inkişafına subsidiyalar da daxil olmaqla) 

alınmasına subsidiyaların artırılmasını, isteh-

salçılar üçün su verilərkən istifadə olunan 

elektrik enercisinin tariflərinin tənzimlənmə-

sini nəzərdə tutur.  

Meliorativ sistemlərin, su ilə təchizat, su-

varma və daşqınların yatırılması məqsədilə 

axının tənzimlənməsi üçün hidrobəndlərin və 

su anbarlarının rekonstruksiyası və bərpası da 

daxil olmaqla meliorasiya infrastrukturunun 

inkişafı, məskunlaşmanın, iqtisadi obyektlərin 

suyun zərərli təsirindən mühəndis müdafiə-

sinin, hidrotexniki qurğuların rekonstruksi-

yanın və modern-ləşməsinin təmin olunması, 

suvarmanın suqoruyucu texnologiyasının inki-

şafı, meliorativ su təsərrüfatı kompleksinin  

idarə edilməsinin və fəaliyyətinin təkmilləş-

dirilməsi (meliorativ fondu-nun inventarlaş-

ması, su daşıma tariflərinin təkmilləşdiril-

məsi) xüsusi diqqət tələb edir.  

Kənd təsərrüfatının texnoloji inkişafının 

aşağı səviyyəsi vahid texnologiya transferti 

mərkəzinin və fermerlərin öyrədilməsi mər-

kəzlərinin yaradılmasını tələb edir. Vahid tex-

nologiya transferti mərkəziDağlıq Şirvan iqti-

sadi rayonu ərazisində yeni aqrar-sənaye tex-

nologiyalarının seçilmi və tətbiqi ilə məşğul 

olacaq. Fermerlərin öyrədilməsi mərkəzlərini 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuna daxil olan 

Azərbaycan Respublikasının bütün rayon-

larında yaratmaq məqsədəuyğun-dur. Onlar 
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biliklər mübadiləsinin təşkilinə və çox da bö-

yük olmayan təsərrüfatlarda yeni texnolo-gi-

yanın yayılmasına imkan verəcək (1).   

Belə mərkəzlərin bazasında fermerlərə 

kübrə və yemlərin sərfəli istifadəsi sahəsində 

zəruri texnologiya, keyfiyyət və məhsuldar-

lığın yüksəldilməsi metodu öyrədiləcək, eləcə 

də sahə ekspertləri və iri emal nümayəndələri 

ilə görüşlər təşkil ediləcəkdir. 

Bu cür mərkəzlərin regionun fəaliyyət gös-

tərən ən yaxşı təsərrüfatları əsasında yaradıl-

ması məqsədəuyğundur. Bu regionlara etalon 

təsərrüfat statusu vermək olar, yaxud Aqrar 

Sənaye Komplekslərinin də vahid informasiya 

təminatı sistemi çərçivəsində yaradılan məslə-

hət-məlumat mərkəzlərini cəlb etməklə, Azər-

baycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisa-

diyyat  İnstitutunun və respublikanın aqrar, 

kənd təsərrüfatı ali təhsil məktəblərinin təc-

rübə təsərrüfatına çevirmək olar. 

 Təsərrüfatın kiçik formasının ümumi 

istehsal-satış həlqəsinə inteqrasiyası tədbirlə-

rinə aşağıdakılar aiddir: 

 kənd təsərrüfatıistehlakçı kooperativləri-

nin (satış, emal, xidmət və s.) fəaliyyəti üçün 

qanunverici bazanın inkişafı; 

 istehlakçı kooperativlərinin subsidiya-

laşdırılması; 

 kiçik istehsalçıların kooperativlər haq-

qında məlumatlandırılmasının artırılmasına;  

 kooperativləşmə fəaliyyətinin geniş 

yayılmasına yönəldilmiş işlərin keçirilməsi.  

              

Sənayenin inkiĢafı 

İqtisadiyyatın sənayeləşmə səviyyəsinin və 

sənaye bazasının texnoloji səviyyəsinin yük-

səlməsi Strategiyanın xüsusi məna kəsb edən 

məqsədlərindəndir. Aqrar-sənayenin inkişafı 

sahəsində Strategiyanın önəmli məsələləri 

aşağıdakılardır: 

 emal sənayesi müəssisələrinin  modern-

ləşməsinə və inkişafına yardım; 

 emal sənayesinin Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonun yeni müasir müəssisələrinin yara-

dılmasının stimullaşdırılması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonundan olan 

istehsalçıların respublika və xarici satış baza-

rına çıxışının yaxşılaşması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonundaxammal-

mineral bazasından, o cümlədən tikinti 

materialları yataqlarının effektiv istifadəsi; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonundaemal 

sənayesi müəssisələrinin  modernləşməsinə və 

inkişafına yardım; 

 emal sənayesinin Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonunda yeni müasir müəssisələrinin yara-

dılmasının stimullaşdırılması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun istehsal-

çılarının respublika və xarici satış bazarlarına 

çıxmaq imkanlarının yaxşılaşdırılması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonundamineral 

- xammal bazasının, o cümlədən tikinti ma-

terialları yataqlarının səmərəli istifadəsi. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonundayeniləş-

məyə və emal sənayesinin yeni müəssisələri-

nin yaradılmasına yönəldilmiş əsas tədbirlərə 

aşağıdakıları aid etmək olar: 

 təchizatın yeniləşməsinin və alınmasının; 

 kreditlər üzrə dövlət zəmanətinin verilmə-

sinin; 

 avadvnlıqların daşınması və çatdırılması 

üzrə gömrük güzəştlərinin həyata keçirilməsi 

üçün güzəştli kreditlər və subsidiyalar da 

daxil olmaqla, əlavə maliyyə stimulunun və 

vasitələrinin inkişafı;  

 kiçik və orta biznesə yardım üçün əlavə 

maliyyə vasitələrinin inkişafı. 

Mineral-xammal bazasının səmərəli istifa-

dəsi üçün nəqliyyat və energetika infrastruk-

turunun tikintisinin birgə maliyyələşdirilməsi 

sahəsində investisiya ləyihələrinə yardımın 

həyata keçirtməsi nəzərdə tutulur.  

Bu cür infrastruktur gələcək yataqların təd-

qiqi üçün vacibdir, bu isə, çıxarma sənayesinə 

investorların cəlb edilməsi üçün, Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonundakı faydalı qazıntı 

yataqlarının tədqiqində marağı olan investor-

lara lisenziyaların verilməsinin tezləşdirilməsi 

üçün çox vaxt əsas amil kimi çıxış edir. 

 Kadr ehtiyatlarının inkişafı məsələsinin 

həlli çərçivəsində güclü, mütəxəssis hazırlığı 

üzrə proqramların təkmilləşdirilməsinə, ali 

təhsil müəssisələrində və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrin-də kadr hazırlığına, eləcə də 

Azərbaycan Respublikasının və xaricin aparı-

cı ixtisas təhsili məktəblərində təlimin və 

hazırlığın keçilməsi imkanlarını artırmağa, 

təhsili bitirənlərin Azərbay-can Respublika-
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sının regionlarının aparıcı ixtisas müəssisə-

lərinə təcrübələrə göndərilməsinə yönəltmək 

planlaşdırılır. 

Satış bazarına daxil olmağa yardım zamanı 

emal sənayesi müəssisələrinin məhsullarının 

tədarükü üzrə dövlət tenderlərində Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonun regional istehalçıları-

nın iştirakına üstünlük verilməsini, respublika 

və beynəlxalq sərgilərdə iştirak üçün Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonun istehsalçılarına 

köməklik göstərilməsi nəzərdə tutulur. 

Turizmin inkiĢafı 

 Turizm sahəsi, Dağlıq Şirvan iqtisadi ra-

yonun tərkibinə daxil olan rayonların sosial-

iqtisadi inkişafına potensial zənginlik gətir-

mək baxımından ən perspektivli sahələrdən 

biridir. Turizm sahəsi çərçivəsində minlərlə 

yeni iş yeri yaradıla bilər.  

Turizm sektoru inkişafının əsas məsələləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

 dağ xizəyi və sağlamlıq turizminin mü-

asir mərkəzlərinin inkişafı mehmanxana və 

idian infrastrukturunun; 

 müalicəvi-sağlamlıq mərkəzlərinin; 

 eləcə də su və elektrik təchizatı sistem-

lərinin; 

 giriş yollarının, təsərrüfat infrastruk-

turunun digər obyektləri xeyli kapital 

qoyuluşu tələb edəcəkdir.  

ġamaxı rayonu 

Rayonun planlaşdırma layihəsində rayon 

ərazisində bir neçə istirahət zonasının 

yaradılması nəzərdə tutulmuşdu: 

I. Pirsaatçay çayı üzərində layihələşdirilmiş 

su anbarından rekreasiya məqsədləri üçün isti-

adə edilməsi - istirahət bazaları, qayıq mar-

şrutlarının təşkili, Şamaxı kəndlərində açıq 

səma altında muzeyin yaradılması təklif edilir. 

II. Böyüklər üçün nəzərdə tutlmuş 

uzunmüddətli istirahət zonası - Şamaxı şəhəri, 

Çağan I, Çağan II, Sis, Qaleybuğurd, Dədə-

günəş kəndləri yaxınlığındakı ərazidə, mineral 

su mənbələri yaxınlığında, Pirsaatçay su an-

barının sahilində yerləşir. Bu zonada 

pansionat, istirahət evləri, sanatoriya, turbaza 

və motellərin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu. 

III. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş uzun-

müddətli istirahət zonası - Sis, Qaleybuğurd, 

Dədəgünəş kəndləri ətrafındakı ərazilərdir, 

burada uşaqlar üçün düşərgə, sanatoriya və di-

gər uşaq sağlamlaşdırma müəssisələrinin 

təşkili nəzərdə tutulurdu. 

IV. Qısamüddətli istirahət zonası – Qaley-

buğurd, Dədəgünəş, Sis yaşayış məntəqələri 

yaxınlığındakı, Uludüz Dövlət Ovçuluq Təs-

ərrüfatı, Qozluçay çayı, Pirsaatçay su anbarı 

sahələri, yaradılan şəhər meşə-park, bulvarlar, 

parklar, şəhərkənarı istirahət bazaları, həftəso-

nu turizm bazaları, su idmanı və istirahəti 

təşkili ərazilərində yerləşir. 

V. Maarif turizm zonası - Şamaxı şəhəri, 

Mərəzə, Pirqulu şəhər tipli qəsəbə və çoxsaylı 

maddi mədəniyyət və təbiət abidələrinin oldu-

ğu digər ərazilərdə yerləşir, bu yerlərdə turis-

tlər üçün motel və kempinqlər yaratmaq 

nəzərdə tutulurdu. 

Ġsmayıllı rayonu 

Rayon planlaşdırma layihəsində aşağıdakı 

sahələrdə istirahət zonalarının yaradılması nə-

zərdə tutulurdu: 

1. Uşaqlar üçün uzunmüddətli istirahət 

zonası yaradılmasının nəzərdə tutulduğu, 

sahildə 400-yerlik pioner düşərgəsi və ahıllar 

üçün evin tikilməsi təklif olunduğu İsmayıllı 

su anbarının ərazisi; 

2. "İsti-su", "Zərgəran" mineral su mən-

bələri yaxınlığındakı ərazi – 200-çarpayılıq 

istirahət evi və 100-çarpayılıq sanatoriyanın 

yerləşdirilməsi ilə böyüklər üçün uzunmüd-

dətli istirahət zonası; 

3. Lahıc ştq. ərazisi, Lahıc qəsəbəsinə 

girməklə, Bakı – Şamaxı – Pirqulu-Qutqaşın 

(Qəbələ)-Şəki-Zaqatala turizm marşrutunun 

yaradılması nəzərdə tutulurdu, 200-yerlik 

turizm kompleksinin tikintisi təklif edilirdi. 

4. Girdımançay və Göyçay çaylarının sahil 

zolağı - avadanlıqla təchiz edilmiş şəhərkənarı 

çimərlik, bağça, bulvar və parkların salınması 

ilə qısamüddətli istirahət zonası. 

Аğsu rayonu 

Dağ landşaftları, meşə massivləri, əlverişli 

iqlim şəraitinin olması həm rayon, həm də 

respublika səviyyəsində turizmin inkişafı 

üçün zəmin yaradır. Rayon planlaşdırma layi-

həsində Nüydü kəndi ərazisində 600-yerlik 

istirahət evinin tikintisi, Gürcüvan kəndi 

ərazisində turizm bazasının yerləşdirilməsi, 

şəhər istirahət zonası yaxınlığında 700 yerlik 
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kempinqin tikilməsi nəzərdə tutulurdu. Ra-

yonun şimal hissəsində, bir sıra yasayis 

məntəqələrində – Nüydü, Kövlüc kəndləri 

yaxınlığında və s. yerlərdə pioner düşərgələri 

sistemini inkişaf etdirmək təklif olunurdu. 

Ağsu aşırımı ərazisindəki dağ yamaclarından, 

ərazinin şimalındakı meşə massivlərindən 

qısamüddətli istirahət obyektlərini – şə-

hərkənarı istirahət bazaları, bazar günü turizm 

bazaları və s. yerləşdirmək üçün faydalanmaq 

tövsiyə edilirdi. 

Turizm-rekreasiya təsərrüfatı müəssisələri 

şəbəkəsinin Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuna 

daxil olan inzibati rayonların rayon planlaşdır-

ma layihələri ilə nəzərdə tutulan genişmiqyas-

lı inkişafı həyata keçirilməmişdir. Belə ki, 

alınmış ilk məlumatlara əsasən, hal-hazırda 

(2015-ci ilin sonuna) Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonunda ümumi tutumu 2,8 min yer olan 45 

kollektiv yerləşdirmə vasitəsi vardır, halbuki, 

proqnoza əsasən, 15 mindən artıq yer yaradıl-

ması nəzərdə tutulurdu. Ən genişmiqyaslı 

inkişaf Şamaxı və Qobustan rayonlarında hə-

yata keçirilməli idi, bütün obyektlərin ümumi 

tutumunun yarısına qədərini – 6000 yer – uşaq 

istirahət düşərgələri təşkil etməli idi. 

Ərazidə uşaqların sağlamlaşdırıcı istirahəti 

obyektlərinin (uşaq istirahət düşərgələrinin) 

mövcud olduğu haqda məlumat yoxdur, 

ehtimal ki, onlar 1990-2000-ci illərdə istirahət 

mərkəzlərinə çevrilib və ya hazırda fəaliyyət 

göstərmir. Istirahət və turizm obyektlərin ən 

fəal inkişaf etdirildiyi rayon İsmayıllı rayo-

nudur, buna obyektlərin tutumunun faktiki 

göstəricilərinin proqnoz göstəricilərindən 

əhəmiyyətli dərəcədə çox olduğu dəlalət edir. 

Lakin mövcud obyektlərin ixtisaslaşması 

planlaşdırıldığından fərqlənir, obyektlərin ək-

səriyyəti turizm obyektləri, şəhərkənarı isti-

rahət bazalarıdır. Sanatoriya, pansionat və 

digər sağlamlaşdırma müəssisələrinin yerli 

balneoloji resurslar əsasında nəzərdə tutulan 

inkişafı həyata keçirilməmişdir və bu, Şamaxı 

rayonuna da aiddir.  

Ümumiyyətlə, iqtisadi rayon üzrə istirahət və 

turizm obyektlərinin faktiki şəbəkəsi proqnoz-

laşdırıldığından əhəmiyyətli dərəcədə azdır. 

Turizm infrastrukturunun inkişafı üzrə in-

vestisiya layihələrinə yardım, Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti vasitəsilə Dövlət Proqramının real-

laşdırılması yolu ilə həyata keçiriləcəkdir (2).  

Ġnvestisiya fondu 
Strategiyanın önəmli istiqamətlərinə uyğun 

olan cəlbedici layihələrdə investisiya vəsaitə-

lərinin yerləşdirilməsi mexanizmini reallaşdı-

ran alətin yaradılması investisiya cəlb edilmə-

sinin artırmlasının və investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılmasının əsas amllərindən biridir.  

Bu cür mexanizmlərdən biri şəxsi-dövlət 

investisiya inkişaf fondlarının yaradılmasıdır. 

Məsələn, bu cür fondlar turizm, Aqrar Sənaye 

Kompleksi, tikinti, kiçik və orta biznes sahə-

lə-rində yaradıla bilər. Onların hər birinə, in-

vestisiya layihələrinin və gözlənilən mənfəət 

parametrinin əsaslandırılmış mütəxəssis qiy-

mətləndirməsini təmin edən xüsusi idarəedici 

şirkətlər rəhbərlik edəcək. Müvafiq ərazilərdə 

biznes-marağı olan maliyyə institutları və 

şəxsi şirkətlər fondun payçıları kimi çıxış edə 

bilərlər.  

Fondun təşkilinin optimal sxemi bu cür 

fondların nizamnamə kapitalında iştirakın 

mümkünlüyü haqqında, qanunvericiliyə mü-

vafiq dəyişikliklərin edilməsini nəzərdə tutur. 

Bu halda Azərbaycan Respublikası fondlarda 

özü iştirak etməklə, onların fəaliyyətini iz-

ləmək və ona nəzarət etmək, xüsusən region 

ərazisində investisiyanın daha önəmli sahələrə 

və layihələrə istiqamətləndirilməsi imkanı əl-

də edəcək.  

Fondlar inzibati yolla müdavfiə 

olunacaqlar və yüksək investisiya cazibəsinə 

malik olan daha perspektivli layihələr əldə 

edə biləcək.  

Bundan başqa fondun digər investorları və 

partnyorları, o cümlədən xarici partnyorları 

üçün, fondun kapitalında dövlətin iştirakı in-

vestisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına, fon-

dun işində bilavasitə iştirakına və bununla əla-

qədar riskləri digər investorlarla birgə 

bölüşdürməsinə sübütdür.  

Fondların fəaliyyətindən yaranan səmərə 

region üçün aşağıdakı vacib nəticələrlə xarak-

terizə olunacaqdır:layihəqabağı hazırlıq və in-

vestisiya layihələrinin reallaşdırılması ilə əla-

qədar bütün kompleks işlərin yerinə yetiril-

məsinə imkan verən investisiyanın cəlb olun-

ması və yerləşdirilməsi üçün səmərəli mexa-
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DAĞLIQ ŞIRVAN İQTİSADİ RAYONUNDAMÖVCUD 
İSTEHSALIN MODERNLƏŞMƏSİNƏ VƏ YENİLƏRİNİN 
İNKİŞAFINA YÖNƏLDİLMİŞ İNVESTİSİYA AXINININ 
STİMULLAŞDIRILMASI 
 

nizmin yaradılması;mütəxəssis ekspertizasın-

dan keçmiş layihə əsasının hazırlanması və 

müşayihət olunması;daxili və beynəlxalq 

investisiya ehtiyatlarının iqtisadiyyatın real 

sektoruna cəlb edilməsi;müvafiq regionların 

ərazilərində perspektivli layihələrə növbəti 

təkrar investisiya üçün kapitalın yaranması. 

Hazırda yaradılan regionun İnkişaf İnstitu-

tu önəmli layihələrin seçilməsində və layihəs-

meta sənədlərinin hazırlanması və tikinti təd-

birlərinin birgə maliyyələşdirilməsində iştirak 

edəcəkdir. Ayrı-ayrı tədbir qrupları Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonun tərkibinə daxil olan 

Azərbaycan Respublikasının rayonlarının 

turizm potensialının imicinin yaxşılaşdırılma-

sına və irəliləməsinə yönəldiləcəkdir. Onların 

arasında ərazinin vahid brendinin hazırlan-

ması, müxtəlif, o cümlədən xarici bazarlarda 

regionun turizm ehtiyatlarının irəliləyiş proq-

ramlarının hazırlanması və rellaşdırılması da 

vardır. Turizm mərkəzlərinin əhatəli inkişafı 

fəaliyyətdə olan nəqliyyat qovşaqlarının və 

dəhlizlərinin buraxılış imkanlarının artırılma-

sını, eləcə də nəqliyyat sisteminin ərazi 

inkişafını tələb edir (3).  

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun ərazisində, 

o cümlədən aeroportdan 1,0 - 2,5 saatlıq mə-

safədə yerləşən əsas kurortlardan istifadəni 

təmin etmək məqsədilə, inkişaf etməkdə olan 

turizm mərkəzlərinə daha yaxın ərazilərdə, ae-

roport infrastrukturunun inkişafını önəmli 

tədbirlər siyahısına aid etmək olar.  

Eləcə də,Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun 

əsas turizm mərkəzlərini öz aralarında birləş-

dirmək üçün avtoyol infrastrukturunun tikinti-

si nəzərdə tutulur.  Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonunun ərazisində turistlərin təhlükəsizli-

yinin yaxşılaşdırılması sahəsində fövqəladə 

hallar haqqında müasir xəbərdarlıq sistemlə-

rinin geniş inkişafı və ştatın genişləndirilməsi, 

xilasetmə xidmətinin təchiz edilməsi, təhlü-

kəli təbii hadisələrin və təzahürlərin moni-

torinq şəbəkəsinin yaxşılaşdırılması, turizm 

polisinin yaradılması planlaşdırılır. 

 Turizm xidməti keyfiyyətinin artırılması 

və kadr ehtiyatlarının inkişafı məqsədilə xüsu-

si hazırlıq kurslarının keçirilməsinə, xarici 

kolleqalarla təcrübə mübadiləsinin təşkilinə, 

sertifikat-laşdırılmasına, eləcə də Dağlıq Şir-

van iqtisadi rayonun ərazisində tkrizm obyekt-

lərinin idarəsinin beynəlxalq mehman-xana 

şəbəkəsinin cəlb edilməsinə yardım təmin 

olunacaq. 

Kiçik və orta biznes olmadan regionda 

turizmin fəal inkişafına nail olmaq mümkün 

deyil. Bu istiqamətdə dövlət yardımı, özünü 

qonaq evlərinin yaradılmasına köməklik gös-

tərilməsində, eləcə də kiçik müəssisələr baza-

sında turizm xidmətinin inkişafında göstərir. 

Turizm və rekrasion potensialın əsas 

inkişaf istiqaməti tarix və mədəniyyət abidələ-

rinin bərpası və əvvəlki vəziyyətinə salınması, 

regionun kurort ərazisində yerləşən, ekoloji, 

tarixi, mədəni və ya elmi əhəmiyyətə malik 

olan təbii və digər obyektlərin, təbiətin, tari-

xin və mədəniy-yətin abidə elan edilməsi tək-

lifi işlərinin görülməsinə yönəldilmişdir. Rek-

rasion zonaların, parkların, piyada küçələrinin 

abadlaşdırılması və rekrasion ərazilərin və na-

dir təbii obyektlərin qorunmasına xüsusi diq-

qət yetiriləcəkdir (4).  

Kurort ərazilərində geniş tikinti, xüsusi qiy-

mətə malik və müalicəvi-sağlamlıq əhəmiyyəti 

olan kurort ərazilərinin mikroiqliminin 

pozulmasına səbəb ola bilər. Odur ki, kurort 

ərazilərinin inkişafı zamanı, müəssisələrin 

tikintisi və genişləndirilməsi üçün regional və 

bələdiyyə mülkiy-yətində olan obyektlərə 

torpaq sahələrinin ayrılması, eləcə də kurort 

şəhərlərində fərdi ev tikintisi üçün, bağ və 

bostan salınması üçün nəzərdə tutulan torpaq-

ların ayrılması təkliflərinin baxılmasına xüsusi 

diqqət veriləcək. Ətraf təbii mühitin qorunması 

üzrə, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, qorun-

ma və bərpası üzrə, müntəzəm olaraq tədbirlər, 

eləcə də park zonalarının, şəhərlərin və kənd 

yaşayış məntəqələrinin yaxşılaşdırılmasına, 

yaşıllıqların genişləndirilməsinə şərait yaradan 

vasitələr keçirtmək nəzərdə tutulur.  

Nəqliyyat infrastrukturunun inkiĢafı 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Şirvan 

iqtisadi rayonun iqtisadiy-yatının daha önəmli 

sahələrinin ehtiyatlarının reallaşdırılması üçün 

nəqliyyat kompleksi vacib bazadır. Azərbay-

can Respublikasının Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonun nəqliyyat kompleksinin inkişafı üzrə 

əsas məsələlər aşağadıkılardır: 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda əlçatan 
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və əhəmiyətli nəqliyyat sisteminin formalaşdı-

rılması; 

 nəqliyyat xidməti keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması və nəqliyyat xərclərinin 

aşağı salınması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun tərkibinə 

daxil olan Azərbaycan Respublikasının 

rayonla-rının tranzit ehtiyatlarının əhəmiyyətli 

realizəsi; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun nəqliyyat-

logistika kompleksinin texnololoji səviyyəsinin 

və rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması; 

 dünya bazarında əhəmiyyətli əmtəə 

hərəkətini təmin edən rəqabətqabililiyyətli 

nəqliyyat-logistika məhsulunun formalaşması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun 

regionlarının əhalisinin mobilliyinin artırılması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun nəqliyyat 

sisteminin təhlükəsizliyinin və ekolojiliyinin 

artırılması; 

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun 

nəqliyyat-logistika kompleksinin investisiya 

cəlbinin artması; 

 nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması 

üzrə layihələrin reallaşdırılması üçün dövlət-

şəxsi əməkdaşlıq vasitələrinin inkişaf 

etdirilməsı.  

 

NӘTĠCӘ 

Azərbaycan Respublikasının intensiv iqti-

sadi artım mərhələsinə qədəm qoyduğu dövr-

də davamlı inkişaf prinsiplərinə riayət edil-

məsi üçün Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda 

aşağıdakı qeyd olunanların vahid plan 

çərçivəsində tətbiq olunması vacibdir: 

 Ekoloji, sosial və iqtisadi resurslardan 

istifadənin optimal nisbətinə nail olunması; 

 İnteqrə olunmuş əhatəli idarəetmə 

prinsiplərinə müvafiq olaraq iqtisadi-coğrafi 

rayon üzrə vahid Davamlı İnkişaf Planının və 

onun əsasında regionun İnvestisiya Xəritəsi-

nin hazırlanması və həyata keçirilməsi mexa-

nizminin yaradılması; 

 Davamlı İnkişaf Planınının icmaların 

və ayrı-ayrı ərazi vahidlərinin təşəbbüsünə 

əsaslanması; 

 Qısa (1-3 il), orta (3-5 il) və uzun 

müddətli (5-50 il) dövrləri əhatə etməklə 

aydın inkişaf məqsədləri və fəaliyyət 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 

 Qonşu ərazilərin və ölkənin davamlı 

inkişaf planları və investisiya layihələri ilə 

koordinasiyası; 

 Qlobal inkişaf meyllərinin nəzərə 

alınması; 

 Submilli (regional) hesabların işlən-

məsi və regionun makroiqtisadi göstərici-

lərinin hesablanması üzrə metodiki yanaş-

manın əsaslandırılması. 

 Müəyyən edilmiş Davamlı İnkişaf 

Planına əsaslanan İnvestisiya Xəritəsinin 

hazırlanması üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

 regionda investisiyaları istiqamətləndir-

mək; 

 bütün maraqlı tərəflərin, təbii 

sərvətlərdən və ətraf mühitdən istifadəsinin 

planlaşdırılması, eləcədə onların qərarlarının 

qəbul edilməsi və idarə olunmasında fəal 

iştiraka təşviq etmək; 

 regionda təbii sərvətlərdən istifadənin 

və ətraf mühitin qorunmasının müasir səviy-

yədə idarə olunmasını, iqtisadi və icma inki-

şafının vahid mexanizmə inteqrə olunmasını 

təmin etmək; 

 davamlı inkişafın təmin olunması ilə 

əlaqədar bütün əlavə xərc və faydanın iştirak-

çılar arasında bərabər paylanmasını təmin 

etmək; 

 regionla və yerli problemlərin həlli 

yollarını göstərmək; 

 region və yerli icmalar üçün yeni gəlir 

mənbələrini göstərmək; 

 təbii sərvətlərdən istifadənin davamlı-

ğının ardıcıl yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin 

qorunması üçün çərçivə sənədini yaradılmaq; 

 regionda ekosistemin vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına və bölgədə biomüxtəlifli-

yin qorunmasına, ayrı-ayrı icmalarda iqtisadi 

cəhətdən səmərəli olan müxtəlif sahələrin in-

kişafına və təbii sərvətlərdən istifadənin da-

vamlı inkişaf məqsədlərinə müvafiq surətdə 

həyata keçirirlməsinə şərait yaratmaq. 
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Цель –Изучение теоретико – практических методовстимулирования инвестицион-

ных потоков, направленных на модернизацию и развитие существующего производства в 

регионах. 

 Методология–анализ и сравнение 

 Результаты–Даны конкретные предложения для стимулирования инвестиционных 

потоков,направленных на развитие регионов Азербайджанской Республики  

Ключевые  слова:  инвестиции,  инвестиционная  политика,  модернизация, эконо-
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Gapfarov A. H. 

The stimulation investment flowdirected to modernization anddevelopmentof innovation 

in production sphere in  Mountain Shirvan economic region 

 

Abstract 

Purpose of the researech– -to study theoreticaland practical questions to stimulate 

investment flows directed to modernization and development of innovation in production sphere 

in Mountain Shirvan economic region.  

MethodologyAnalyze and comparative methods 

Findings –offered some recomendations to stimulate investment flows directed to 

development of regions in Azerbaijan Republic. 

 Key words: investments, investment policy, stade policy, economy, innovation,innovativ 

development, analysis, economic system, monitoring,mikrofinancig,stinulation of investment 

flow.  
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