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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi –Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun ən əlverişli (optimal) sosial-iqtisadi

inkişaf göstəricilərinin proqnoz hesablamalarının hazırlanması.
Tədqiqatınmetodologiyası – müqayisəli və analitik təhlil, sistemli yanaşma.
Tədqiqatın nəticələri- inersiyalı, diversifikasiyalı və optimal variantların hesablanması.
Açar sözlər: İinersiyalı, diversifikasiya ssenarisi, ən əlverişli (optimal).

GİRİŞ
Gələcək 2030-cu ilə qədərki dövr üçün

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun bir sıra
inkişaf ssenarisini hazırlamaq olar:

1. İinersiyalı.
2. Diversifikasiya ssenarisi.
3. Ən əlverişli (Optimal).
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun tərkibinə

daxil olan Azərbaycan Respublikası rayonları-
nın 2030-cu ilə qədərki dövr üçün sosial-iqti-
sadi inkişafının hər bir senarisi üçün sosial-iqti-
sadi inkişaf göstəricilərinin proqnoz hesabla-
maları aparılmışdır.

 Uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişafın əsas
variantları aşağıdakı hakim amillərlə müəyyən
edilir:
Ø Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatı-

nın energetikada, elm və təhsildə, yüksək tex-
nolo-giyada və digər sahələrdə nisbi üstün-
lüklərinin inkişaf və reallaşma dərəcəsi;
Ø emal istehsallarının innovasion yeniləş-

məsinin intensivliyi və əmək məhsuldarlığının
dinamikası;
Ø nəqliyyat və energetika infrastrukturu-

nun inkişaf dinamikası;
Ø insan kapitalının yüksəldilməsinin və

orta sinfin yaranmasının intensivliyi;
Ø Avro-Asiya iqtisadi fəzanın inteqra-

siyası.
İnstitusional mühit – rəqabətin inkişafı,

mülkiyyət hüquqlarının və iqtisadi azadlıq-
ların qorunması, investisiya abu-havasının
yaxşılaşdırılması iqtisadi inkişaf proqnozların-
da əsaslı rol oynayır.

İnersiya və baza ssenarilərində institusional

mühitin yaranmış xüsusiyyətləri-nin saxlanıl-
ması təklif olunur.

 Ən əlverişli ssenari daha yüksək səviyyədə
institusional inkişaf nəzərdə tutur ki, bu da
iqtisadi yüksəlişə imkan verəcək.

İnersion ssenari 2020-ci ilə qədərki dövr
üçün Azərbaycan Respublikasının uzunmüd-
dətli sosial-iqtisadi inkişaf Konsepsiyasının
inersion variantının makroiqtisadi şərtləri ilə
yanaşı  aşağıdakı parametrlərlə də xarakterizə
olunur:
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu ərazisində

fəaliyyət göstərən bütün Dövlət Proqramları-
nın (I. 2004 – 2008-ci illər. II. 2009 – 2013-cü
illər. III. 2014 – 2018-ci illər.) məqsədə
çatmaqda rolunu;
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda turizm

tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması;
Ø bütün əsas sosial-iqtisadi göstəricilərin or-

ta respublika artım tempi səviyyəsində olması;
Ø iqtisadiyyatın nisbi üstünlük təşkil edən

sahələrini reallaşdıran yeni uzunmüddətli önə-
mli layihə və proqramlarının reallaşdırılma-
sından imtina;
Ø sosial infrastrukturun modernləşməsi

prosesini ləngidən əhalinin iqtisadi diferensi-
allaş-masının güclənməsi;
Ø emal istehsalının texnoloji rəqabət qabi-

liyyətliyinin aşağı düşməsi və qabaqlayıcı id-
xal tempinin saxlanması;
Ø bütün növ müəssisələr, o cümlədən ki-

çik və orta müəssisələr üçün mövcud əlve-
rişsiz iş mühiti şəraitinin saxlanması;
Ø insan kapitalının keyfiyyətcə aşağı

düşməsi.

UOT:338.43; 338.24.01
JEL: Q 10; R 15
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 İnersiyalı ssenaridə regionlarda yerləşən
əksər sahələrin məhsuldarlığı ilə ən yaxşı
xarici istehsalçıların səviyyəsi arasındakı fərq
qorunacaq və ya hətta artacaq, bu isə Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayonunun iqtisadi quruluşu-
nun saxlanmasına və ya pisləşməsinə, onda
tikinti və başqa orta və yüksək texnologiyalı
sahələrin payının azalmasına gətirəcək.

Kənd təsərrüfatında və xammal sahələrində
texniki cəhətdən təchizat vasitələrini tamamilə
yeniləşdirmə və restrukturizasiya baş verməyə-
cək.

 Göstərilən sahələr orta respublika göstəri-
cisindən yüksək iqtisadi artım tempi təmin
edə bilməyəcək.

Birinci ssenari– inersiya – artıq bərqərar
olmuş inkişaf nöqtələri çərçivəsində region
üçün ənənəvi olan sahələrdə artıq mövcud
olan inkişaf tendensiyalarının qorunub saxlan-
masını nəzərdə tutur, daha dəqiq desək, səna-
ye və kənd təsərrüfatında artıq mövcud olan
istehsalatların müasirləşdirilməsi, yeniliklərin
tətbiqi və genişləndirilməsi, üzümçülük və
şərabçılığın fəal inkişafı. Istehsalat sektorunun
inkişaf etdirilməsi həmçinin artıq mövcud
olan sənaye mərkəz-lərində yeni sənaye müəs-
sisələrinin yaradılması, iri kənd təsərrüfatı
istehsalatçıları olan yaşayış məntəqələrinin
yaxınlıqlarında aqrar şəhərciklərin yaradılma-
sı, hal-hazırda atılmış vəziyyətdə olan istehsa-
lat obyektlərinin (o cümlədən istifadə olunma-
yan şərab zavodları) yenidən istehsalata cəlb
olunması hesabına aparıla bilər.

Birinci ssenarinin həyata keçirilməsinin
əsas strateji istiqamətləri aparıcı istehsalat
sahələrinin inkişafına investisiya cəlb olun-
ması, daha çox kənd təsərrüfatı sahəsində ak-
tual olan “horizontal kooperasiya”nın inkişafı-
dır. Istehsal olunan məhsulun çeşidinin artı-
rılması, onların rəqabətə davamlılığının artırıl-
ması, yeni bazarların axtarılması mümkündür.

Bununla belə, bu variant Dağlıq Şirvan
iqtisadi rayonunun yetərincə dinamik inkişa-
fını təmin etmir. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayo-
nunun inkişafı əsasən iqtisadi rayonun öz da-
xili imkanla-rı hesabına kənardan nisbətən az
investisiyalarının daxil olunması və əhalisinin
artması fonunda baş verir. Hesabat dövrü

ərzində digər iqtisadi rayonlar da inkişaf
edəcəklər. Odur ki, əhalisinin həyat səviy-
yəsində artım əldə olunsa belə, Dağlıq Şirvan
iqtisadi rayonunun respublika üzrə orta göstə-
ricilərə nisbətdə vəziyyəti dəyişilməyəcəkdir,
həmçinin, əhali kasıb qalacaqdır və əmək qa-
biliyyətli əhalinin digər daha inkişafda irə-
liləyiş əldə etmiş rayonlara axını davam edə-
cəkdir. Inkişaf bu variantda əsasən ekstensiv
istiqamətdə gedəcəkdir. Insan potensialının
artımı və iqtisadiyyatın inkişafı respublika ilə
digər orta göstəricilərə nisbətən daha ləng
templə gedəcəkdir.

Beləliklə, inersiya ssenarisi ilə inkişaf
SWOT təhlildə göstərilmiş zəif tərəfləri daha
effektiv aradan qaldırmağa və orada qeyd
olunan təhlükələrdən qaçmağa imkan vermə-
yəcəkdir. Faktiki olaraq ancaq landşafta
texnogen təsirin artması təhlükəsindən qorx-
mamaq olar. Bu inkişaf ssenarisində üstünlük
artıq mövcud olan nəqliyyat yollarının bərpa-
sına veriləcəkdir. Göstərilən yeni yolların
tikintisi üzrə təkliflərin əsaslı hissəsinin real-
laşdırılması artıq hesabat dövrü xaricində
iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış olacaqdır.

Odur ki, əsas variant kimi daha dinamik
xarakter daşıyan diversifikasiya ssenarisinin
qəbul olunması təklif olunur. Onun həyata ke-
çirilməsi əsaslı surətdə kənar investisiyaların
mövcudluğu, əlverişli bazar konyunkturasının
olması, qonşu ərazilərin inkişafında müəyyən
tendensiyaların həyata keçirilməsi və müvafiq
respublika proqramlarının olmasından asılıdır.
Bu cür şərtlər olduqca mümkündür. Bir
məsələni qeyd etmək lazımdır ki, suburba-
nizasiya tenden-siyaları müasir aqlomerasi-
yalar üçün xarakterikdir və onlar Bakı aqlo-
merasiyasının inkişafının qanunauyğun mər-
hələsini təşkil edəcəklər. 2030-cu ilədək dövrü
əhatə edən Böyük Bakının regional inkişaf
planı paytaxt və regionlar arasında uyğun-
suzluğun aradan qaldırılmasına xidmət edir.
Paytaxtın və onun ətraflarının bu cür yüklən-
məsinə yarım əsr müddətində bura dayanma-
yan insan axını və istehsalat güclərinin art-
ması səbəb olmuşdur.

Dəniz sahillərində iqtisadi fəaliyyətin di-
versifikasiyası və sahil xətlərinin birbaşa on-
larla əlaqəsi olmayan istehsalatların
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fəaliyyətindən təmizlənməsi və sahillərin daha
ekoloji məqsədlərlə istifadə olunması da
ümumdünya tendensiyasıdır. Dağlıq Şirvan
iqtisadi rayonunun şərq hissələrində əlverişli
mühəndis-tikinti şərtlərinin mövcudluğu, əra-
zisinin magist-ral boru xətləri ilə yaxşı təmin
olunması, Bakıya, Abşeron iqtisadi rayonuna
nisbi yaxınlığı və müvafiq nəqliyyat şəbə-
kəsinin inkişafı şərti altında Rusiya Fede-
rasiyasına yaxınlığı buranı istehsalat obyek-
tlərinin yerləşdirilməsi, müxtəlif növ rekre-
asiya və turizm (o cümlədən beynəlxalq
turizm) sahələrinin inkişafı üçün əlverişli edir.

Diversifikasiya ssenarisi inersiya ssenari-
sində qeyd olunan strateji inkişaf istiqamətlə-
rini ləğv etmir, amma özlüyündə rayonun
iqtisadiyyatında struktur dəbərmələri, iqtisadi
rayon üçün yeni sənaye sahələrinin inkişafı-
nın, iqtisadiyyatın ixtisaslaşmasının dəyişil-
məsini və yeni adlı məhsullarla regionlararası
və beynəlxalq bazarlara çıxışını ehtiva edir.
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda innovasiya
sənaye istehsalının inkişafı yeni texnopark-
larının, aqroşəhərciklərinin, nəqliyyat-logisti-
ka komplekslərinin, iri sənaye məskənlərinin
formalaşmasından asılı olacaqdır.

Sənaye obyektlərinin yerləşdirilməsi üçün
daha əlverişli olan Qobustan rayonunda yeni
istehsalat müəssisələrinin yerləşdirilməsinin
bir neçə variantı təklif oluna bilər. Istehsalat
heyəti və onların ailələrinin yerləşdirilməsi
üçün geniş miqyaslı tikinti işlərinin aparıl-
masına ehtiyac yaranacaqdır: Qobustan şə-
hərində yaşayış mikrorayonlarının, bir neçə
yaşayış məntəqələrinin yaradılması, yeni şə-
hər tipli qəsəbisinin və ya peyk-şəhərin for-
malaşdırılmasına qədər. Kimya sənayesinin
inkişafı (neft-kimyası), tikinti materialları sə-
nayesi, aqrar istehsalatın intensivləşdirilməsi
və əhalinin daha intensiv artımı su ehtiyat-
larından istifadənin artmasına səbəb olacaqdır.
Odur ki, dağ vadilərinin seysmik cəhətdən
daha sabit ərazilərində gələcəkdə suya artan
tələbatın ödənməsi və su ehtiyatlarının daha
səmərəli istifadəsi, həmçinin əlavə elektrik
enerjisi almaq üçün su anbarlarının tikintisini
planlaşdırmaq lazımdır. Dağlıq Şirvan iqtisadi
rayonunun və Azərbaycanın daxili rayon-

larının məhsullarının dünya bazarına çıxarıl-
ması Dağlıq Şirvaniqtisadi rayonunun şərq
hissələrində avtonəqliyyat magistrallarının
tikintisi hesabına asanlaşdırıla bilər, perspek-
tivdə isə Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsi-
nin şimal sahillərində yeni liman komplek-
sinin tikintisi ilə bağlı məsələlər müzakirə olu-
na bilər. Sonuncu məsələ hal-hazırki layihənin
xaricində olan məsələdir, belə ki, bu ərazi
digər iqtisadi rayon ərazisidir, bununla belə,
bu məsələnin tranzit daşımalarda və xəzəryanı
ölkələrin əməkdaşlığının artırılmasında oyna-
cağı rolu qeyd etməmək mümkün deyildir.

Texnopark və aqroşəhərciklərin, sənaye
məntəqələrinin yaradılması, nəqliyyat və
daşıma infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi
yüksək maaşlı daha yaxşı iş yerlərinin
açılmasına gətirib çıxaracaq və paralel olaraq
işçilərin və mütəxəssislərin hazırlanmasına
olan tələblərin artmasına səbəb olacaqdır.
Odur ki, məntiqi olaraq regiona ixtisaslaşmış
kadrlar və onların ailələrinin gəlməsi hesabına
miqrasiyanın müsbət saldonun artmasını və
əhalinin rayondan köçməsinin qarşısının
alınmasını proqnozlaşdırmaq olar, işçi kadr-
ları iqtisadi rayonun ixtisas təhsili müəs-
sisələrində hazırlanması daha məqsədəu-
yğundur. Bunun üçün artıq mövcud olan təhsil
müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi və yeni-
lərinin yaradılması lazımdır. Bu cür inkişafın
nəticəsi əmək potensialının keyfiyyət artımı
və əhalinin həyat səviyyəsinin artması
olacaqdır ki, bu da xidmət və iaşə sahələrinin
inkişafı üçün möhkəm əsas rolunu oynaya-
caqdır. Istehsalat prosesləri-nin təşkil olun-
masında əsaslı rola şaquli kooperasiya və
texnoloji zəncirlərin formalaşması, kənd
təsərrüfatı və sənaye müəssisələrinin vahid
təşkilati strukturlarda birləşdirilməsi oynaya-
caqdır ki, bu da ilkin xammalın emalını
dərinləşdirməyə, ümumi məhsulun həcmində
əlavə dəyərin həcminin artırılmasına imkan
verəcəkdir.

Diversifikasiya ssenarisinin həyata keçiril-
məsi regionda sosial-iqtisadi vəziyyəti stabil-
ləş-dirməyə və daha davamlı inkişaf əldə
etməyə imkan verəcəkdir: o cümlədən işsizli-
yin əsaslı surətdə azalmasına, istehsalçıların
gəlirlərinin artmasına, vergi bazasının artırıl-
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masına və əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaş-
dırılmasına səbəb olacaqdır.

Əsas iqtisadi göstəricilərə əsasən Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayonu hesabat dövrünün
sonunadək ölkə üzrə orta göstəriciləri aşa və
ya onlara yaxınlaşa bilər. Bu ssenari üzrə
inkişaf SWOT təhlildə göstərilən zəif tərəfləri
düzəltməyə və orada qeyd olunan təhlükələrin
daha səmərəli aradan qaldırılmasına kömək
olacaqdır. Ətraf mühitin qorunması və texno-
gen xarakterli fövqəladə halların ehtimalları-
nını azaldılması üçün proqramların hazırlan-
masına ehtiyac yaranacaqdır.
Ø Ənənəvi sahələrlə yanaşı yeni iqtisadi

fəaliyyət sahələrinin inkişaf etdirilməsi;
Ø Xarici kapitalın cəlb olunması ilə yük-

sək investisiya fəallığı;
Ø Regionlar arası əhəmiyyətə malik yeni

avtomobil və dəmiryol xətlərinin salınması;
Ø Yeni ixtisas təhsili müəssisələrinin

yaradılması, tətbiqi elmi araşdırma seqmenti-
nin yaradılması və rayonun müəssisələri ilə
əməkdaşlıq şəraitində yeni tədqiqatların
aparılması;
Ø Çox sahəli turizm-rekreasiya komplek-

sinin formalaşdırılması və beynəlxalq turiz-
min inkişaf etdirilməsi;
Ø Iqtisadiyyatın strukturunda xidmət sahə-

sinin əhəmiyyətinin artırılması;
Ø Qobustan rayonunda 6 aqrar şəhərcik və

sənaye qəsəbəsinin yaradılması.
Diversifikasiya ssenarisi
Ənənəvi istehsalat sahələrinin inkişaf etdi-

rilməsi aqrar şəhərciyin yaradılması və möv-
cud sənaye mərkəzlərinin inkişaf etdirilməsi

İnersiya ssenarisi
Ø daxili ehtiyatlar və regionlararası gə-

lirlər hesabına investisiya artımı;
Ø əhalinin rifah səviyyəsinin iqtisadiy-

yatın inkişafına uyğun artırılması;
Ø regionlar arası turizmin inkişafı;
Ø mövcud avtomobil və dəmir yol xət-

lərinin yenidən qurulması;
Ø mövcud ixtisas təhsili müəssisələrinin

inkişaf etdirilməsi, ənənəvi sahələrdə əmək-
daşla-rın ixtisaslarının artırılması.

İnersiya və diversifikasiya ssenariləri üzrə
inkişafın əsas göstəricilərinin müqayisəsi

İnersiyalı ssenarinin reallaşması sosial-

iqtisadi göstəricilərin aşağıdakı dəyişiklikləri-
nə gətirəcək:
Ø ümumi daxili məhsulda regionun payı

2007-ci ildəki 2,0 faizdən 2020-ci ildə 5,0 fa-
izə qalxacaq, 2007-ci ildən 2020-ci ilə qədərki
dövr üçün Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun
ümumi daxili məhsulun artım tempi ildə 7,0
faiz təşkil edəcək;
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda adam-

başına düşən ümumi daxili məhsul 2007-ci il-
də hər nəfərə düşən 67 manatdan 2020-ci ildə
169 manata yüksələcək;
Ø orta nominal əlavə əmək haqqı 2020-ci

il üçün ayda 25 manatdan 60 manatadək
artacaq;
Ø işsizlik səviyyəsi 2,0 – 4,0 faiz təşkil

edəcək;
Ø birləşmiş büdcənin adambaşına gəlirləri

2014-cü ildə hər nəfərə düşən 76 manatdan
2020-ci ildə hər nəfərə 169 manata yüksə-
ləcək;
Ø sənaye istehsalının ümumi həcminin

artım tempi 2014-cü ildən 2020-c ilə qədərki
dövr üçün 7,0 faiz təşkil edəcək.

İnersiyalı ssenari reallaşdıqda iqtisadiy-
yatın quruluşunda əsaslı dəyişikliklər, o cüm-
lədən həyat keyfiyyətinin yaxşılaşması və ki-
çik biznesin inkişafı baş verməyəcək, bununla
belə:
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun bütün

əhalisinin tərkibində gəlirləri yaşayış mini-
mumundan aşağı olan əhalinin payı 2007-ci il-
dəki 6,0 faizdən 2020-cü ildə 2,0 faizədək
azalmalıdır;
Ø əhalinin təsbit edilmiş telefon rabitəsi

ilə təmin olunması 2007-ci ildəki 220 min
abonent nömrəsindən 2020-ci ildə 346 min
nömrəyə qədər artacaq;
Ø əhalinin mobil telefon rabitəsi ilə təmi-

natı 2014-ci ildəki 195 min abonent nömrəsin-
dən 2020-ci ildə 400 min abonentə qalxacaq.

İnersiyalı ssenarinin həyata keçirilməsi
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda 2020-cü ildə
elektrik enerjisinə təlabatın 3 mln. kBt/saat
qədər artmasına gətirəcək.

İnersiyalı ssenarinin reallaşması üçün
2020-ci il üçün qalın örtüklü avtomobil yol-
larının qalınlıq göstəricisini 10 kv.km ərazi
üçün 2 km-ə qədər qaldırmaq məqsədə-
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uyğundur.
Baza ssenarisində təhlükəsizliyin təmin

olunması probleminin yaxın 5 - 8 il ərzində
həll edilə bilməsi ehtimal olunur, bu isə ən
cəlbedici sahələrdən birinin – turizmin inki-
şafını kəskin şəkildə ləngidə bilər, eləcə də
şəxsi investisiyanın digər bölmələrə axınını
məhdudlaşdıra bilər. Bu halda əsas diqqət
ASK-nın inkişafına, eləcə də iqtisadiyyatın bu
cür əlaqəli sahələrə yönəldiləcək. Əsas vurğu
iri korporasiyalar üçün investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılmasına və dövlət maliyyələşdir-
məsinin payı daha çox olan infrastruktur layi-
hələrinin inkişafına, eləcə də kiçik və orta
biznesə yardım edən irimiqyaslı proqramların
həyata keçirilməsinə ediləcək.

Baza ssenarisinin əsas göstəriciləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
Ø texnoloji modernləşmə və ASK-nın rə-

qabətqabiliyyətliliyinin artması;
Ø müvafiq nəqliyyat infrastrukturunun

inkişafı sayəsində Dağlıq Şirvan iqtisadi
rayonun tranzit imkanlarının reallaşması;
Ø Azərbaycan Respublikasının bütün Döv-

lət Proqramının məqsədlərinə nail olmaq;
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun turizm

klasterinin planlaşdırılan göstəriciləri səviy-
yəsində inkişafı;
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun tərkibinə

daxil olan Azərbaycan Respublikası rayon-
larının investisiya cəlbinin gələcək artımı.

Baza ssenarisində 2014-2020-ci illərdə
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun ümumi daxili
məhsulun orta illik artım tempi ildə 7,0 faiz,
sənaye  istehsalı həcminin artım tempi isə 6,0
faiz təşkil edəcək.

Baza ssenarisinin reallaşması Dağlıq Şir-
van iqtisadi rayonun tərkibinə daxil olan
Azərbay-can Respublikası rayonlarının əsas
sosial-iqtisadi göstəricilərinin 2014-cü ilə
nisbətən 2020-ci il üçün aşağıdakı dəyişiklik-
lərə gətirəcək:
Ø adambaşına ümumi daxili məhsul 105

manatdan 185 manatadək artacaq;
Ø əlavə orta nominal əmək haqqı ayda 30

manatdan 70 manatadək yüksələcək;
Ø rəsmi işsizliyin səviyyəsi 8,0 faizdən 2,0

faizə enəcək;
Ø gəlirləri yaşayış minimumundan aşağı

olan əhalinin xüsusi çəkisi 7,2 faizdən 2,1
faizə qədər azalacaq;
Ø birgə büdcənin adambaşına gəlirləri hər

nəfərə 105 manatdan 185 manata qədər
artacaq.
Ø Baza ssenarisi çərçivəsində həyat

keyfiyyətinin eləcə də aşağıdakı göstərici-
lərinin 2014-cü ilə nisbətən 2020-ci ildə
yaxşılaşması nəzərdə tutulur:
Ø əhalinin mənzillə təminatı adambaşına

8,1 kv-dən 13,7 kv-dək metrə yüksələcək;
Ø hər min nəfərə düşən xəstəxana çarpa-

yıları 8 ədəddən 13-ə qədər artacaq;
Ø hər min nəfərə ambulator-poliklinika

yardımı 3 dəfə baş çəkmədən 7 dəfə baş
çəkməyə qədər artacaq;
Ø hər min nəfərə yüksək tibbi heyətlə

təminat 23 həkimdən 41-ə qədər artacaq;
Ø hər min nəfərə orta tibbi heyətlə təminat

30 əməkdaşdan 70-a qədər yüksələcək;
Ø əhalinin təsbit edilmiş telefon rabitəsi

ilə təmin olunması 70 min abonent nömrəsin-
dən 90 minə qədər artacaq;
Ø əhalinin mobil telefon rabitəsi ilə təmin

olunması 90 min abonent nömrəsindən 110
minə qədər artacaq.

Baza ssenarisi çərçivəsində kiçik və orta
biznesin inkişafı aşağıdakılarla xarakterizə
olunur:
Ø 1 nəfərə düşən kiçik və orta müəs-

sisələrin sayının 2014-cü ildəki 250 ədəddən
2020-ci ildə 700 ədədə qədər artması ilə;
Ø kiçik və orta müəssisələrdə məşğul

olanların sayının 2020-ci il üçün 38 min
nəfərdən 45 minə qədər yüksəlməsilə;
Ø kiçik və orta müəssisələrdə yaranan

ümumi daxili məhsulun payının 2020-ci il
üçün 1,8 - 3,0 faizə çatması ilə.

Baza ssenarisinin reallaşması, eləcə də
2020-ci ildə regionda elektrik enerjisinə tələ-
batın təqribən 3 mln. kBt/saata qədər
artmasına gətirəcək.

Strategiyada nəzərdə tutulmuş məqsəd və
tədbirlərin tam reallaşmasını ümid edən op-
timal ssenari aşağıdakı göstəricilərlə xarakte-
rizə olunur:
Ø turizm kompleksinin dinamik inkişafı;

 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun
iqtisadiyyatının əsas bölmələrində məhsuldar-
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lığın fasiləliyinin kəskin surətdə azaldılması;
Ø insan kapitalı keyfiyyətinin və əhalinin

həyat keyfiyyəti standartlarının əsaslı şəkildə
yüksəlməsini təmin edən, təhsil, səhiyyə,
mənzil bölmələri də daxil olmaqla, sosial
infrastruktu-run dərin modernləşməsi;
Ø iqtisadi inkişafın yeni mərkəzlərinin

yaradılması, tənəzzülə uğramış regionların
geridə qalmasının aradan qaldırılması;
Ø respublika və dünya bazarına fəal in-

teqrasiya;
Ø investisiya mühitinin köklü yaxşılaş-

dırılması, o cümlədən xarici investorlar üçün;
Ø iqtisadiyyatın və əhalinin keyfiyyətli

nəqliyyat xidməti və infrastrukturu tələblərinə
cavab verən Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun
nəqliyyat sisteminin qabaqlayıcı inkişafı;
Ø ictimai-siyasi vəziyyətin stabilləşməsi.
Bu ssenariyə əsasən 2014-2020-ci illər

ərzində Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun tərki-
binə daxil olan Azərbaycan Respublikası
rayonların ümumi daxili məhsulun orta illik
artım tempi ildə 2,0 faiz, sənaye istehsalında
5,0 faiz təşkil edəcək.

Optimal ssenarinin reallaşması Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayonun sosial-iqtisadi
göstəricilə-rin 2014-cü illə müqayisədə 2020-
ci ildə aşağıdakı dəyişikliklərinə gətirəcək:
Ø ümumi daxili məhsul əhalinin

adambaşına 105 manatdan 180 manatadək arta-
caq;
Ø əlavə orta nominal əmək haqqı ayda

15 manatdan 25 manata qədər artacaq;
Ø mindən artıq yeni iş yeri yaradılacaq

və nəticədə işsizliyin rəsmi səviyyəsi 3,7
faizdən 2,0 faizə qədər aşağı düşəcək;
Ø pul gəlirləri yaşayış minimumundan

aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi 4,0 faizdən
2,3 faizə azalmışdır;
Ø birgə büdcənin adambaşına gəlirləri

hər nəfərə 15 manatdan 25 manata qədər
artacaq;
Ø iqtisadiyyatın quruluşunda sosial

sahənin payı 2,8 faizdən 4,0 faizə, o cümlədən
emal istehsalının, tikintinin və turizmin
payının artması hesabına 2,8 faizdən 1,3 faizə
qədər azalacaq.

Optimal ssenari çərçivəsində 2020-ci ildə
həyat keyfiyyətinin eləcə də aşağıdakı

göstəricilərinin yaxşılaşması nəzərdə tutur:
Ø əhalinin mənzillə təminatı adambaşına

10,5 kvadrat metrdən 15,8 kvadrat metrə
yüksələcək;
Ø hər min nəfərə düşən xəstəxana çar-

payıları 50 ədəddən 70-ə qədər artacaq;
Ø hər min nəfərə ambulator-poliklinika

yardımı 25 dəfə baş çəkmədən 37 dəfə baş
çəkməyə qədər artacaq;
Ø hər min nəfərə yüksək tibbi heyətlə

təminat 18 həkimdən 27-ə qədər artacaq;
Ø hər min nəfərə orta tibbi heyətlə

təminat 25 əməkdaşdan 42-ə qədər yüksələcək;
Ø məktəbəqədər uşaq müəssisələrində

yerlərin çatışmazlığı ləğv ediləcək;
Ø əhalinin təsbit edilmiş telefon rabitəsi

ilə təmin olunması 62 min abonent nöm-
rəsindən 82 minə qədər artacaq;
Ø əhalinin mobil telefon rabitəsi ilə

təmin olunması 65 min abonent nömrəsindən
80 minə qədər artacaq.

Optimal ssenari çərçivəsində kiçik və orta
biznesin inkişafı aşağıdakılarla xarakterizə
olunur:
Ø Bir nəfərə düşən kiçik və orta

müəssisələrin sayının 2020-ci il üçün;
Ø kiçik və orta müəssisələrdə məşğul

olanların sayının 2020-ci il üçün 43 min
nəfərdən 53 minə qədər yüksəlməsilə;
Ø kiçik və orta müəssisələrdə yaranan

məhsulların ümumi daxili məhsulda payının
2015-ci il üçün 2,0 - 5,0 faizə çatması ilə.

Optimal ssenarinin reallaşması, eləcə də
2020-ci ildə regionda elektrik enerjisinə
tələbatın təqribən 5 mln. kBt/saata qədər
artmasına gətirəcək.

Strategiyanın reallaşması 2 mərhələdə
həyata keçiriləcək.

Birinci mərhələ 2015-2016-cı illərdə
reallaşacaq.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun gələcək
inkişafı üçün zəruri şərait yaradılacaq, eləcə
də daha əhəmiyyətli investisiya layihələri və
müəyyən yeni investisiya imkanları işə
salınacaq.

Bu mərhələ çərçivəsində əsas önəmli hallar
aşağıdakılardır:
Ø daha önəmli layihələrin reallaşmasına

yardım;
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Ø investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması;
Ø inkişaf institutunun fəaliyyətinin yara-

dılması və təşkili;
Ø Strategiyada qeyd edilən önəmli layi-

hələrə uyğun yeni investisiya layihələrinin
tədqiqinə dair tədbirlər kompleksinin real-
laşması.

Strategiyanın reallaşmasının ikinci mərhə-
ləsində yaradılmış alət və mexanizmlər əsa-
sında aşağıdakıların həyata keçirilməsi plan-
laşdırılır:
Ø mövcud istehsalın modernləşdirilmə-

sinə şəxsi investisiyanın fəal surətdə cəlb
edilməsi və yeni iş yerlərinin yaradılması;
Ø seçilmiş investisiya layihələrinin real-

laşdırılmasını;
Ø sosial sahənin miqyaslı inkişafı.
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun Strategiya-

sının reallaşması:
Ø müalicə-sağlamlıq və dağ turizminin

Azərbaycan Respublikasında və xarici
dövlətlərdə aparıcı mərkəzi;
Ø ekoloji təmiz yeyinti məhsullarının iri

təchizatçısı;
Ø respublikanı ölkələrlə bağlayan inkişaf

etmiş nəqliyyat mərkəzi;
Ø daimi yaşayış üçün cazibədar yaşayış

yeri olacaq.
2020-ci il üçün Dağlıq Şirvan iqtisadi

rayonun sosial-iqtisadi inkişafının məqsədli
göstəriciləri bunlardır:
Ø fəal surətdə yeni iş yerlərinin yara-

dılması hesabına 2020-ci ildə işsizliyin
səviyyəsinin 4,0 faizə düşməsi;
Ø iqtisadiyyatın yüksək orta illik artım

tempinin təmin edilməsi;
Ø iqtisadiyyatın diversifikasiyası;
Ø əhali gəlirlərinin artması; büdcə təmi-

natının artması;
Ø büdcə yükünün azalması.
Əhalinin yaşayış keyfiyyətinin yaxşılaş-

dırılmasını xarakterizə edən məqsədli göstəri-
cilər bunlardır:
Ø ölümün, o cümlədən ana və körpə ölü-

münün azalması;
Ø əhalinin mənzil şəraitindən, asudə vaxt

imkandan, özünü reallaşdırmadan və təhlükə-
siz-liyin səviyyəsindən razılığının artırılması.

 Məqsədli göstəricilərin dövlət tərəfindən

idarəsinin əhəmiyyətinin yüksəldilməsi məsə-
ləsinin həlli çərçivəsində bunlardır:
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun tər-

kibinə daxil olan Azərbaycan Respublikası
rayon-larının ərazisində dövlət xərclərinin
əhəmiyyətinin artması.

Belə ki, dövlət idarəetmə sisteminin qu-
rulmasına xərclərin minimumlaşdırılması
məqsədilə – Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun
tərkibinə daxil olan Azərbaycan Respublikası
rayonlarında elektron dövlət, eləcə də regi-
onda nəğdsiz haqq-hesab sisteminin inkişafı
üçün kompleks proqra-mın hazırlanması
vacibdir. Büdcələşməyə, texnologiyaya və
göstərilən xidmətlərin siyahısına görə birgə
üsullarını müəyyən edən, Dağlıq Şirvan iqti-
sadi rayonuunda reallaşan birgə proqram
çərçivəsində.

Bu, təkcə maliyyə xərclərinin azalmasına
deyil, həmçinin Azərbaycan Respublikası
rayon-larının Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
daxilində birləşməni təmin etməyə imkan
verəcək.

Qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün, Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayonun tərkibinə daxil olan
Azərbaycan Respublikası rayonlarının gələcək
inkişafı üçün əsas olan bir sıra ümumsistem
tədbirlərin reallaşması vacibdir.

Bu cür ümumsistem tədbirlərə aşağıdakılar
aiddir:
Ø şəxsi investisiya üçün imtiyazlı qayda-

ların yaradılması;
Ø şəxsi investisiyanın Dağlıq Şirvan

iqtisadi rayonuna axınını stimullaşdırmaq
üçün xüsusi baza infrastrukturunun yaradıl-
ması üçün dövlətlə birgə maliyyələşmə;
Ø kreditlərə zəmanətin təmini;
Ø xüsusi iqtisadi üsullu (rejimli) ərazi-

lərin genişləndirilməsi;
Ø inkişafa və avadanlıqların əldə olunma-

sına faiz dərəcəsinin subsidiyalaşması;
Ø torpağın və dövlət mülkiyyəti obyek-

tlərinin icarəsinə imtiyazların verilməsi də
daxil olan maliyyə stimulları yaradılmışdır.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun tərkibinə
daxil olan Azərbaycan Respublikası rayon-
larına investisiyanın cəlb edilməsi sahəsində
dövlət siyasətinin əsas istiqaməti, maliyyə
stimulundan başqa, həm də onların inves-
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torlarla qarşılıqlı fəaliyyət proseslərinin yax-
şılaşması və onların məhsullarının respublika
və dünya bazarlarında fəal surətdə irəliləmə-
sinə yardım olacaq.

Maliyyələşməyə yol tapmağın yaxşı-
laşması, inzibati əngəllərin azalması, lazimi
infrastruk-turun inkişafı (biznes-inkubatorlar
və b.), sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş
sistemli sahə layihələrinin reallaşmasına
yardım kiçik və orta biznesə yardımın önəmli
istiqamətləri olacaqdır.

Məşğulluq və resurs mərkəzlərinin inkişafı,
Azərbaycan Respublikasının digər regionlar-
dakı müvafiq mərkəzləri ilə onların əlaqəsi,
eləcə də Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun işsiz
əhalisinin Azərbaycan Respublikasının digər
regionlarında işlə təmin olunmasına yönəl-
dilmiş əmək miqrasiyası agentliklərinin yaran-
ması əhalinin məşğulluğunun idarə edilməsi
sahəsində Strategiyanın önəmli istiqamət-
lərindəndir.

Gənclər üçün təhsilin keyfiyyətinin və
mümkünlüyünün yaxşılaşması, iqtisadiyyatın
tələblərinə uyğun kadrların hazırlanması və
təkmilləşdirilməsi strukturunun uyğunlaşdırıl-
ması kadr potensialının inkişaf tədbirlərinin
önəmli istiqamətləridir.

Ətraf mühitin əhəmiyyətli qorunması üçün
ekoloji şəraitin və təbii ehtiyatlardan istifa-
dənin vəziyyətinin müntəzəm monitorinqinin
tənzimlənməsi sisteminin inkişafı, məişət tul-
lantılarının və kənd təsərrüfatı istehsalı tullan-
tılarının idarə olunmasının təşkili, sənaye tul-
lantıları və atıl-maları, meşədən istifadə və
mineral su yataqları üzərində nəzarətin güc-
ləndirilməsi, neft çıxarı-lan yerlərin ətraf mü-
hitinin qorunması planlaşdırılır.

NƏTİCƏ
1. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun

ərazisinin dağlıq xarakterini nəzərə alsaq
demək olar ki, iqlim şərtləri olduqca
rəngarəngdir. Dağlıq ərazilər mülayim-soyuq
iqlimlə xarakterizə olunur, düzənlik ərazilərdə
isti və quru iqlim üstünlük təşkil edir. Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayonun şimalında orta illik
temperatur 2-6 °С, cənubda düzəngahlarda orta
hava temperaturu 10-14 °С arasında dəyişir.
Yağıntıların miqdarı şimaldan cənuba doğru

azalır. Iqtisadi rayon ərazisində landşaft
müxtəlifliyi yüksəklik qurşaqlarının olması ilə
şərtlənir, bu da bu və ya digər ərazinin istifadə
təyinatının müəyyən edir.

2. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu əra-
zisindən keçən çaylar Xəzər hövzəsinə aiddir-
lər. Çay şəbəkəsi yüksəklik artdıqca artır.
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun çayları
axma rejiminə görə yay aylarında (aprel-
sentyabr) daha çox axını olan çaylardır, bu da
bu dövrdə sellərin yaranmasına səbəb olur.

3. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun ərazisi
zəlzələ, sürüşmə, sel, uçqun, daş uçqunu, su
basması, güclü külək və qar uçqunu kimi təbii
hadisələrin təsiri altındadır. Onlardan bəziləri
yüksək gücü və tez-tez təkrar olunmaları ilə,
digərləri isə ehtimal xarakterli olması ilə
fərqlənirlər. Araşdırılan ərazidə ən böyük
təhlükəni zəlzələlər və sellər təşkil edir.
Xüsusilə sel təhlükəsi yüksəkdir. Sellərin
təsiri altına onlarla qəsəbə, dəmiryol və
avtomobil yollarının əsaslı hissəsi, qiymətli
kənd təsərrüfatı torpaqları məruz qalır.

4. Iqtisadi rayon faydalı qazıntılarla zəngin
deyil. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun
mühüm xüsusiyyəti onun yeraltı sərvətlərinin
zəif öyrənilməsidir, belə ki, iqtisadi rayon
ərazisin-də neft və qaz yataqları kəşf edil-
mişdir, amma onların ehtiyatlarının qiymət-
ləndirilməsi üçün əlavə mühəndis-geoloji
kəşfiyyat işləri aparılmalıdır. Bundan başqa
mineral boya, bitum, mərmər, gil, duz, qum,
çınqıl, daş yataqları da var. Böyük balneoloji
əhəmiyyətli mineral suların mənəblərinə
malikdir.

5. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun torpaq
fondunun strukturunda kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaqlar üstünlük təşkil edir –
iqtisadi rayon torpaqlarının 77,1 %, bu da
ərazidə kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməyə
imkan verir. Daha çox kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaqlara Qobustan rayonu malikdir
– rayon torpaqlarının 96,7%.

6. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu ərazisində
daha çox məhsuldar torpaqlar dağ-qara və
dağ-çəmən torpaqlarıdır, ancaq bu torpaqlar
ya yetərincə yüksəkdə ya da dağlar arasında
yerləşmişlər.

7. Ekoloji nöqteyi nəzərdən:
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- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun atmosfer
havasının vəziyyəti ümumilikdə məqbuldur,
ancaq heç bir müəssisə sanitar-mühafizə zona-
sına malik deyildir, normativ obyektlərə qədər
olan məsafələrə riayət olunmur, sanitar-mü-
hafizə zonalarının ərazisi fərqləndirilməmişdir
və ya abad deyil.
Ø Əhaliyə verilən suyun keyfiyyəti qey-

ri-məqbuldur, bu su mənbələrinin yaxınlığın-
da tullantıların olması ilə, həmçinin kanaliza-
siya sistemin qeyri-məqbul olması ilə bağlıdır.
Ø Dağlıq Şirvan iqtisadi rayon ərazisində

torpaq qatının vəziyyəti kənd təsərrüfatı üçün
yararlılıq nöqteyi nəzərindən qiymətləndirilir.
Xeyli yerdə şoranlaşma və eroziya prosesləri
gedir və torpaq çirklənir.
Ø Yaşayış məntəqələrinin sanitar təmiz-

lənməsi lazımınca aparılmır və sanitar norma-
lara cavab vermir

8. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun iqti-
sadi fəaliyyətin əsas növü – kənd təsərrüfa-
tıdır (dənli bitkilərin yetişdirilməsi, üzümçü-
lük, heyvandarlıq), yüngül və yeyinti sənaye-
sinin inkişafı. Iqtisadi rayonun sənaye müəssi-
sələri əsasən üzümçülük, meyvəçilik, tikiş və
xalçaçılıq sahələri ilə təqdim olunur. Yeyinti
sənayesində əsas yeri şərabçılıq tutur. Bundan
başqa meşə və ağac emalı müəssisələri, tikinti
materialları müəssisələri də vardır.

Iqtisadi inkişafın əsas göstəricilərinə görə
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu davamlı müsbət
inkişaf dinamikasına baxmayaraq respublika
səviyyəsindən olduqca geri qalır. Rayonda
yüksək olmayan investisiya fəallığı müşahidə
olunur, əmək haqqının səviyyəsi respublika
səviy-yəsindən aşağıdır.Dağlıq Şirvan iqtisadi
rayonun əsas rəqabət üstünlükləri kənd təsər-
rüfatı məhsulla-rının emalı ilə, tikinti ma-
teriallarının istehsalı və müalicəvi-sağlamlıq
turizm kompleksi ilə bağlıdır.

9. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun əha-
lisinin sıxlığı Azərbaycan Respublikası üzrə
olan göstəricidən aşağıdır. Iqtisadi rayonun
əhalisinin 30% şəhərlilər təşkil edir. Iqtisadi
rayonun mərkəz hissələri daha sıx məskun-
laşmışdır. Iri yaşayış məntəqələrin dörddə biri
hər biri 1000 sakini olan məntəqələr bütün
əhalinin 74%-ni cəmləyir. Əhalisinin sayına
görə ən böyük şəhər Şamaxı şəhəridir,

Əhalinin təbii artımı doğumun ölüm
üzərində üstünlüyü ilə xarakterizə olunur.
Daha əlverişli şərait Şamaxı rayonundadır,
burada doğum hallarının maksimum səviyyəsi
qeydə alınır.  Ən  pis  göstəricilər  İsmayıllı
rayonunda qeydə alınır, burada ölüm səviy-
yəsi doğuma nisbətən yüksək göstəricilərə
malikdir. Miqrasiya balansı ümumilikdə mən-
fi saldoya malikdir, odur ki, əhalinin artımı
ancaq yüksək doğum hesabına baş verir.
Əhalinin mexaniki yerdəyişməsi ən çox
İsmayıllı rayonunda qeydə alınır.

Yaş tərkibində cavanların sayı qocaların
sayını əsaslı şəkildə üstələyir. Əmək qabiliy-
yətli əhalinin payı olduqca yüksəkdir – Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayon əhalisinin 65%. Əhali
əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Iş-
sizlərin sayı respublika üzrə olan göstəricilərlə
müqayisədə yüksək qalmaqda davam edir.

10. Əhalinin mənzillə təminatı Dağlıq Şir-
van iqtisadi rayonda ümumi respublika üzrə
göstəricidən bir qədər yüksəkdir. Mənzil fon-
dunun təminatlılıq səviyyəsi isə respublika
üzrə analoji göstəricilərdən aşağıdır və inzi-
bati rayonlar üzrə fərqlənir. Mənzil tikintisinin
həcmi azdır və adambaşına 0,15 kv.m təşkil
edir.

11. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayon inkişaf
etmiş kommunikasiya və avtomobil nəqliy-
yatına malikdir. Bununla belə bərqərar olmuş
nəqliyyat sistemi əsaslı təmirə ehtiyac duyur,
bu xüsusilə respublika və yerli əhəmiyyətli
yollara aiddir. Xüsusi diqqət təkrarlanan yol-
ların və kənardan keçən yolların tikintisinə,
daşıma komplekslərinin yaradılmasına, hə-
rəkətli parkın yenilənməsi və inkişafına, inzi-
bati rayonlardan 1 saatdan artıq məsafədə yer-
ləşən yaşayış məntəqələrində əhaliyə xidmət
edən mərkəzlərin yaradılmasına ayırmaq
lazımdır.
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