


Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun İqtisadi
Potensialının
Sektoral
Qiymətləndirilməsi



Bu kitab, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin

təşkilatçılığı ilə baş tutan IV İqtisadiyyat və
İdarəetmə Sahəsində Tədqiqatçıların Beynəlxalq Elmi

Konfransı çərçivəsində Pasha Holding Şirkətlər
Qrupunun dəstəyi ilə Qarabağın yenidən qurulması
və inkişafı ilə bağlı göndərilmiş məqalələr əsasında

hazırlanmış, 44 günlük Vətən Müharibəsində
canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz

xatirəsinə həsr olunur.



"...Bütövlükdə azad edilmiş bölgələrin iqtisadi
potensialı, kənd təsərrüfatı, turizm potensialı çox

böyükdür. Biz bu potensialdan məharətlə istifadə
edərək Qarabağ bölgəsini nəinki Azərbaycanın,

dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevirməliyik
və əminəm ki, buna nail olacağıq".

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev
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GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunması xalqımızın 

çoxəsrlik tarixində mühüm yer tutur. Azərbaycan xalqı dövlət sərhədlərini 

bərpa edərək son yüz ildə hərbi və diplomatik sahədə ən böyük qələbəyə nail 

olmuşdur.  

44 günlük Vətən müharibəsinin qələbə ilə yekunlşması məcburi köçkünlərin 

öz doğma torpaqlarına qayıtması, eləcə də vətəndaşların həmin ərazilərdə 

məskunlaşması imkanı yaradacaq. Bu məqsədlə həmin ərazilərdə müasir 

infrastruktur, cəmiyyət üçün sağlam, əlverişli  yaşayış mühitinin yadarılması 

və təmin edilməsi, davamlı məskunlaşma üçün müasir prinsiplərə əsaslanan 

komfortlu yaşayış mühiti yaradılmalıdır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkənin iqtisadi və sosial inkişafında tarixi 

mövqeyi bərpa edilməli, yeni bölgə iqtisadi fəaliyyətin aparıcı həlqələrindən 

birinə çevrilməli və ölkənin digər regionlarına uyğun inkişaf səviyyəsinə malik 

olmalıdır. Regionun dayanıqlı iqtisadi inkişafı burada potensial resurslarla 

təmin edilməsindən asılı olacaq, təbii resurs bolluğu və qazanılan tarixi imic 

bu ərazilərə sərmayə cəlbinə imkan verəcək. 

Möhkəm təməl üzərində qurulan infrastruktur və məskunlaşmanı təmin 

etməklə bölgənin ölkə üzrə iqtisadi fəaliyyətdə payını artıırmaq olar. Qeyd 

edilənlərlə yanaşı regionda yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika 

dəhlizinin bərpa olunması ölkəmizin qlobal bazarlara çıxış imkanlarını 

artıraraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərin inkişafına əhəmiyyətli təkan 

verəcək, Zəngilan şəhəri nəqliyyat logistika mərkəzi olacaq. 

Artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə inzibati idarəetmə orqanlarının 

bərpası və nəqliyyat, enerji və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması 

istiqamətində zəruri işlər görülür, həmcinin kənd təsərrüfatının bərpası və 

inkişafı ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən müvafiq dövlət qurumlarına 

tapşırıqlar verilmişdir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin iri və xırdabuynuzlu heyvanlarla təmin 

olunması, arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması, rayonlara görə 

ixtisaslaşmanın yenidən dəqiqləşdirilməsi aqrar sahənin inkişafı baxımından 

atılacaq addımlardır. Həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı, ilk 

növbədə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin, məşğulluğun təminatına töhfə 

verəcək, yeni investisiyaların cəlb edilməsinə və su ehtiyatlarının istifadəsinə 
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imkan yaradacaq. Bu proses qeyri-neft məhsullarının ixracının artmasına 

səbəb olacaq, əkin dövriyyəsi artacaq, əkin sahələrinin təsərrüfat suyu ilə 

təmin olunmasını yaxşılaşdıracaq. 

Qarabaq və Şərgi Zəngəzur iqtisadi rayonunun  sosial-iqtisadi inkişafının sabit 

və tarazlı dinamikası, turist biznes resurslarının potensialı, onlardan istifadə, 

ərzaq təhlükəsizliyi qlobal səviyyədə aktual olan məsələlər sırasındadır. Bu 

kontekstdən dövlətimizin II Qarabağ müharibəsindən sonrakı mərhələdə 

Qarabağ iqtisadi rayonunda yenidənqurma və bərpa işləri dövründə ən aktual 

olan məsələ qeyd edilən sahələrin  sıfırdan necə qurulmasıdır.  

Bu kitabda nəşr olunan tədqiqatların  əsas məqsədi Qarabağ iqtisadi rayonun 

işğaldan öncəki dönəmdə respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin 

təminatındakı rolu, işğaldan azad olunduqdan sonra regionun  iqtisadi 

potensialı onun ölkə iqtisadiyyatının inkişafında gözləntiləri, ərzaq 

təhlükəsizliyinin təminatında mövcud çatışmazlığı tədqiq və rayonun kənd 

təsərrüfatının inkişaf vəziyyətini təhlil etmək, eyni zamanda post-konflikt 

dövründə ölkənin iqtisadi həyatına reinteqrasiyası nəticəsində ərzaq 

təhlükəsizliyinə verə biləcəyi töhfəsini araşdırmaq, heyvandarlığın müasir və 

perspektiv inkişafı şəraitində Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin innovativ və 

davamlı inkişafını təmin etmək üçün prioritet heyvandarlıq sahələrində 

səmərəliliyin artırılması və qiymətləndirilməsi üçün praktiki tövsiyələrin 

əsaslandırılması, mümkün makroiqtisadi dəyişikliklərin əhəmiyyətini müəyyən 

etmək, Qarabağ iqtisadi rayonunda post müharibə dövründə turizmin 

dayanıqlı inkişafının qiymətləndirilməsi, prioritet istiqamətləri, torpaq-su 

resurslarının səmərəli istifadəsi üzrə planlaşması, bərpa tədbirlərinin 

görülməsi, spesifik dövlət dəstəyinin yaradılması, həmcinin Qarabağda 

yerləşən nəqliyyat növlərinin iqtisadiyyata təsiri və iqtisadiyyatın müharibədən 

sonrakı bərpası planını işləyib hazırlamaqdır.   

Tədqiqat işlərində müxtəlif ekonometrik, riyazi-iqtisadi metodlardan istifadə 

olunmaqla  hesablamalar aparılmışdır. 

Kitabda müharibə və münaqişələrin sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm və 

xüdmət sferasına  vurduğu ziyanlar və postkonflikt zonalarda qeyd edilən 

sahələrin bərpası ilə bağlı dünya təcrübəsi əsasında Azərbaycanın işğaldan 

azad olunmuş ərazilərində qeyd edilən sahələrin  bərpası istiqamətləri 

müəyyən olunmuşdur. Həmçinin bu ərazilərdə makro və mikro əhəmiyyət 
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kəsb edən sahələrin bərpası üzrə mümkün və gözlənilən istehsal göstəriciləri 

proqnozlaşdırılmışdır. 
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QARABAĞDA TURİZMİN DAVAMLI İNKİŞAFINA NAİL 

OLUNMASINA TƏSİR GÖSTƏRƏN FAKTORLAR VƏ ONLARIN 

TƏTBİQİ İMKANI 

Vəliyeva Könül 
Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Xülasə 

Hələ 19-cu əsrlərdən başlayaraq bu günə qədər özünün inkişaf mərhələlərini yaşayan 

Beynəlxalq Turizm sektoru İnkişaf Etmiş Ölkələrlə (İEO) yanaşı İnkişaf Etməkdə Olan 

Ölkələrdə (İEOÖ) də iqtisadiyyatın inkişafı üçün əhəmiyyətli drayverlərdən sayılır. 

Turizm sektoruna xüsusi diqqət yetirilməsi iqtisadiyyatın inkişafına təkan verməklə 

yanaşı bir digər vacib faktor olan iqtisadiyyatı şaxələndirilməsi üçün əhəmiyyətli 

addım sayılır. Azərbaycanda neft sektoru iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvələrindən 

olsa da büdcənin əsas gəlir mənbəyi kimi istifadə olunması əmtəə bazarlarında neft 

qiymətlərinin fluktuativ xarakter daşıması səbəbindən bir qədər riskli hesab olunur. 

2015-ci ildə neft qiymətlərinin kəskin azalması, 2020-ci ildə pandemiya səbəbi ilə 

istehsalatın azalması və enerjiyə tələbatın azalması ilə yenidən qiymətlərin aşağı 

düşməsi enerji bazarının fluktuativliyindən xəbər verir. Artıq bütün bunlar neft 

sektorundan əldə olunan gəlirlərin ölkənin iqtisadiyyatın digər sahələri üzrə 

diversifikasiya olunması zərurətini yaradır. Turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi qeyri-

neft sektorunun ölkənin Ümumi Daxili Məhsulundakı (ÜDM) xüsusi çəkisinin 

artmasına gətirib çıxarar. Həmçinin beynəlxalq turizm çərçivəsində ölkəyə xarici 

turistlər tərəfindən gətirilən xarici valyutalar Azərbaycanın milli valyutası manatın 

güclənməsinə səbəb olur. Bu isə Azərbaycanın 2030cu ilə qədər həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulan, sosial və iqtisadi inkişaf məsələlərini əhatə edən milli prioritetlərdə 

də öz əksini tapmış daxili və xarici təsirlərə qarşı dayanıqlılığa nail olunmasına kömək 

edəcək faktorlardandır. Ölkənin iqtisadiyyatının dayanıqlı olmağının əsas şərti kimi 

onun şaxələnmiş olması qeyd olunur. 

44 günlük müharibə nəticəsində işğaldan azad olunmuş Qarabağ iqtisadi rayonun 

ərazilərinin də turizm potensialının mövcud olması həmin ərazilərin turizm sektoruna 

inteqrasiyasına imkan verir. Ölkənin dayanıqlı inkişafında diversifikasiyanın 

əhəmiyyəli olduğu kimi turizm sektorunun dayanıqlı inkişafına nail olunmasına təsir 

edən bir sıra faktorlar da mövcuddur. Və bu faktorların gücləndirilməsi üçün müxtəlif 

mexanizmlərin mövcud olması mövzunun araşdırması baxımından olduqca aktual 

məsələ olmasından xəbər verir.  

 

Açar sözlər: Ekoturizm, Qarabağ, turizmin dayanıqlı inkişafı, unwto, marketinq 
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Giriş 

Fəaliyyətinin bütövlükdə dünyanı əhatə etdiyi və yaxud onun hər hansısa bir 

regionunda beynəlxalq əməkdaşlıq və turizm siyasətinin koordinasiyası 

sahələri üzrə qeyri-hökumət və hökumətlərarası birliklər formasında fəaliyyət 

göstərən regional təşkilatlar beynəlxalq turizm təşkilatları hesab olunur. Artıq 

1991-ci ildə təxminən 100-dən çox belə təşkilat fəaliyyət göstərirdi ki, onların 

ən əhəmiyyətlilərini Ümumdünya Turizm Təşkilatı (WTO), Ümumdünya 

Səyahət Agentlikləri Assosasiyalarının Federasiyası (FUAAV), Amerika 

Səyahət Agentlikləri Cəmiyyəti (ASTA), Beynəlxalq Tur və Turlar 

Assosasiyası (ISTA), Beynəlxalq Tur Operatorları Federasiyası (IFTO), Ortaq 

Bazar Turizm Assosiasiyası (CMTA), Asiya və Sakit Okean Turizm 

Assosiasiyası (PATA) və Latın Amerikası Turizm Təşkilatları Konfederasiyası 

(K OT AL) olaraq sadalamaq olar (Зорин И. В., Кварталнов В. А., 2000). 

QHT kimi fəaliyyət göstərən ÜTT-in 1975-ci ildə yaradıldığı tarixdən günə 

qədərki gördüyü işləri qiymətləndirsək görərik ki, üzv ölkələrin beynəlxalq 

səviyyəli iqtisadi əlaqələrində turizmi əlavə etdiyi dəyəri gücləndirdiyini, 

xalqlar arasında qarşılıqlı tanınma və sülh şəraitinin qorunmasında turizm 

sahəsinin dəstəyinin artırılmasında müstəsna xidmət göstərdiyinin müşahidə 

edə bilərik. Bu proseslərin icrasına nail olmaq üçün Rəsmi Turizm 

Təşkilatlarının Beynəlxalq İttifaqının (IOTO) nəzdində yaradılan təşkilat – 

ÜTT-in baş qərargahı Madriddə yerləşir (Зорин И. В., Кварталнов В. А., 

2000). 

ÜTT-nin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də turizimin dayanıqlı inkişafına nail 

olmaq üçün müəyyən tədbirlərin görülməsidir. Təşkilatın rəsmi vebsəhifəsində 

də “Turizmin Dayanıqlı İnkişafı” başlığı altında yerləşdirirlən təlimatlar toplusu 

və idarəetmə sahəsi üzrə təcrübənin hər növ destinasiya turizmi, kütləvi turizm 

növləri və müxtəlif növlərdəki niş (niche) turizm sahələri də daxil olmaqla 

bütün turizm sahələrinin dayanıqlı inkişafının əldə olunmasında istifadə oluna 

biləcəyi də qeyd olunub. Turizmin dayanıqlı inkişafına nail olmaq üçün onun 

ətraf mühit, iqtisadiyyat və sosial-mədəni tərəflərini əhatə edən üç əsas 

faktorunu balanslı şəkildə inkişaf etdirmək lazımdır. Paralel formada bu üç 

istiqamətdə aparılan turizm siyasətini uyğun balansda saxlaılması uzun 

müddətli davamlılığın əldə olunmasına gətirib çıxarır. 

Dayanıqlı turizmə nail olmaq üçün: 
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● ərtaf mühitin təmin etdiyi təbii resurslardan optimal səviyyədə istifadə 

etmək lazımdır. Belə olduğu təqdirdə həm turizm inkişaf edir, həm təbiətin 

mühüm ekoloji hadisələrinə antropogen müdaxilə edilmir, həm də təbiətin 

bio-müxtəlifliyi və təbii irsi qorunub saxlanmış olur. 

● ev sahibi ölkənin sosial-mədəni həyat tərzinə hörmətlə yanaşılmalı və 

onların orijinallığı qorunub saxlanılmalıdır, həmçinin milli irsləri və 

ənənəvi dəyərləri üstün tutulmalı və beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı 

anlaşılma və tolerantlıq prinsiplərinə əsaslanılmalıdır. 

● iqtisadi əməliyyatların səmərəliliyini və uzunmüddətliliyini təmin 

ediməlidir. Sosial-iqtisadi faydaların steykholderlər (maraqlı tərəflər) 

arasında ədalətlə paylandığına diqqət yetirilməlidir. Həmçinin ev sahibi 

ölkədə stabil iş yeri imkanları, qazanc əldə etmək imkanları təmin etməklə 

yoxsulluğun aradan qaldırılmasına yardım etməli və sosial xidmətlərdən 

yerli əhali də bərabər formada istifadə etmək imkanına sahib olmalıdır 

(https://www.unwto.org/sustainable-development). 

Geniş iştirak və konsensusun yaradılmasında müstəsna rola malik olan siyasi 

liderlər də daxil olmaqla bütün steykholderlərin iştirakı dayanıqlı turizmin 

inkişafına nail olmaq üçün vacib xüsusiyyət hesab olunur. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, turizimin dayanıqlı inkişafı davamlı bir prosesdir və mütəmadi 

olaraq monitorinqlərin həyata keçirilməsini və lazım olduğu təqdirdə preventiv 

(qabaqlayıcı) tədbirlər və düzəlişlər edilməsini tələb edir. 

 

Qarabağ iqtisadi rayonunda post müharibə dövründə turizm dayanıqlı 

inkişafının qiymətləndirilməsi və prioritet istiqamətləri 

Hər bir iqtisadi sektorda olduğu kimi turizm sektorunda da davamlı gəlir və 

inkişafa zəmin yaradan əsas faktorlardan biri həmin sektorun təklif etdiyi 

məhsul və xidmətlər üçün müştəri bazasının mövcud olmasıdır. Turist 

bazasının gücləndirilməsi üçün onların təklif olunan xidmət və təkliflərə olan 

məmnuniyyət səviyyələri mütəmadi olaraq yoxlanılmalı və yüksək səviyyədə 

saxlanılmalı, həmçinin onlar üçün yadda qalan və mənalı təcrübələr əldə 

etməsi üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır. Turizmi davamlı inkişaf vəziyyətinə 

digər bir tərəfdən, yəni turistlərin davranışı aspektindən baxsaq, turistlərin 

səyahət etdikləri ölkənin ətraf mühitinə zərər verməməli olduqları, mədəni-

sosial həyatına hörmətlə yanaşılmalı olduqları kimi vacib məsələlər olduğunu 
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görərik. Buna görə də hər hansı bir ölkəyə səyahət turistin həmin ölkədə 

davamlılıq məsələlərinə diqqət etməsi haqqında məlumatlılığı artırılmalı və 

onlar arasında davamlı turizmin prinsipləri təbliğ olunmalıdır. Reklamlar və 

tanıtım videoları vasitəsilə turistlərin məlumatlılıq səviyyə artırılmasına nail 

olmaq olar (https://www.unwto.org/sustainable-development). 

Həmçinin Qarabağı və Şuşa şəhərini ziyarət edəcək beynəlxalq turistlərə 

ərazinin maddi mənəvi irsinin tanıdılması istiqamətində işlər görülməlidir. 

Turistlərin məlumatlılığını artırıb bölgənin beynəlxalq səviyyədə digər xalqlar 

tərəfindən tanınması həm də gələcəkdə əlavə turist axını ilə nəticələnə bilər. 

Buna görə Qarabağ ərazisinin və xüsusilə mədəniyyətin incisi sayılan Şuşanın 

maddi-mənəvi irsini və digər turizm destinasiyalarını özündə əks etdirən 

infoqrafik xarakterli xəritələr bazası yaradılmasına və mövcud bazanın daha 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulur. 

Şəkil 1: Qarabağın turizm potensialı 

 

Mənbə: https://ereforms.gov.az 

 

 

 

 

 

https://www.unwto.org/sustainable-development
https://ereforms.gov.az/
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Şəkil 2: Qarabağın Şuşa şəhərinin turizm potensialı 

 

Mənbə: https://ereforms.gov.az 

Əvvəldə də qeyd olunduğu kimi müştəri bazası yüksək səviyyədə təşkil 

olunması turizm müəssisələrinin dayanıqlılığını artıran faktordur. Bəs, 

müəssisə buna necə nail olmalıdır? Daha çox müştəri cəlb etmək üçün hansı 

strategiyaları tətbiq edərək dəyər formalaşdırmalıdır? Bu məsələlərdə 

müəssisələrin köməyinə marketinq xidmətləri çatır. Marketinqin turizmin 

inkişafında rolunu araşdıran iqtisadçı alimlər bu nəticəyə gəlmişlər ki, bu 

sektorunun inkişaf etdirilməsində və dayanıqlılığının təmin olunmasında 

marketinq ən vacib faktorlardan biri kimi çıxış edir. Müasir dövrdə bir çox 

üsulla aparılan iqtisadi fəalliyət növü olan marketinqin rəqəmsal marketinq 

kimi ölkənin turizm potensialını bütün dünyada təbliğ etməyə imkan verən 

növü də mövcuddur. Rəqəmsal marketinq fəaliyyəti müxtəlif sosial şəbəkələr, 

veb səhifələr və e-mail listlər üzərindən mütəxəssislər tərəfindən həyata 

keçirilir. Ölkələrin qlobal bazarda tanınmasına kömək edən marketinq sektoru 

cəlb olunan turist sayını artırır. Davamlı olaraq turizm ehtiyyatlarının təbliği 

üçün marketinq sahəsinə investisiyalar yönəltmək öz müsbət effektini ölkənin 

turizm sektorun üzrə cəlb olunmuş müştərilərin (turistlərin) sayının artması 

hesabına Dayanıqlı Turizmin İnkişafına nail olması ilə göstərir (Mukosa və 

başqaları, 2020). 

Post-müharibə ölkəsi olan Şri-Lankanın təcrübəsinə nəzər yetirsək görərik ki, 

26 il davam etmiş olan vətəndaş müharibəsininin ölkəyə TCs-ə (turizm ölkəsi) 

https://ereforms.gov.az/
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çevrilməsinə ciddi maneələr törədib. Şri-Lankada iqtisadiyyatın zərər gördüyü 

vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ölkənin daxili faktorlarına aid edilən güclü 

və zəif tərəflərini və kənar təsirlər olaraq qiymətləndirilən imkan və təhlükələri 

də nəzərə alaraq SWOT analiz aparmış və strategiyalar irəli sürülmüşdür: 

● Turizm ölkəsinin formalaşması üçün zəruri amil hesab olunan siyasi 

sabitlik və əmin-amanlıq vəziyyətinin hökm sürməsi yerinə yetirilməli 

mühüm tapşırıq kimi qarşıya çıxır. Bunun üçün müharibən əziyyət çəkmiş 

əhalinin yenidən məskunlaşdırılması, onların reabilitasiyası üzrə 

addımlar atılmalı və nəhayətində xalqlar arasında barışığa nail 

olunmalıdır. 

● Turizim ölkəsi üçün reputasiyanın qorunub saxlanılması turist cəlb 

etməkdə əhəmiyyətli rol oynayır. Beynəlxalq kütləvi informasiya 

vasitələrinin münaqişənin son fazasında müharibə cinayətləri törətdiyini 

iddia edən Tamillər bir sıra xarici ölkələrin və Qeyri Hökümət Təşkilatının 

(QHT) dəstəyini də alaraq Şri-Lankada araşdırmalar aparılmasını tələb 

edirlər. Sözsüz ki, bu ölkənin reputasiyasının zəifləməsinə və nəticədə 

beynəlxalq turist axınında zəifləməyə səbəb ola bilər. Preventiv tədbirlər 

kimi həqiqətləri beynəlxalq arenalar səsləndirmək lazımdır ki, turizmin 

davamlı inkişafına mənfi təsir yaranmasın. 

● Şimaldakı ərazilərdə turizmin inkişafı üçün lazım olan nəqliyyat yolları 

müharibə səbəbilə dağıntılara məruz qalmışdır və turist qarşılamaq üçün 

otel, restoran və digər infrastrukturlar da ürək açan vəziyyətdə deyil. 

İnfrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün geniş həcmli maliyyə 

vəsaiti tələb olunur. Post-müharibə Şri-Lankasını araşdıran Fernando S., 

Bandara J. S. və Smith C (2012) təklif kimi irəli sürmüşdürlər ki, Tamil 

diasporunun da investisiyasını cəlb etmək işləri sürətləndirə bilər və 

bunun üçün bir sıra güzəştləri də ehtiva edən uzlaşmalar əldə 

olunmalıdır. 

● Turizmin dayanıqlı inkişaf vəziyyətinin əldə olunması üçün Dünya 

Bankının 2009-2010-cu illərdə təmin etdiyi maliyyə vəsaitindən istifadə 

olundu. “Dayanıqlı Turizmin İnkişafı Layihəsi” çərçivəsində maliyyə 

vəsaiti ilə təmin olunma müqavilə bitdikdən sonra dayandırılır. Buna görə 

səmərəli istifadəyə əsaslanaraq dayanıqlı turizm sektorunu elə inkişaf 

etdirmək lazım gəlirdi ki, xarici vəsaitdən asılılıq minimum səviyyədə 

olsun (Fernando S. və başqaları, 2012). 
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1996-cı ildən bugünkü dövrə qədər Şri-Lanka hökümətinin turizmlə bağlı 

siyasətinə diqqət yetirdikdə ölkənin dinc mühitinə nail olunması üçün 

beynəlxalq müqavilə imzalanması, dövlət və özəl sektorun birgə fəaliyyətini 

stimullaşdırmaq üçün atılan addımlar və uzun müddətli sülhün əldə olunması 

üçün görülən digər tədbirlərin şahidi olmaq olar (Fernando S. və başqaları, 

2012). 

Azərbaycanlı tədqiqatçılar Səfərov Q. Ə. və Rəhimli E. M. tərəfindən Qarabağ 

iqtisadi rayonun üzrə də müvafiq olaraq SWOT analiz işləri aparılmış zəif və 

güclü tərəflər, imkanlar və təhlükələr müəyyən olunmuşdur. 

Cədvəl 1: Regionun turizm potensialının SWOT analiz metodu ilə 

qiymətləndirilməsi 

Güclü tərəflər (strenghts) 
 

1.  Regionun füsunkar və 
təkrarolunmaz təbiətə sahib olması. 

2.  Fauna və florasının biomüxtəlifliyi 
3. Ov turizmi və dağ turizmi 

baxımından böyük potensiala sahib olması 
4. Termal və mineral su ehyiyyatları 

baxımından zəngin olması. 
5. Bölgə xalqının istiqanlı və 

qonaqpərvər olması 

Zəif tərəflər (weakness) 
 

1. Uzun illər işğal altında qalması 
və bu səbəbdən tarixi-mədəni abidələrin, 
muzeylərin və s. dağıntılara məruz 
qalması. 

2. Turizmin inkişafı üçün lazım olan 
infrastrukturun yetərsiz səviyyədə olması. 

 

Fürsətlər (opportunies) 
 

1. Regionunn işğaldan azad edilməsi 
ilə birlikdə Azərbaycanın mühüm tranzit 
qovşağına çevrilməsi. 

2. “Zəngəzur dəhlizi “vasitəsilə 
Naxçıvanla torpaq rabitəsinin təmin 
edilməsi 

3.  Azərbaycan Respublikasının 
təşəbbüsü ilə “Altılıq “platformasının 
yaradılması. 

4. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyətinin 
artması və bunun nəticəsində bölgənin 
ticarət dövriyyəsinin artması. 

Təhdidlər (threats) 
 

1. Çayların həddindən artıq 
çirkləndirilməsi 

2. Müəyyən edilmiş saydan artıq 
turist gələrsə təbii ekosistemin pozulması  

3. Yeni turizm obyektlərinin tikintisi 
üçün təbii landşaftın dəyişilməsi 

4. Regiounun sosial-mədəni 
sturkturunun pozulması 

5. Təbii mühitin şüursuzca 
istifadəsindən qaynaqlanan ekoloji 
problemlər. 

Mənbə: Səfərov Q. Ə. və Rəhimli E. M., “Qarabağ regionunun turizm potensialinin 

SWOT analiz metodu ilə qiymətləndirilməsi” 

Şri-Lankanın təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, SWOT analizin 

nəticələri nəzərə alınmaqla inkişaf üçün strategiyalar yaratmaq 

məqsədəuyğun olar. İlkin olaraq uzun müddətli sülh şəraitinin qorunub 
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saxlanılmasına xidmət edən addımlar atılmalıdır. Müharibə səbəbi ilə öz 

doğma yurdlarını tərk etməyə məcbur olmuş əhali quruculuq işləri ilə paralel 

olaraq mərhələli şəkildə həmin ərazilərdə məskunlaşdırılmalıdır. Bu, həmçinin 

Qarabağda gələcəkdə fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılan turizm şirkətləri 

üçün sosial baza formalaşmasına da xidmət edəcək. Eyni zamanda Qarabağ 

iqtisadi rayonunda turizm bölgəsi imici yaratmaq istiqamətində də addımlar 

atılmalıdır. Nəzərə alsaq ki, hələ münaqişənin ilkin olaraq başladığı 1990-cı 

illərdən tutmuş 2020-ci ildə zəfərlə yekunlaşmış müharibə dövründə və 

sonrakı dövrlərdə də Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən inzibati rayonların 

ərazilərində baş vermiş dağıntılar kütləvi informasiya vasitələrində (KİV) 

kifayət qədər işıqlandırılıb, bu ərazilərin turizm destinasiyası kimi 

reputasiyanın formalaşdırılması müəyyən miqdarda maliyyə vəsaiti və vaxt 

tələb edəcək. 

Turizm işinin səmərəli təşkil oluna bilməsi üçün digər infrastruktur işləri ilə 

yanaşı nəqliyyat yollarının nizama salınması da xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Hava limanları, avtomobil və dəmir yollarının bərpası və yenilərinin tikilməsi 

bu istiqamətdə atılan addımlar kimi nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 

xidmət edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Füzuli inzibati rayonunda 

beynəlxalq statusa malik hava limanı artıq tikilib və 26 oktyabr 2021-ci il 

tarixində istifadəyə verilib. Ölkə başçısı işğaldan azad olunmuş bölgələrdə 

səfərdə olarkən bildirib ki, bəlkə də dünyanın heç bir ölkəsində minalanmış 

ərazilərdə həm təmizlənmə işlərinin görülüb həm də beynəlxalq statuslu hava 

limanın tikilməsi 8 ay kimi qısa bir müddətdə həyata keçirilməyib, həmçinin 

onu da qeyd edib ki, Füzuli inzibati rayonunda görülən işlər ölkənin hansı 

potensiala sahib olduğunun və niyyətinin göstəricisidir. Uçuş-enmə zolağının 

eni 60 metr uzunluğu 3000 metr təşkil etdiyi hava limanına ilk eniş 5 sentyabr 

2021-də Bakıdan uçuşa başlamış “Azərbaycan Hava Yolları”nın istismarında 

olan “Airbus A340-500” sərnişin təyyarəsi tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Hava limanına yük daşıması üzrə ilk uçuş isə Azərbaycana məxsus “Silk Way” 

aviaşirkəti tərəfindən nəhəng yük təyyarəsi “Boeing 747-400” vasitəsilə 

həyata keçirilib. Bakı şəhərindən Füzuli beynəlxalq hava limanına qədər 

məsafə 35 dəqiqəyə qət edilib. Ümumilikdə 8 hava gəmisinin eyni zamanda 

dayanmasına imkan verən hava limanının perron hissəsinin sahəsi 60 min 

kvadratmetr təşkil edir. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) beynəlxalq 

uçuşların təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirilə 

bilinməsi üçün bir sıra texniki avadamlıqların mövcud olması tələbini irəli 

sürür. Enmə və naviqasiya cihazları, işıqlandırıcı texniki avadanlıqlar, əsas və 
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ikinci dərəcəli olmaqla radiolokasiya sistemi ilə təchizat tam olaraq yerinə 

yetiriliməsi hava limanın beynəlxalq status ala bilməsi üçün olan tələblərdir və 

bunların Füzuli hava limanında mövcudluğu beynəlxalq statusa malik 

olmasına gətirib çıxarır (https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/88148). 

Füzuli beynəlxalq hava limanı Qarabağda beynəlxalq turizmin inkişfına öz 

töhfəsinin verəcək və turist axının birbaşa olaraq iqtisadi rayonun ərazisinə 

cəlb olunmasına imkan verəcək. Dünyanın istənilən ölkəsindən gələn sərnişin 

təyyarəsinin birbaşa Qarabağdakı hava limanına eniş edə bilməsi bu ərazilərə 

səyahət etmək istəyən turistlərin həm vaxt, həm də maliyyə cəhətdən 

qazanmasına gətirib çıxaracaq. Belə ki, hava limanı tikilməzdən əvvəlki 

dövrdə Qarabağ səyahət etmək istəyən xarici ölkə vətəndaşı ya Gəncə 

beynəlxalq hava limanı vasitəsilə Azərbaycana gəlib sonra quru nəqliyyatı ilə 

bir qədər məsafə qət etməli, və yaxud Bakı beynəlxalq hava limanına eniş 

endikdən sonra daha uzun məsafələr qət edərək Qarabağa çatmalı idi. Bunun 

həm əlavə xərclər tələb etdiyini həm də səyahət vaxtının böyük hissəsi yola 

xərcləndiyini nəzərə alsaq, xarici turistlər üçün bir o qədər də cəlbedici hesab 

olunan olmazdı. Lakin Füzuli beynəlxalq hava limanı imkan verəcək ki, xarici 

turistlər nəqliyyata vaxt itirmədən Qarabağa gələ bilsin və ətrafda yerləşən 

turizm destinasiyalarında öz səyahətlərini həyata keçirsin. 

Hava nəqliyyatının yaxşılaşdırılması işləri ilə yanaşı avtomoil yollarının inkişaf 

etdirilməsi üzrə də addımlar atılıb. 2022-ci 14 yanvarda verdiyi hesabatda 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Əhmədbəyli-Füzuli-

Şuşa avtomagistralının müvafiq olaraq 81.6 km-lik yolun 56 km-lik hissəsində 

yol yatağının hazırlanması işləri yekunlaşıb, 7 körpü, 2 alt keçid və 5 tunel 

üzrə isə tikinti işləri həyata keçirilir. Bərdə-Ağdam, Füzuli-Hadrut və digər 

istiqamətlər üzrə də avtomobil yollarının salınması işləri görülür 

(https://qazet.az/az/article/qarabag-ve-serqi-zengezurdaki-yol-layiheleri-

barede-melumat-aciqlanib-video123). 

Qarabağ iqtisadi rayonuna İran İslam Respublikasından gələcək turistlərə 

Xudafərin, Türkiyədən gəlməsi gözlənilən turistlərə isə Naxçıvan üzərindən 

səmərəli coğrafi marşrut xəttləri yaratmaq məqsədəuyğun olar. Azərbaycan 

öz turizm potensialı ilə xüsusi olaraq seçilən bölgələrindən olan Qarabağ 

iqtisadi rayonunda ekoloji, dini, aqroturizm və başqa turizm növləri üçün geniş 

imkanlar təmin edəm turizm resursları var. İşğaldan əvvəlki dövrdə Qarabağın 

turizm marşrutu ümumittifaq səviyyəsində məşhurluq qazanmışdı. 
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Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan inzibati ərazi vahidlərindən Şuşa şəhəri 

özünün turizm resurslarının köməyi ilə güclü inkişaf üçün yaratdığı potensialı 

görə xüsusilə fərqlənir. Şuşadakı Aşağı Gövhər ağa məscisdi, Yuxarı Gövhər 

ağa məscidi, Pənahəli xanın tikdirdiyi saray, restavrasiyası həyata keçirilmiş 

Molla Pənah Vaqif məqbərəsi, mağara düşərgəsi, Xurşidbanu Natəvanın ev 

muzeyi və Şuşa qalası tarixi əhəmiyyətli obyektlər kimi turizmin inkişafına öz 

töhfəsini verəcək. İşğal dövründə məqsədyönlü şəkildə dağıntılar törətməklə 

Azərbaycanın bu ərazilərdəki milli-mədəni irsini deqradasiyaya uğratmağa 

çalışılıb. Tarixi obyektləri gördüyü zərərin aradan qaldırılması üçün bərpa 

işləri sürətlə davam etdirilir (https://xalqqazeti.com/az/news/73571). 

Şuşa şəhərinin tarixi-mədəni turizm resursları ilə yanaşı sağlamlıq turizmin 

inkişafı üçün də potensialı mövcuddur. Öz şəfalı və müalicəvi keyfiyyətləri ilə 

sağlamlıq turizmini inkişaf etdirilməsini mümkün edən Turşsu bulağından 

başqa da İsa bulağı, Səkili bulağı, Şəmil bulağı adlanan bulaqlar da vardır ki, 

turizm inkişafı üçün əhəmiyyətli hesab oluna bilər 

(https://xalqqazeti.com/az/news/73571). 

Beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi Şuşa şəhərinin Cıdır düzü adlan 

bölgəsi 2022-ci ildə Şuşanın 270 illiyinə həsr olunmuş tədbirə də ev sahibliyi 

etdi. May ayının 12-nə təsadüf edən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq festivalı adlı 

tədbirdə Azərbaycan xalqının nümayəndələrindən olan musiqiçilər, rəqs 

kollektivləri və folklor kollektivləri ilə yanaşı xarici ölkələrin də mədəniyyət 

nümayələri də qatılıblar. Məsələn, Türkiyədən “Van yöresi” milli rəqsi ilə Türk 

Dünyası Musiqi və Xalq Rəqsləri Ansamblı, Özbəkistandan “Bayot” xalq 

rəqsini ifa edən Baxor Dövlət Rəqs Ansamblı, Pakistanın “Bhanqra” rəqsini 

nümayiş etdirən “Pakistan rəngləri” ansamblı, Gürcüstandan “Svanuri” rəqsi 

ilə Melitassi Gürcü Folklor Rəqs Ansamblı, Tunisdən “Smek” kompozisiyanı 

ifa edən “Yuma” dueti və Malidən “Sanqa Bo” kompozisiyasını ifa edən Şeyx 

Tidiane Sek etno-caz qrupu öz performanslarını sərgiləmişdir. Bu kimi 

tədbirlərin keçirilməsi həmin ölkələrin xalqları ilə münasibətlərin 

formalaşmasında və qarşılıq əlaqələrimizin yüksək səviyyəyə çatmasına 

kömək edir. Həmçinin festival çərçivəsində Azərbaycanın mədəniyyətini təbliğ 

edən kompozisiya və rəqslərin də icra olunması qonaqların mədəni irsimiz 

haqqında məlumatlılığını artmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Əməkdar 

artistlər Səbinə Ərəbli, İlkin Əhmədov və Babək Niftəliyev tərəfindən “Qarabağ 

şikəstəsi”, Polad Bülbüloğlu tərəfindən “Çal oyna” xalq mahnısını və Şirzad 

Fətəliyev və ansamblı tərəfindən “Turacı” xalq rəqsi qonaqlara təqdim olundu. 
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Tədbirləri Kütləvi İnformasiya Vasitələrində işıqlandırmaqdakı məqsəd isə 

beynəlxalq səviyyədə tanınmaq və həmin ölkələrin vətəndaşlarında maraq 

oyadaraq onları turist kimi cəlb etməkdir 

(https://xalqqazeti.com/az/news/101842). 

Şuşa şəhəri – turizm mərkəzi kimi. Ali Baş Komandan və müzəffər ordumuz 

qətiyyəti sayəsində 8 noyabr 2020-ci ildə işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhəri 

öz əsrarəngiz təbiəti, təmiz havası, səfalı yerləri və istirahət guşələri ilə 

zənginliyi onun kurort şəhəri kimi formalaşmasına şərait yaradır. Turşsu 

qəsəbəsində müalicəvi əhəmiyyətli mineral su bulağı mövcuddur ki, həm 

bolneoloji əhəmiyyətə, həm də istirahət zonası kimi fəaliyyəti nəzərdə 

tutulurdu. Laçına gedən yol istiqamətində Şuşadan 40 km məsafədə yerləşən 

qəsəbədə müalicəvi vanna qəbul etmək də mümkün idi. Həmin turizm 

mərkəzinin fəaliyyətinin bərpa olunması Şuşa şəhərinin bu guşəsinə 

ekoturizm məqsəd ilə gələn turistlərin sayında artıma səbəb ola bilər 

(http://www.shusha-ih.gov.az/page/10.html). 

Əsgəran və Şuşa şəhərində təbiətin nadir fauna və florasını kompleks şəkildə 

qorunub saxlanıla bilinməsi üçün 1988-ci ildə ərazisinin 450 hektardan ibarət 

olduğu Daşaltı Dövlət Təbiət yasaqlığı təsis olunmuşdur. Şuşa şəhərində 

işğaldan azad olunduqdan sonra 2021-ci il 22 iyunda prezidentin fərmanına 

əsasən “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi” yaradılmışdır. Fərmana əsasən 

dövlət mülkiyyətində hesab olunan abidələrin, tikililərin, yaşayış və qeyri-

yaşayış ərazilərinin, şəhər mərkəzindəki mahəllə içi yollar, keçidlər, küçələr, 

yol qurğuları və bütün nəqliyyat infrastrukturu da daxil olmaqla quru nəqliyyat 

yollarının qoruq idarəsinin balansına verilməsi işi ilə bağlı təkliflər planının 

hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi İqtisadiyyat Nazirliyinə 

tapşırılıb. Dövlət Qoruq İdarəsi tərəfindən həyata keçiriləcək vahid mərkəz 

tərəfindən idarə olunma maddi-mənəvi irsin qorunmasının və abidələrdə 

zəruri olduğu təqdirdə restavrasiya işlərinin aparılmasını daim nəzarətdə 

saxlamağa da kömək edəcək. Şuşadakı irsin turizm resursu kimi 

qiymətləndirilməsi ilə yanaşı azərbaycanlıların milli-mədəni yaradıcılığının 

əhəmiyyətli hissəsi olaraq xüsusi mənəvi dəyəri də vardır. 44 günlük vətən 

müharibəsinin qələbə simvoluna çevrilmiş olan Şuşa şəhərinin qorunub 

saxlanılması həm bu ərazilərdə turizmin davamlı inkişafı üçün, həm də bu 

məftun edici şəhərin gələcək nəsillərə də irs olaraq saxlanılması üçün olduqca 

əhəmiyyətlidir (https://nk.gov.az/az/document/5411/). 



ISCEMR 2022 
IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 
 

[22] 

İşğal olunduğu dövrdə etnoqrafik nümunələr, qədimi metal məmulatlar, daş-

qaşla bəzədilmiş qiymətli ziynət əşyaları və digər bir çox qiymətli və nadir əşya 

qarət olunaraq Şuşa şəhər muzeyindən Ermənistana aparılıb. Qarabağ tarix 

muzeyindən çox qiymətli qədimi xalça, kilim və xurcunlar, bir ədəd nadir çıraq 

və Üzeyir Hacıyevin portretinin qarəti ilə yanaşı Bülbülün və Mir Möhsün 

Nəvvabın ev muzeylərindən də çoxsaylı tarixi əhəmiyyətli əşyalar qarət 

olunmuşdur. Həmçinin Şuşa şəhərinin digər muzeylərində də xalçalar, 

arxeoloji tapıntılar, rəsmlər və heykəltəraşlıq nümunələri, çox gərəkli sənədlər 

və azərbaycanlı görkəmli şəxsiyyətlərin xatirə əşyaları kimi maddi mədəniyyət 

nümunələri qarət olunmuşdur. Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin veb 

səhifəsindəki məlumatlara əsasən qarət olunan əşyalar xarici auksionlarda 

satışa çıxarılır və əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda beynəlxalq sərgi və 

muzeylərdə Azərbaycanın yox guya erməni mədəniyyətinin nümunəsi olduğu 

deyilərək dünya ictimaiyyəti yanıltmağa çalışılır (http://www.shusha-

ih.gov.az/page/10.html). 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

İşğaldan azad olunmuş Qarabağ iqtisadi rayonunda turzimin davamlı 

inkişafına nail olmaq üçün turist axının təmin edilməsi zəruridir. Bunun üçün 

atıla biləcək bir sıra addımlar vardır. ÜTT tərəfindən turizmin dayanıqlı 

inkişafının əldə olunması üçün ətraf mühit, sosial-mədəni və iqtisadiyyatı 

əhatə edən üç əsas faktorun balanslı şəkildə inkişaf olunmasının zəruri olduğu 

qeyd edilir. 

Qarabağ ərazisinin və xüsusilə mədəniyyətin incisi sayılan Şuşanın maddi-

mənəvi irsini və digər turizm destinasiyalarını özündə əks etdirən infoqrafik 

xarakterli hazırlanmış xəritələri kütləvi formada çap edib ərazini ziyarət xarici 

turistlərə təqdim etmək və bu kimi təbliğat işlərini beynəlxalq kütləvi 

informasiya vasitələrində yaymaq həm ölkəni tanıdılmasına, həm də ölkəyə 

turist axınını təmin etməklə Qarabağda turizm sektorunun davamlılığının 

qorunub saxlanılmasına gətirib çıxarar. 

Qarabağ iqtisadi rayonunda turizm fəaliyyəti ilə məşğul olacaq subyektlər ətraf 

mühitin qorunması üçün daha ekoturizm növünə üstünlük versələr daha 

məqsədəuyğun olar, çünki beləliklə həm turizm sektoru hesabına dövlət 

büdcəsi gəlir əldə etmiş olar, həm təmiz olaraq qorub saxlanılmış şərait 

http://www.shusha-ih.gov.az/page/10.html
http://www.shusha-ih.gov.az/page/10.html
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olduğuna görə daha uzun müddətli dövr ərzində turist qəbul etmək, yəni 

turizmin davamlılığına nail olmaq olar. 

İqtisadi faktora gəldikdə isə Qarabağda yaradılan xarici və ya yerli investisiyalı 

olmasından asılı olmayaraq istənilən turizm müəssisəsinin ixtisaslı kadr 

seçərkən həmin ərazinin yerli əhalisini işə cəlb tələbi qoyulmağının yerli 

əhalinin məşğulluğunu artırılmasına kömək edəcəyini proqnozlaşdırmaq 

mümkündür. 

Şri-Lanka müharibədən sonrakı dövr ərzində ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı 

üçün mövcud turizm resurslarında istifadə edərək turizm sektorunun inkişafı 

üçün atdığı addımlar işdə qeyd olunmuşdur.  

Fernando S., Bandara J. S. və Smith C (2012) SWOT analiz edərək təklif 

etdiyi addımları müəyyən qədər Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda da 

tətbiq etmək olar. Məsələn, turizm müəssisələrdə çalışacaq sosial baza 

formalaşdırmaq üçün əhalinin köçürülməsinin quruculuq işləri ilə paralel 

olaraq həyata keçirmək lazımdır.  

Turizm Ölkəsi (TCs) kimi reputasiya qazanmaq üçün dağıntıları əks etdirən 

görüntüləri KİV-lər nümayiş etdirməyi müəyyən qədər dayandırmaq lazımdır. 

Daha çox üstünlüyü Qarabağ iqtisadi rayonunda görülmüş quruculuq bərpa 

işlərinə, tikilmiş turizm rekreasiya obyektlərinin beynəlxalq səviyyədə təbliğinə 

və turist cəlbinə yönələn tədbirlərə vermək lazımdır. 

Turizmin davamlı inkişafı üçün lazım olan maliyyə vəsaitinin formalaşması 

üçün isə uzun müddətli sülhün təminatçısı olacaq addımlar atılmalı və əmin-

amanlıq şəraitinin mövcudluğu haqqında potensial turistlərin məlumatlılığını 

artırılmalıdır. 

Son zamanlarda nəqliyyat infrasturkturunu bərpası üzrə görülən işlərin və 

əvvəllər mövcud olmayan “Zəfər yolu” adlanan yolun da çəkilməsi Şuşa 

şəhərinin və ümumilikdə Qarabağ iqtisadi rayonunun inkişafına töhfə verəcək 

ki, bu da öz növbəsin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli drayverlərdən 

biri formalaşacaq. 
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Xülasə 

Hər hansı bir fəaliyyətin və istehsalın təşviqi yeni texnologiyaların və elmin nailiyyətlərinin 

tətbiqi, bazarda dəyişikliklər və alıcının ehtiyacları nəzərə alınmaqla, mövcud modellərin 

yaxşılaşdırılması və rəqiblər arasında mobil olmaq bacarığı olmadan mümkün deyil. Belə 

dəyişikliklər sənayenin inkişafının yenilikçi yolunu müəyyən edir. Turizmdə İnnovasiyalar - 

səyahət və istirahət sahəsində yeniliklər və təzə ideyalardır.  

Turizm hər bir ölkənin iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən biridir. Bir çox dövlətlərdə o, əsas 

gəlir mənbələri sırasındadır. Uğurlu inkişaf şəraitində turizm müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatı və 

xüsusən respublika üçün onun əhəmiyyəti ilə bağlı olan müəyyən üstünlüklər gətirir. Hər bir 

regionun sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi turizm xidmətlərinin göstərilməsində 

potensialdan istifadədən çox asılıdır. Bundan başqa, yeni materialların, avadanlığın, texnoloji 

proseslərin, məhsulların, xidmətlərin və metodların təkmilləşdirilməsi və ya yaradılması təkcə 

turizm sahəsinin deyil, bütövlükdə iqtisadiyyatın səmərəliliyini köklü şəkildə dəyişir və 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.  

İqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsinin uğurlu inkişafı, bir çox hallarda, vaxtaşırı baş verən 

innovasiya proseslərindən asılıdır, bu proseslər təkcə elm və texniki-texnoloji sahəni əhatə 

etmir, həm də iqtisadi və sosial dəyişikliklərlə sıx bağlıdır. 

Tədqiqat mövzusunun məqsədi Azərbacanın işğaldan azad olunan bölgələrinin müasir 

vəziyyətinin təhlil olunmasıdır. Qarabağın inkişaf modeli yerli, regional, milli və beynəlxalq 

səviyyələrdə qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli fəaliyyətləri əhatə edə bilər. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkişafının sabit və tarazlı dinamikası alternativ 

layihələr, respublikanın təbii, insan və coğrafi sərvətlərindən səmərəli istifadə, bazar 

münasibətlərinin imkanları əsasında mümkündür. Respublikanın inkişaf anlayışı onun 

resurslarından istifadə etməklə maksimum ömür müddətini və təhlükəsiz həyatı müəyyən 

etməkdən ibarətdir. 

Araşdırmamız göstərdi ki, azad edilmiş ərazilərin bir çox xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, burada 

turizm  potensialına malik olan sahələr üçün böyük imkanlar var.  Bununla bağlı nəzərə alınacaq 

bəzi məsələlər məqalədə öz əksini tapıb. 

 

Açar sözləri: Turizm sənayesi, işğaldan azad edilmiş ərazilər, innovativ fəaliyyət.   
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GİRİŞ 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkişafının sabit və tarazlı 

dinamikası respublikanın təbii, insan və coğrafi sərvətlərindən, bazar 

münasibətləri imkanlarından səmərəli istifadə etməklə alternativ layihələr 

əsasında mümkündür. Respublikanın inkişaf konsepsiyası maksimum ömrün 

və təhlükəsiz həyatı müəyyən etmək üçün onun resurslarından istifadə 

etməkdir. Qlobal məqsədlərin həyata keçirilməsində turizmin sosial-iqtisadi 

amil kimi rolunun qiymətləndirilməsi iqtisadi inkişaf strategiyasının və strateji 

planlaşdırmanın tərkib hissəsi kimi bu sektorun inkişafını təşkil etməkdir 

(Tağıyev A.H., 2010: s. 47). 

Turist biznes resurslarının potensialı, onlardan istifadənin və icrasının əsas 

formaları bu sektorun ilkin fəaliyyətinə və gələcək perspektivlər üçün maliyyə 

və proqram təşəbbüslərinə və onların elmi-metodoloji proqnozlarına 

əsaslanır. Ona görə də konseptual baxımdan iqtisadi inkişafın, investisiya 

prioritetlərinin və regional və regional inkişaf məsələlərinin həllində turizmin 

inkişafı əsas rol oynayır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizm xidmət bazarının inkişafı və milli 

innovativ fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

1923-cü il noyabrın 7-də yaradılmış Qarabağ İqtisadi rayonunun ərazisi 1988-

ci ildə 4,4 min kvadratkilometr, əhalisi 180,2 min nəfər idi. Əhalinin 48%-i 

şəhər, 52%-i isə kənd sakinləri idi. 1923-cü ildə əhalinin sayı 158.000 nəfər 

idi ki, bunun da 4%-i (7000 nəfər) şəhər, 96%-i (151.000 nəfər) kənd 

sakinləridir. Qarabağ İqtisadi rayonu tarixən kənd təsərrüfatı və bir çox sənaye 

məhsulları istehsal edib.  

1980-1988-ci illərdə 41,9-74,1 min kilovatsaat elektrik enerjisi əsas sənaye 

məhsulları, 780-1136 min ədəd flüoresan lampalar üçün işıqlandırma 

hissələri, 6,3-10,1 min ton tikinti üçün əhəng, 94-131 ton xam ipək 98-1113 

min ton, ton əyirilmiş ipək, 14,9-16,5 milyon  metr bərk ipək parça, 4181-4515 

min cüt ayaqqabı, 885-936 ton heyvan yağı, 652-1018 ton yağlı inək və qoyun 

pendiri, təşkil etmişdir (http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-

2020.pdf). 

 

 

http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf
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Qrafik 1: Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ÜDM-də payı (faizlə) 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ (2015) Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəsi materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

1987-ci ilin sonuna rayonda 81 kənd təsərrüfatı müəssisəsi və 

təsərrüfatlararası müəssisə və müəssisə fəaliyyət göstərirdi. Ümumilikdə 

1987-ci ildə əkin sahəsi 1960-cı illə müqayisədə 31,4 faiz və ya 27,7 min 

hektar azalaraq 60,5 min hektara qədər azalmışdır ki, bunun da 22,7 mini taxıl 

sahələridir. Qeyd edək ki, 1988-ci ildə keçmiş SSRİ-də Qarabağ İqtisadi 

rayonunda heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatları üçün münbit şərait 

yaradılmış, eləcə də bəzi sənaye sahələrində, kənd təsərrüfatında, 

bitkiçilikdə, bağçılıq və üzümçülükdə 95,6 min baş iribuynuzlu mal-qara var 

idi. 264,4 min baş qoyun-keçi, 240,9 min baş quş olmuşdur. Bu dövrdə 11,3 

min ton ət, 57,5 min ton süd, 32,6 min ton yumurta, 584 min ton yun istehsal 

edilmişdir. 1987-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə dövlət sifarişlərinin 

həcmi 10,6 min ton taxıl, 0,3 min ton kartof, 5,2 min ton tərəvəz, 1,2 min ton 

günəbaxan, 68,8 min ton üzüm olmuşdur. Diri çəkidə iri buynuzlu mal-qara və 

quşçuluq üzrə 12,3 min ton, süd və süd məhsulları üzrə 32,1 min ton, yumurta 

11,2 milyon ədəd, yun 283 ton, barama 136 ton olmuşdur. Həmin dövrdə 

Qarabağ İqtisadi rayonu istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının işğal 

olunmuş ərazilərində 97,4 min ton taxıl istehsal edilmişdir. Bu taxılın 3000 

tonu Laçında, 1000 tonu Kəlbəcərdə, 30100 tonu Ağdamda, 31900 tonu 

Füzulidə, 2010000 tonu Cəbrayılda, 6700 tonu Qubadlıda, 4600 tonu 

Zəngilan rayonunda istehsal olunub. 
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Cədvəl 1: Azərbaycanın işğal olunmuş keçmiş DQMV və ətraf rayonlarında 

kənd təsərrüfatı məhsulları  istehsalı haqqında məlumat (1988-ci il) 

 
İşğal 
olunmuş 
rayonlar 

Bitkiçilik məhsulları Heyvandarlıq məhsulları 

Taxıl 
(min 
ton) 

Pam-
bıq 
(min 
ton) 

Üzüm 
(min 
ton) 

Kar-
tof 
(min 
ton) 

Ət 
(min 
ton) 

Süd   
(min 
ton) 

Yumur-
ta (min 
ədəd) 

Yun 
(ton) 

Bara-
ma 
(ton) 

DQMV 100,0 - 71,8 2765 10,2 36,5 11,1 477 89,0 

Laçın 3,0 - - 46,0 2,0 4,1 - 198 - 

Kəlbəcər 1,0 - - - 1,0 3,1 - 86 - 

Ağdam 30,1 19,0 1,2 5,0 2,7 12,6 2,3 297 379 

Füzuli 31,9 1,5 100,1 - 1,5 6,8 1,1 128 - 

Cəbrayıl 20,1 - 42,0 13,0 1,4 6,6 - 130 282 

Qubadlı 6,7 - 2,9 55,0 0,6 3,3 - - 14,4 

Zəngilan 4,6 - 16,3 64,0 0 2,5 - 20 82,0 

Cəmi: 179,4 20,5 324,3 2348 20,0 75,5 14,5 1360 846,4 

Az. Res. 
%-lə 

14,3 3,3 31,5 6,3 14,5 17,1 3,6 19,3 17,0 

Mənbə: https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-

kend-teserrufa/ materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

Ənənəvi sahələr olan üzümçülük və şərabçılıq Azərbaycanda tarixən 5-7 min 

il əvvəl mövcud olsa da, onun kommersiya inkişafı 19-cu əsrin əvvəllərində 

başlamışdır. 

1913-cü ildə ölkədə 26500 hektar üzüm bağı var idi. Şərab istehsalı 400.000 

hl idi. 1931-ci ildə şərab istehsalı və satışı üzrə ilk dövlət qurumu yaradıldı. 

Çoxlu yerli üzüm sortları ilə tanınan Azərbaycanda vitti mədəniyyətinin əsas 

inkişafı iyirminci əsrin ikinci yarısında başlamışdır. 1969-cu ildə ölkədə cəmi 

50 min hektar üzüm bağı var idi ki, bu da 60-70% az idi. Mövsüm ərzində 230 

min tona yaxın məhsul istehsal edilmişdir. Qısa müddətdə ən böyük aqrar-

sənaye kompleksi kimi Dövlət Baytarlıq və Onkologiya Komitəsi yaradıldı. 

Buraya 256 xüsusi sovxoz, o cümlədən 97 sovxoz, 8 əsas emal və 10 təkrar 

emal müəssisəsi daxildir. Təkcə sektorda 132 min fəhlə, mütəxəssis və 

qulluqçu çalışıb. Hər il 20-22 min hektar sahədə yeni üzüm bağları salınırdı. 

1984-cü ildə Azərbaycanda üzüm bağları 284 min hektara çatmış, hər 

hektardan məhsuldarlıq 100 sentner, istehsal gücü isə 2,1 milyon ton 

olmuşdur. Ölkədə hər il 60-dan çox şərab markası, 70,7 milyon dekalitr şərab 

və 11,6 milyon dekalitr konyak istehsal olunur, 230-250 min ton süfrə üzüm 

https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
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ixrac edilir. 1984-cü ildə Azərbaycan üzüm istehsalına görə İttifaqda birinci 

yeri tutmuşdur (https:/agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-

erazilerimizde-kend-teserrufa/). 

İşğaldan əvvəl ərazidəki ən güclü sənaye müəssisələri yerli əhalinin ərzaqla 

təmin olunmasında əsas rol oynayırdı. Bu ərazilərə Ağdamda Steso və 

Tarşasu mineral su şüşələri istehsalı zavodları, mərmər və taxta-şalban 

zavodları, şərab zavodları, tekstil və ayaqqabı fabrikləri, Qarabağ İqtisadi 

rayonu və Qarabağ ipək fabrikləri daxildir. İş gedirdi. Bu sahələrdə əkinçilik, 

taxılçılıq, yem istehsalı, tütünçülük, üzümçülük, pambıqçılıq, kartofçuluq, 

bağçılıq və bağçılıq, ətlik-südçülük, xüsusilə qoyun-keçiçilik üstünlük təşkil 

edir. Hazırda bu ərazilərdə 312 kənd təsərrüfatı müəssisəsi, o cümlədən 

məşhur Qarabağ atlarının yetişdirildiyi Ağdam At Sovxozu, 320 kolxoz və 93 

sovxoz işğal nəticəsində dağıdılıb. Ümumiyyətlə, işğala qədər Azərbaycanda 

kənd təsərrüfatı məhsullarının təxminən 35-40%-i, o cümlədən 15%-i ət, 18%-

i kakao, 15%-i taxıl, 32%-i üzüm, 18%-i süd istehsal olunurdu. 

 Rayonun sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi və 2012-

2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair 

Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi kimi mühüm sənədlər üzümçülüyün 

inkişafında inqilabi dönüş yaratdı. Ölkədə aparılan islahatlar, sənayeləşmə 

üzrə dövlət əməkdaşlığı regionlarda baytarlıq mədəniyyətinə marağı artırıb. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 113 layihəyə 20,8 milyon manat 

vəsaitin ayrılması, Gəncə Qazax, Cəlilabad, Salyan və digər ərazilərdə 1500 

hektar üzüm bağlarının salınması bu istiqamətdə atılan addımların əməli 

nəticəsidir. Azərbaycan istehsal etdiyi şərabların böyük hissəsini şərabçılarla 

rəqabət apararaq dünya bazarlarına çıxarır. Qeyd edək ki, Çin Xalq 

Respublikasında əhalinin artım tempinin yüksək olması səbəbindən spirtli 

içkilərə tələbat sürətlə artır. Düzgün marketinq strategiyası ilə reklam, düzgün 

distribyutor seçmək, Çin bazarında yerli və xarici rəqiblərlə Çinin idxal-ixrac 

prosesi haqqında ətraflı məlumat. 

Aşağıdakı cədvəldə işğal olunmuş ərazilərdəki ayrı-ayrı faydalı qazıntılar 

göstərilir: 
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Cədvəl 2: İşğal olunmuş rayonlar üzrə ayrı-ayrılıqda hansı faydalı qazıntılar 

 

Mənbə: https://ereforms.gov.az/az saytının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır (2021) 

Keçmiş SSRİ dövründə istifadəyə hazır filiz ehtiyatlarının olduğu tədqiq 

edilmişdir. Kəlbəcər rayonunda Şorbulaq və Ağyatağda sənaye civə 

ehtiyatları var. Bərpa olunan ərazilər sənaye və tikinti üçün böyük önəm 

daşıyan müxtəlif tikinti materialları ilə də zəngindir. Ağdam rayonunda 

yerləşən Çobandağda 140 milyon ton gil və 20 milyon ton əhəng, Şahbulaqda 

25 milyon ton, Boyəhmədlidə 45 milyon ton gil var. Xankəndində iri tikinti daşı 

yataqları və Xarovda mərmər yataqları da var. Bütün bunlar erməni işğalından 

azad olunmuş bütün rayonlarda faydalı qazıntıların və xammal potensialının 

yenidən qiymətləndirilməsi məsələsini gündəmə gətirir. Bu kontekstdə, ilk 

növbədə, əlvan metalların, tikinti materiallarının və nadir metalların 

potensialını və metallurgiyasını yenidən qiymətləndirmək üçün gələcək 

tədqiqatların və geoloji tədqiqatların aparılması vacib olacaqdır  (Qasımov F., 

Nəcəfov Z. 2009). 

 Rayonun minalardan təmizlənməsindən sonra əhalinin məskunlaşması bu 

məhsulların emalına şərait yaradacaq və yeyinti sənayesində etibarlı təchizat 

https://ereforms.gov.az/az
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bazasının formalaşmasına imkan verəcək. Düşünmək olar ki, Qarabağ 

bölgəsi üçün hazırlanacaq sosial-iqtisadi layihələrdə rayonun mövcud 

potensialı, keçmiş SSRİ statistikası, o cümlədən su təchizatı potensialı, 

elektrik enerjisi ehtiyatları, sənaye rekreasiya imkanları, faydalı qazıntılar 

ətraflı təhlil edilir.. Qeyri-neft sektorunda ixracın həcmi bir çox yeni istehsal və 

xidmət sahələri ilə yanaşı, bu sahələrdə ənənəvi sahələr də inkişaf etdirməklə 

qiymətləndiriləcək və canlandırılacaqdır. 

Bu vəzifənin uğurlu həlli, ilk növbədə, iqtisadiyyatımıza dəymiş zərərin, işğal 

olunmuş ərazilərimizin itirdiyi iqtisadi potensialın dəqiq müəyyən 

edilməsindən, onların mövcud iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsindən, 

mövcud iqtisadi potensialının müəyyən edilməsindən, dövlətimizin başçısının 

diqqətinə çatdırmaqdan ibarətdir. Bu potensialın səmərəli həyata keçirilməsi 

üçün bu torpaqlarda inkişaf prioritetlərimizi müəyyən etmək üçün resursların 

və imkanların və zəruri iqtisadi mexanizmlərin hazırlanması vacibdir (Tağıyev 

A.H., 2012: s. 36). 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın itkilərini 

qiymətləndirmək üçün dövlət başçısı tərəfindən yaradılmış işçi qrupu 2014-cü 

ildən bu işlə ciddi məşğul olub və konkret nəticələr əldə edib. Məlum olub ki, 

1988-1994-cü illərdə 2400 sənaye, kənd təsərrüfatı və digər müəssisələr, 

5200 km avtomobil yolu, 350-yə yaxın körpü, 286 km dəmir yolu, 116 dəmir 

yolu körpüsü, 225 su anbarı, 7,7 min km məsafə tamamilə dağıdılıb. 220 min 

iribuynuzlu heyvanın başı müsadirə edilib. Şübhəsiz ki, 2020-ci ilin 

sentyabrında başlayan Vətən müharibəsi zamanı ölkəmizin vurduğu itki və 

itkiləri, onun dağıdılması nəticəsində əldə edilə bilməyən gəlirləri və 

qazancları nəzərə alsaq, bu rəqəm daha çox olacaq.  

Bu ərazilərin, o cümlədən meşələrin, suların və torpaqların iqtisadi 

potensialını nəzərə alaraq ehtiyatları reallaşdırır (Məmmədova N. 2016: s.16). 

Kənd təsərrüfatına gəlincə, burada taxılçılıq, yem istehsalı, tütünçülük, 

üzümçülük, pambıqçılıq, kartofçuluq, bağçılıq, ətlik və südçülük üstünlük təşkil 

edir. Bu dövrdə bu ərazilərdə 311 kənd təsərrüfatı müəssisəsi, o cümlədən 

məşhur Qarabağ atlarının yetişdirildiyi Ağdam Atçılıq Sovxozu, 319 Kolxoz və 

92 Sovxoz məhv edilib. Ümumilikdə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 

məhsullarının 35-40%-ə qədəri, o cümlədən ətin 14%-i, barama istehsalının 

17%-i, taxılın 14%-i, üzümün 31%-i, südün 17%-i, böyük hissəsi isə 19%-i bu 

məhsullarda istehsal olunub.  
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Dövlət puluna qənaət etmək və investisiyaların səmərəliliyini artırmaq üçün o, 

yol nəqliyyatı, kommunal xidmətlər, ənənəvi və alternativ enerji istehsalı, 

miqrasiya və meliorasiya sistemləri, investisiyalarda dövlət və özəl sektor 

tərəfdaşlarından geniş istifadə kimi sahələrdə iqtisadi inkişafı təşviq etmək 

məqsədi daşıyır.  

Azad ərazilərdə xüsusi güzəştli iqtisadi rejimin tətbiqi məqsədəuyğun hesab 

edilir. Bu vəzifəni uğurla yerinə yetirmək üçün Qarabağın Dirçəliş Fondu 

yaradılıb. Belə ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan 2,2 milyard 

manatdan əlavə, dövriyyədə iştirak milli sərvətlərin - torpaq, meşə, su, faydalı 

qazıntılar, əmlak və mədəni sərvətlərin - daşınmaz əmlakın kapitalının 

həcmini artırır. Qeyd edək ki, 2021-ci il Birləşmiş Millətlər Dayanıqlı İnkişaf 

üzrə BMT tərəfindən Beynəlxalq Yaradıcı İqtisadiyyat İli elan edilib. 

Azərbaycanın BMT-nin nümunəvi üzvü kimi bu təşəbbüsə qoşulması azad 

zonalarda davamlı iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün investisiya cəlbediciliyini 

daha da artıracaq. O, Açıq Ərazilərdə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin uğurla 

həyata keçirilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Düşmən 30 ildir 

rayonumuzda nəqliyyat infrastrukturunu, yol nəqliyyatını dağıdıb. Belə ki, 

Ağdamda 22 nəqliyyat müəssisəsi, 11 avtovağzal, 160 avtomobil, Füzulidə 

60, Cəbrayılda 60, Cəbrayılda 15, Cəngilanda 41, Şuşada 90, Xocalıda 70, 

Qubadlı, Xankəndidə 50, Kəlbəcərdə 351, Kəlbazarda 350, talan və ziyan 

dəymişdir. Dağılmış nəqliyyat infrastrukturunun və maddi-texniki bazanın 

bərpasına qoyulan investisiyalardan səmərəli istifadə edilməsi mühüm 

məsələlərdəndir. 

Hazırda Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun və Bərdə-Ağdam dəmir yolunun 

tikintisinə artıq başlanılıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdir ki, işğaldan 

azad edilmiş zonalarda 300-ə yaxın kənd, 5 şəhər, 4 qəsəbə və inzibati bina, 

700 tarix və mədəniyyət abidəsi, 927 kitabxana, 800 mədəniyyət ocağı, 85 

musiqi və incəsənət məktəbi olmasına baxmayaraq 22 muzey, 4 rəsm 

qalereyası, 4 kinoteatr, 100 min eksponatın olduğu 2 konsert zalı dağıdılıb. 

Onların bərpası üçün lazım olacaq milyardlarla investisiyanın uğurla 

maliyyələşdirilməsi üçün Qarabağın Dirçəliş Fondu yaradılıb (Şahbazov K.A., 

2005: s. 65). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev bildirib ki, azad 

zonalardakı kəndlər ağıllı kənd konsepsiyası əsasında salınacaq. İlk pilot 
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layihə Ağıllı kənd həyata keçiriləcək. Bu yerlər düzgün qeyd edilməlidir. Yollar 

əkin sahələrindən və əkin sahələrindən təmizlənməlidir 

(http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf). 

Diaqram 1: İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrdə əcnəbi turistlərin gecələmələrin sayının dinamikası (nəfər) 

 

Mənbə: www.stat.gov.az e-səhifəsinin 2019-cu il göstəriciləri əsasında tərtib olunub. 

Muellif terefinden (giriş tarixi: 16.02.2022). 

2019-cu ildə turistlərin ölkədə gecələmələrinin ümumi sayı 2008-cı illə 

müqayisədə 3 dəfə çoxdur. 

Turizm riskli sahədir. Onun dinamikası bir sıra amillərin təsiri altında dəyişir. 

Pandemiya, müharibələr, qlobal böhranlar illərində xarici və yerli turist axını 

təbii olaraq azalır. 

Statistikaya görə, 2019-cu ildə Qarabağ iqtisadi zonasında Gəncə-Qazax 

İqtisadi zonasında 21 dəfə, Şəki-Zaqatalada 56 dəfə, Quba- Xaçmazdan 30 

dəfə az xarici turist var. Aşağıdakı misalda aztəminatlı yaşayış obyektlərinin 

itirdiyi pul məbləği göstərilir. Beləliklə, xarici turist üçün minimum gündəlik 

xərcləri 50 manat (şərti rəqəm) müəyyən etməklə aydın olur ki, 2008-ci ildə 

6933 gecələmə x 50 manat= 346650 manatdır 

2019-cu ildə 3933 gecələmə x 50 manat = 196650 manat 

Rayonun təkcə 2019-cu ildə xarici turistlərdən itirdiyi məbləğ 2008-ci illə 

müqayisədə 346 650 manat - 196 650 manat = 150 000 manatdır. 

http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf
http://www.stat.gov.az/
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Rayona xarici və yerli turistlərin cəlb edilməsinin mümkünsüzlüyü bir çox 

amillərdən asılıdır. Bunlara regionun tanınmaması, yerli yerləşdirmə 

obyektləri ilə istirahət mərkəzlərinin turoperatorlarla əməkdaşlığının aşağı 

səviyyədə olması, turistlər üçün cəlbedici olan obyektlərə baxımsızlıq, 

əyləncə obyektlərinin olmaması amilləri daxildir. 

Qarabağ iqtisadi rayonu üçün 2030-cu ildə nəzərdə tutulan statistika 

aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 

Cədvəl 3: Yuxarı Qarabağ İR-da məhsul buraxılışının 2020- 2030-cu illər üzrə 

proqnozu (mln. manat) 

Mənbə: cədvəl https://www.stat.gov.az/. Ölkənin regionlarında iqtisadiyyatın əsas 

sahələri üzrə məhsul buraxılışı, mln manatla) göstəricilərinə əsasən          müəllif 

tərəfindən hazırlanıb. (giriş tarixi: 17.02.2022). 

Beləliklə, 2019-cu ildə Qarabağ Respublikasında mehmanxanaların sayının 

cəmi 10,1% təşkil etdiyini görmək olar. Diaqramda göstərildiyi kimi, otel 

otağından istifadə aşağıdır. Rayonda turizm fəallığının artması nəticəsində 

çoxlu sayda daimi və mövsümi iş yerləri açılacaq, mövcud iş yerləri daha çox 

olacaqdır.  

Ən vacib məsələlərdən biri də Qarabağ bölgəsinin tranzit mərkəzi kimi 

təbliğidir. Əgər Qarabağ bölgəsi tranzit mərkəzi kimi təqdim edilərsə və 

Zəngəzur dəhlizi, eləcə də digər kommunikasiya və nəqliyyat marşrutları cəlb 

olunarsa, o zaman Azərbaycan təkcə öz daxilində deyil, bütövlükdə 

iqtisadiyyatında, eləcə də tranzit nəqliyyatında ola bilər və ərazidə 

kommunikasiya xətti çəkilmişdir.. Bu da öz növbəsində ticarətin artmasına və 

bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksəlişinə müsbət təsir göstərə bilər 

(http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf). 

http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

İşğaldan əvvəl təkcə mədənçıxarma, metallurgiya, qida, emal, tibb və taxılçılıq 

sahələrindən deyil, həm də böyük potensialına görə ayrılmış Qarabağ və ətraf 

rayonların Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində təhlükəsizlik problemləri 

yaranmışdı. Turizm və rekreasiya sahəsindəki inkişaflar, o cümlədən bu 

ərazilərdə infrastrukturun məhv edilməsi indiki mərhələdə turizmin təşkilini 

mümkünsüz edir. 

Təbii ki, Qarabağın və digər bölgələrin turizm imkanlarından tam istifadə 

etmək yalnız üç mühüm meyarın həyata keçirilməsindən sonra mümkün 

olacaq: təhlükəsizlik, əhalinin qayıdışı və infrastrukturun yaradılması 

(https:/azertag.az/xeber/Ekspert_Isgaldan_azad_olunan_erazilerin_berpasi_

daxili_turizmi_daha_da_inkisaf_etdirecek-1867005). 

Şübhə yoxdur ki, yaxın gələcəkdə bütün bu məsələləri həll edən Qarabağ 

Azərbaycanın turizm sektorunda lider mövqe tutacaq. Xüsusilə qeyd etmək 

lazımdır ki, Qarabağ regional, sonra isə qlobal əhəmiyyətli ekoturizm 

mərkəzinə çevriləcək. 

İndi müstəqil dövlətlərdə infrastrukturun qurulması işlərinə başlanılıb. Eyni  

işlərinə başlanılıb, regionun turizm potensialından yararlanmaq üçün ilkin 

araşdırmalar aparılıb. 

İşğaldan azad edilmiş rayonların turizm ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, 

sərgilənən turizm obyektlərinin uçotunun aparılması, turizm potensialından 

səmərəli istifadə edilməsi, sağlamlıq, dağ və mədəni-məişət vəziyyətinin 

araşdırılması məqsədilə “Turizm Resurslarının Qiymətləndirilməsi” adlı 

metodiki ilkin sənəd hazırlanmışdır. turizm resursları. təchiz edilmişdir. 

Agentlik layihə sənədini genişləndirməyi və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 

turizm resurslarının qiymətləndirilməsini planlaşdırır. 

Qarabağ bölgəsindəki Füzuli hava limanı turizmin davamlı inkişafı 

baxımından mühüm layihə hesab edilir. Bundan başqa, Azərbaycan 

Prezidentinin Sərəncamına əsasən Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil 

yolunun layihələndirilməsi və tikintisi turistlərin Füzuli, Xocavənd və Şuşaya 

gediş-gəlişini təmin edəcək. Eyni zamanda, Göygöl rayonundan Kəlbəcər-

Laçın istiqamətində avtomobil yolunun çəkilməsi nəzərdə tutulur. 
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Turistlərin bölgəyə gəlməsi üçün dəmir yolu xətlərinin bərpası vacib hesab 

edilir. Bu çərçivədə 45 kilometrlik Bərdə-Ağdam dəmir yolunun bərpası 

istiqamətində işlər davam etdirilir. Qarabağ Turizm Strategiyasının sənəd 

layihəsinin əsasını dayanıqlı turizm, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizm 

klasterlərinin inkişafı, təşviq və tənzimləmə siyasəti mexanizmlərinin inkişafı, 

innovativ texnoloji vasitələrdən istifadə, turizm infrastrukturu, dövlət-özəl 

sektorun inkişafı təşkil edir. 

Dövlət Turizm Agentliyi “Qarabağa yolumuz” konsepsiyası ilə turizm 

marşrutlarının layihələrini təqdim edib. 

Layihə sənədi əsasında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi ilə birgə Ağdam 

rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində müvafiq infrastruktur işləri 

aparılıb, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Şahbulaq qalasının memarlıq və 

turizmin inkişafı üzrə ilkin konsepsiya hazırlanıb (Əzizova G. 2012). 

Qarabağ bölgəsinin müxtəlif bölgələrində turizm və istirahət zonalarının 

yaradılması potensialı var. Şuşa zəngin təbiəti, tarixi-mədəni turizm 

obyektlərinə yaxınlığı, turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi imkanları, əsas 

magistral yola yaxınlığı ilə çox qiymətlidir. 

Kəlbəcərin İstisu rayonunda böyük imkanlar var. İstisu mənbəyindən müalicə 

və kurort məqsədləri üçün uzun müddət istifadə regionun inkişafının əsasını 

təşkil edir. Bu baxımdan Kəlbəcərin İstisu, Vəng, Zülfüqarlı kimi təbii 

ərazilərində istirahət imkanları yüksəkdir. 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda turizmin inkişafı üçün ilk növbədə 

bərpa işləri aparılmalıdır. Məlum olduğu kimi, mənfur düşmənlərimiz 

tərəfindən dağıdılan bu torpaqlar sıfırdan bərpa olunmalıdır.Tikinti işlərindən 

başqa vacib şərtlərdən biri də turizmə başlamaqdır. Biz turizmin inkişafına 

innovativ texnologiyaların tətbiqini də daxil etməliyik. Məsələn, elə muzey 

tikilməlidir ki, Qarabağa gələn bütün turistlər ziyarət etmədən qayıtmaq 

istəməsinlər. Vizual effektlər Yaponiyanın Kenny Ji Məbədi Muzeyindəki 

eksponatların canlanmasına kömək edən Microsoft Hololens eynəklərinin 

köməyi ilə yaradılacaq. Bu cihaz sayəsində istifadəçilər artefaktlara baxarkən 

ortaya çıxan vizual effektləri, səsləri və məlumatları görə bilirlər.İlk 

eksponatlardan biri də Yapon külək və ildırım tanrılarının təsviri olan ekran 

olub. İstifadəçilər reallıq eynəkləri ilə sərgiyə baxdıqda, altında duman və 

şimşək və sərgi haqqında audio məlumat görürlər.Proses 5 dəqiqə 
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çəkir.Vizual effektlər Hakuhodo komandası tərəfindən Microsoft ilə 

əməkdaşlıqda hazırlanıb. təsadüfi ziyarətçiləri cəlb etmək lazımdır. 

Bu vizual eynəklər sayəsində özümüzü qaynar müharibədə hiss edəcəyik, 

milli qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin siluetləri gözümüzün qarşısında 

canlanacaq, onların xatirələrini əbədiləşdirib yaddaşımıza həkk edəcəyik. 

İşğal olunmuş ərazilərdəki bu muzeylər innovativ texnologiyalara tam cavab 

verəcək.İnanırıq ki, bu təcrübə turizmin inkişafına şöhrət gətirəcək və çoxsaylı 

turistlərin ziyarət yerinə çevriləcək. Bundan əlavə, bu tətbiq dünyada bir ilk 

olacaq və yalnız Qarabağa aid olacaq. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışın təmin edilməsi, erməni 

vandalları tərəfindən dağıdılmış şəhər və kəndlərimizdə bərpa, yenidənqurma 

və quruculuq işlərinin aparılması, bu ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına 

inteqrasiyası və müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması əhalinin 

yüksək həyat səviyyəsini və sahibkarlıq fəaliyyətini təmin edəcəkdir. 

Qarabağın bir neçə turizm növünün - ekoloji, dağ, qış, ov, sağlamlıq turizminin 

inkişafı üçün böyük imkanları var. Qədim tarixi, mətbəxi, tarixi-mədəni və dini 

abidələri, qədim sarayları, körpüləri, meşələri, şəlalələri və s. ilə Azərbaycanın 

bu bölgəsinin unikal flora və faunası -  görməli yerləri turistləri cəlb edəcək. 

Təbii sərvətlərlə zəngin olan Qarabağda müxtəlif növ ekstremal turizm, 

aqroturizm, yaşıl turizm təşkil etmək mümkündür. 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 

Xülasə 

Bu məqaƖədə münaqişəƖərin/müharibəƖərin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanƖar və 

postkonfƖikt zonaƖarda kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi vasitəsilə əlaqədar dünya 

təcrübəsinin icmaƖı veriƖmişdir. Bunun əsasında Azərbaycanın işğaƖdan azad oƖunmuş 

əraziƖərində kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi istiqamətƖəri müəyyən oƖunmuş, 

həmçinin bu əraziƖərdə kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi nəticəsində gözƖəniƖən 

istehsaƖ göstəriciƖəri proqnozƖaşdırıƖmışdır. 

İşğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖərimizə “Böyük qayıdışın” təmin ediƖməsi üçün 

Azərbaycan dövƖəti tərəfındən kompƖeks fəaƖiyyət pƖanƖarının hazırƖanması vasitəsilə 

bərabər artıq bu istiqamətdə oƖduqca əhəmiyyətƖi praktiki fəaƖiyyətƖərə də başƖanıƖıb. 

BeƖə ki, işğaƖdan azad olunmuş əraziƖərdə sosiaƖ-iqtisadi, humanitar, təşkiƖati və başqa 

təxirəsaƖınmaz məsəƖəƖərin həll edilməsi, eƖəcə də bu sahədə fəaƖiyyətin 

əƖaqəƖəndiriƖməsi məqsədiƖə səƖahiyyətƖi dövƖət orqanƖarının rəhbər şəxsƖərindən 

ibarət ƏƖaqəƖəndirmə Qərargahı formaƖaşdırıƖmışdır,eləcə də işğaƖdan azad olunmuş 

əraziƖərdə dayanıqƖı məskunƖaşma üçün müasir və ƖayiqƖi həyatın təmin ediƖməsi, 

bütün sahəƖərdə qurucuƖuq-bərpa və abadƖıq işƖərinin aparıƖması, həmçinin təhƖükəsiz 

yaşayışın, səmərəƖi fəaƖiyyətin və rifahın davamƖı artmasının dəstəkƖənməsi 

məqsədiƖə “Qarabağ DirçəƖiş Fondu” pubƖik hüquqi şəxs yaradıƖmışdır.  

İşğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖərdə kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi və inkişafı 

vasitəsilə də əlaqədar dövƖət başçısı tərəfındən hökumətə tapşırıqƖar veriƖmişdir. 

Məqalə müharibə nəticəsində aqrar sahədə islahatlar istiqamətində işlər həyata 

keçirmək istəyən ölkələrin təcrübəsi üçün istifadə oluna bilər.  

 

Açar sözƖər: işğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖər, aqrar sahə, torpaq isƖahatı. 
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Giriş 

MünaqişəƖər kənd təsərrüfatına gücƖü zərər vurur, ev təsərrüfatƖarının 

gəƖirƖərini azaƖdır, torpaqƖarın deqradasiyasına, bitkiƖərin genetik ehtiyatƖarının 

məhv oƖmasına, öƖüm və yaxud miqrasiya haƖƖarı isə kənd təsərrüfatı 

mütəxəssisƖərinin itiriƖməsinə səbəb oƖur (EkƖund, et aƖ, 2017). 

Digər bir araşdırmaya əsasən isə Suriya və İraq hadisəƖərindən sonra 

insanƖarın münaqişə zonasını kütƖəvi şəkiƖdə tərk etməƖərinə baxmayaraq, bu 

əraziƖərdə kənd təsərrüfatı bitkiƖərinin əkin sahəƖəri əvvəƖƖər becəriƖməmiş 

əraziƖər hesabına daha çox genişƖənmişdir. Bunun müqabiƖində isə intensiv 

üsuƖƖa becəriƖən əkin sahəƖərinin məxsusi çəkisi azaƖmışdır (EkƖund, et aƖ, 

2017). 

II Dünya Müharibəsindən sonrakı iƖk bir neçə iƖ ərzində və sıx 

koƖƖektivƖəşmədən əvvəƖ, eƖəcə də 20 iƖ davam edən müharibədən sonra 

Vyetnamda tətbiq ediƖən aqrar siyasətin nəticəƖəri də postkonfƖikt zonaƖarda 

kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı təcrübəsi kimi araşdırıƖmışdır. Bu 

araşdırmaya əsasən, münaqişə nəticəsində kəndƖər şiddətƖi dağıntıƖara məruz 

qaƖmış, kənd təsərrüfatına yararƖı 560.000 hektar əkin sahəsi becəriƖməmiş 

qaƖmış və l.5 miƖyon baş kənd təsərrüfatı heyvanı təƖəf oƖmuşdur. KonfƖikt 

dövründə kənd əhaƖisinin böyük bir qismi kəndƖərdən şəhərƖərə və qəsəbəƖərə 

köçürüƖmüşdür ki, bunun nəticəsində də şəhərƖərdə işsizƖiyin artması 

vasitəsilə yanaşı kənd yerƖərində işçi qüvvəsi azaƖmışdır. KəndƖərdəki 

fermerƖərin sayı da azaƖmışdır. Müharibədən sonra Vyetnam Kommunist 

Partiyasının siyasətinin əsas istiqamətƖəri istehsaƖın bərpasına, torpaq 

isƖahatının aparıƖmasına və müharibədən sonrakı başqa probƖemƖərin həll 

edilməsinə yönəƖmişdi (Varma, and WinsƖow, 2005). 

Tədqiqat işinin təhƖiƖi zamanı sistemƖi yanaşma və anaƖiz metodƖarından 

istifadə ediƖmişdir. BunƖarƖa bərabər, deduksiya və induksiya metodƖarından 

da istifadə ediƖmişdur. BeƖə ki, induksiya metodu vasitəsiƖə tədqiqat işi 

barəsində iqtisadi dəƖiƖƖər topƖanmış, araşdırıƖmış və sistemƖəşdiriƖmişdir. 

Sintez metodu, daha detaƖƖı bir araşdırma məqsədi vasitəsiƖə fərdi eƖementƖəri 

bütöv haƖa gətirmək üҫün istifadə ediƖmişdur. Bu metod təhƖiƖ metodu vasitəsiƖə 

oƖduqca sıx əƖaqəƖidir, ҫünki hər zaman fərdi anaƖiz nəticəƖərini özündə 

cəmƖəyən əsas eƖement kimi mövcuddur. BeƖəƖikƖə məqaƖədə sistemƖi anaƖiz 

metodu tətbiq ediƖir, buna müvafiq şəkiƖdə, probƖem iqtisadi inkişafa müvafiq 

əƖaqəƖi tarixi inkişaf yönündən təhƖiƖ ediƖir. MəqaƖənin, hər bir mərhəƖəsində 
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həm ümumi sintez metodƖarı və eƖmi anaƖiz, həmҫinin məntiqi anaƖiz, iqtisadi-

statistik metod, müqayisə və təsnifat metodƖarı, həm də ekspert dəyərləndirmə 

metodƖarından istifadə ediƖmişdir. 

 

Tədqiqat modeli 

BeynəƖxaƖq Aqrar TədqiqatƖar üzrə MəsƖəhət Qrupu (ConsuƖtative Group on 

InternationaƖ AgricuƖturaƖ Research) isə son 30 iƖdə Afrika, Asiya və Ɩatın 

Amerikasında münaqişəƖərə və təbii fəƖakətƖərə məruz qaƖmış bir çox öƖkədə 

kənd təsərrüfatı fəaƖiyyətinin bərpa edilməsi vasitəsilə əlaqədar görüƖən işƖəri 

araşdırmış və bu öƖkəƖərin post-konfƖikt dövründə kənd təsərrüfatı sahəsinin 

bərpa edilməsi vasitəsilə əlaqədar həyata keçirdikƖəri tədbirƖəri aşağıdakı kimi 

qrupƖaşdırmışdır (Varma, and WinsƖow, 2005): 

 ı) Kənd təsərrüfatı üzrə eƖmi-tədqiqat və təcrübi mərkəzƖərinin yaradıƖması; ıı) 

Toxum istehsaƖı və tədarükü sistemƖərinin bərpası; ııı) AqrobiomüxtəƖifƖiyin 

qorunması və bərpası; ıv) İnsan potensiaƖının və institusionaƖ potensiaƖın 

bərpası; v) GəƖəcəkdəki münaqişəƖərə və fəƖakətƖərə qarşı dayanıqƖıƖığın 

artırıƖması; vı) Yardım TəşkiƖatƖarının daha effektiv fəaƖiyyət göstərməsinin 

təmin olunması. 

Ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların həcminə, həm bitkiçilik, həm də 

heyvandarlığa, kənd təsərrüfatı potensialına görə kənd təsərrüfatı təşkilatları 

və şəxsi yardımçı təsərrüfatlar liderlik edirlər. 

Lakin biznesin bu subyektləri tamamilə əks maraqları güdürlər. Belə ki, 

istənilən kommersiya subyekti kimi, kənd təsərrüfatı təşkilatlarının da 

maraqları özünü maliyyə cəhətdən təmin etmək, vətəndaşların və dövlətin 

maddi tələbatını ödəmək məqsədi ilə gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Eyni 

zamanda, fərdi yardımçı təsərrüfatların fəaliyyəti bilavasitə təsərrüfat 

üzvlərinin maraqlarının müdafiəsinə yönəlib. Deməli, şəxsi yardımçı 

təsərrüfatların fəaliyyətinin qeyri-kommersiya əsası, aqrar istehsalatda onların 

bütün müsbət rolu şəraitində fəaliyyətin məqsəd və vəzifələrini əhəmiyyətli 

dərəcədə daraldır və xüsusilə dünya ticarətinin qloballaşması şəraitində 

kifayət qədər perspektivsizlik müəyyən edir. 

ÜmumiyyətƖə, münaqişəƖərin müharibəƖərin kənd təsərrüfatına vurduğu 

ziyanƖar və postkonfƖikt zonaƖarda kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi 
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vasitəsilə əlaqədar mövcud təcrübəƖər əsasında aşağıdakı istiqamətƖəri 

müəyyən etmək oƖar: (EkƖund, et aƖ, 20l7). 

Ermənistan tərəfindən ərazilərimizin işğala məruz qalması ilə nəticələnən 

təcavüzkar müharibə beynəlxalq hüququn normalara uyğun olmayan terror 

aktı xarakteri daşıyırdı. Belə ki, İOƏ-lər yaşayan bütün əhali bu regionlarda 

son nəfərinədək qovulmuşdur. İşğaldan sonrakı dövrlərdə isə bu ərazilərdə 

KS torpaqlarından istismar xarakterli istifadə edilmişdir. 

ŞəkiƖ 1: MünaqişəƖərin müharibəƖərin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanƖar və 

postkonfƖikt zonaƖarda kənd təsərrüfatının bərpa edilməsi istiqamətƖər 

 

Mənbə: BeynəƖxaƖq Kənd Təsərrüfatı TədqiqatƖarı Mərkəzinin (ICARDA), BeynəƖxaƖq 

Aqrar Tədqiqat üzrə MəsƖəhət Qrupunun (CGIAR) tədqiqatƖarı və hesabatƖarı 

əsasında hazırƖanmışdır.  

Azərbaycanın işğaƖdan azad oƖunmuş əraziƖərində kənd təsərrüfatının bərpa 

edilməsi və inkişafı istiqamətƖərinin müəyyən edilməsi məsəƖəƖəri, mövcud 

dünya təcrübəsi vasitəsilə yanaşı, bir sıra spesifık məqamƖarın da nəzərə 

aƖınmasını təƖəb edir. (Səmədzadə, 2018). 

Beləliklə, postkonflikt olan zonalarda KS bərpası ilə bağlı dünya təcrübəsini 

və hər hansı bir ərazidə kənd təsərrüfatının inkişaf üzrə ümumi ehtiyacları 
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diqqətə almaqla, ölkəmizin İAEƏ-də kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə bərpa 

məsələlərini bu istiqamətlər üzrə qruplaşdırmaq olar: 

ŞəkiƖ 2: Azad oƖunmuş əraziƖərdə kənd təsərrüfatı sahəsinin bərpa edilməsi 

istiqamətƖəri 

 

Mənbə: BeynəƖxaƖq Kənd Təsərrüfatı TədqiqatƖarı Mərkəzinin (ICARDA), Beynəlxalq 

Aqrar Tədqiqat üzrə Məsləhət Qrupunun (CGIAR) tədqiqatları və hesabatları 

əsasında hazırlanmışdır. 

Qeyd ediƖən 7 istiqamətin hər biri işğaƖdan azad edilən əraziƖərin tədricən 

bərpa edilməsi və inkişafı vasitəsilə əlaqədar kifayət qədər geniş əhatəƖi 

məsəƖəƖərƖə xarakterizə edilir. 

 

AnaƖiz 

TorpaqƖarın kəmiyyət öƖçüƖəri vasitəsilə bərabər aqrokimyəvi tədqiqatƖar 

əsasında keyfıyyət göstəriciƖəri barədə də məƖumatƖarın əƖdə edilməsi azad 

oƖunmuş əraziƖərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdiriƖməsi baxımından prioritet 

sahəƖərin müəyyən edilməsi baxımından əhəmiyyətƖi məsəƖədir.  

1996-cı iƖdə MDB məkanında iƖk dəfə Azərbaycanda aparıƖan və uğurƖa 

nəticəƖənən torpaq isƖahatı təcrübəsi mövcuddur. Bu təcrübə azad oƖunmuş 
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əraziƖərdə torpaq isƖahatının aparıƖması üçün də konseptuaƖ baza roƖu 

oynamış oƖacaq. l996-cı iƖdə isƖahat aparıƖan zaman torpaq sahəƖərinin dəqiq 

inventarƖaşdırıƖması aparıƖmadığına əsasən bəzi haƖƖarda torpaqƖarƖa əlaqədar 

dəqiq uçot məƖumatƖarının oƖması probƖemi var idisə, azad oƖunmuş 

torpaqƖarda müasir informasiya texnoƖogiyaƖarı əsasında eƖektron uçot sistemi 

yaratmaq imkanı var. ,eləcə də öƖkənin başqa regionƖarında l996-cı iƖdə 

aparıƖan torpaq isƖahatı sosiaƖ ədaƖət prinsipinə müvafiq oƖub, Ɩakin isƖahatdan 

sonra torpaqƖarın kiçik bƖokƖara parçaƖanması iqtisadi səmərəƖiƖiyi aşağı saƖıb. 

İndi keçmiş təcrübə əsasında azad oƖunmuş əraziƖərdə torpaq isƖahatı 

aparıƖarkən torpaqƖarın özəƖ müƖkiyyətə veriƖməsi zamanı minimaƖ səmərəƖi 

öƖçünün gözƖəniƖməsini təmin edən mexanizmƖər tətbiq oƖuna biƖər.  

Qeyd ediƖənƖər nəzərə aƖınmaqƖa, azad oƖunmuş əraziƖərdə torpaq isƖahatının 

aparıƖması üçün həm sosiaƖ ədaƖəti, həm də iqtisadi səmərəƖiƖiyi təmin edən 

müxtəƖif variantƖara baxıƖa biƖər. Bu baxımdan aşağıdakı isƖahat modeƖƖərini 

təkƖif edirik: 

ŞəkiƖ 3: Azad oƖunmuş əraziƖərdə torpaq isƖahatının aparıƖması üçün mümkün 

variantƖar 

Variant l. Mövcud torpaq isƖahatı təcrübəsinin tətbiq edilməsi  

Təsviri  Torpağın keyfıyyəti nəzərə aƖınmaqƖa əkin yerƖəri pay torpaqƖarı kimi 
pay aƖmaq hüquqi oƖanƖar (kənddə yaşayan bütün ev təsərrüfatƖarı) 
arasında böƖünür.  

ÜstünƖüyü  Bu sahədə təcrübə oƖduğundan isƖahatı asanƖıqƖa həyata keçirmək 
mümkündür.  

ÇatışmazƖığı  Əkin sahəƖəri kiçik hissəƖərə parçaƖanır.  

Variant 2. İcma əsasƖı aiƖə-kəndƖi təsərrüfatƖarının yaradıƖması  

Təsviri  Torpağın keyfıyyəti nəzərə aƖınmaqƖa kənd yerƖərində yaşayan əhaƖi 
üzrə adambaşına torpaq payƖarı müəyyən ediƖir. Sonra torpaq sahəƖəri 
torpağın minimaƖ səmərəƖi öƖçüsü nəzərə aƖınmaqƖa iri bƖokƖar üzrə oƖmaqƖa 
icmaƖar kimi yaradıƖan aiƖə-kəndƖi təsərrüfatƖarı qrupuna veriƖir.  

ÜstünƖüyü  TorpaqƖar parçaƖanmır, iri təsərrüfat subyektƖəri formaƖaşır.  

ÇatışmazƖığı  AiƖə-kəndƖi təsərrüfatƖarının müştərək fəaƖiyyət ənənəsi vasitəsilə 
əlaqədar Ɩazımi təcrübə yoxdur, fəaƖiyyətin uğurƖu oƖacağı riski mövcuddur.  

Variant 3. KooperativƖərin yaradıƖması  

Təsviri  Torpağın keyfıyyəti nəzərə aƖınmaqƖa kənd yerƖərində yaşayan əhaƖi 
üzrə adambaşına torpaq payƖarı müəyyən ediƖir. Sonra həmin payƖar 
əsasında kooperativ(Ɩər) yaradıƖır.  

ÜstünƖüyü  TorpaqƖar parçaƖanmır, iri təsərrüfat subyektƖəri formaƖaşır.  

ÇatışmazƖığı  Bu sahədə uğurƖu təcrübə demək mümükündür ki, yoxdur. eləcə də 
kooperativƖərin idarə ediƖməsi mürəkkəb prosedurƖar təƖəb edir.  

Variant 4. BəƖədiyyəƖərin iştirakı vasitəsilə təsərrüfatƖarın yaradıƖması  
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Təsviri  Əkin yerƖəri bəƖədiyyəƖərin müƖkiyyətinə veriƖir və torpağın keyfıyyəti 
nəzərə aƖınmaqƖa hər bir bəƖədiyyənin ərazisində yaşayan ev 
təsərrüfatƖarına icarəyə veriƖir. TorpaqƖarın icarəyə veriƖməsi zamanı 
icmaƖarın yaradıƖması şərti də müəyyən ediƖə biƖər. Həmin torpaq sahəƖəri 
beş iƖdən sonra bəƖədiyyənin ərazisində daimi yaşayan həmin 
təsərrüfatƖarın (icmaƖarın) müƖkiyyətinə veriƖir.  

ÜstünƖüyü  Bu prosesi inzibati oƖaraq asanƖıqƖa həyata keçirmək mümkündür. 
ƏhaƖinin məskunƖaşması prosesi sabitƖəşdikcə torpaq məxsusi müƖkiyyətə 
veriƖir,eləcə də torpaqƖar parçaƖanmır.  

ÇatışmazƖığı  TorpaqƖardan istifadə hüququnun veriƖməsi vasitəsilə əlaqədar 
şəffafƖıq riski mövcuddur, torpaqdan istifadə etmək istəyənƖərin hamısı 
ədaƖətƖi şəkiƖdə torpaqƖa təmin oƖunmaya biƖər.  

Mənbə: BeynəƖxaƖq Kənd Təsərrüfatı TədqiqatƖarı Mərkəzinin (ICARDA) 

Nəzərə aƖmaq mümkündür ki, Variant 2 və Variant 3-də icmanın və yaxud 

kooperativin üzvü öz payını sata biƖər və bu haƖda mövcud üzvƖərin həmin payı 

aƖmaqda üstün hüququ oƖur. ÜzvƖərdən kimsə aƖmadığı haƖda payı aƖmış kənar 

şəxs kooperativin və yaxud aiƖə-kəndƖi təsərrüfatının (icmanın) üzvü oƖur. Yəni 

heç bir haƖda torpaq sahəsinin böƖünməsinə yoƖ veriƖmir. (Varma, and 

WinsƖow, 2005). 

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması, habelə informasiya-

məsləhət xidmətinin təşkili. 

İAEƏ-də məskunlaşan fermerlər üçün məsləhət-informasiya xidmətlərinin 

təşkili bu bölgədə KS bərpası və inkişafı cəhətdənmühüm faktorlardandır. 

Belə ki, İOƏ-in əhalisinin kənd yerlərində qeydiyyatda olanlarının əksəriyyəti 

uzun müddətdir kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən uzaq düşüblər, yaxud da 

işğaldan sonra şəhər və qəsəbələrdə doğulan yeni nəsil kənd təsərrüfatı 

fəaliyyətində iştirak təcrübəsinə malik deyillər. Həmçinin müasir dövrdə artıq 

təsərrüfatların texnologiyası yenilənib, yeni və daha məhsuldar təsərrüfatçılıq 

üsulları formalaşıb. (Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişaf haqqında milli 

prioritetlər, 2021). 

DSK məlumatlarına əsasən, 1991-ci illərdə bölgədə 143.4 min hektar əkilmiş 

sahə mövcud olub. Əkinlərin strukturunda taxıl sahələri və üzümlüklər 

üstünlük təşkil edib: əkilmiş sahənin 56%-i taxıl məhsullarının, 37%-i 

üzümlüklərin payına düşüb. 
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Cədvəl 1: 1991-ci illər üzrə əkin sahələrinin strukturu, ha 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ 

1991-ci illərin statistikası və Ağdam və Füzuli rayonlarının işğala məruz 

qalmayan faktiki sahələri əsas götürülməklə perspektiv dövr üçün həmin 

ərazilərdə 239.1 min hektar sahədə əkinlərin olacağı proqnozlaşdırılır. 

Cədvəl 2: 2025-2030-cu illər üzrə perspektivdə əkin sahələrinin 

proqnozlaşdırılan strukturu, ha 

 

Mənbə: Fikrətzadə F.F., Hacıyeva S.İ. 2020: s.19. 
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Qeyd edək ki, İAEƏ-də əkin məqsədi ilə istifadə ediləcək torpaq sahələrinin 

ölçüsü ilə bağlı proqnozlaşdırma 1991-ci illərin rəsmi statistikası nəzərə 

alınaraq, ötən dövr ərzində ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf trendləri 

əsasında ekstrapolyasiya edilməklə aparılıb. 

Cədvəl 3: İAEƏ-də çoxillik əkmələrin növlər üzrə 2025-2030-cu illər üzrə 

proqnozlaşdırılan strukturu, ha 

 

Mənbə: Fikrətzadə F.F., Hacıyeva S.İ. 2020: s.17. 

1991-ci illərdə regionda bitkiçilik məhsullarından əsasən taxıl məhsulları, 

tütün məhsulları və üzüm istehsalı üstünlük təşkil edib. Həmin dövrdə 

Qarabağ və ətraf rayonlar ölkə üzrə taxıl istehsalının 14.5%-nə, üzüm 

istehsalının isə 28.8%-nə malik idi. 

Cədvəl 4: 1991-ci illərdə bitkiçilik məhsullarının istehsalı, min ton 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ 
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DövƖət Statistika Komitəsinin məƖumatƖarına əsasən həmin böƖgədə l980-ci 

iƖƖərdə 32l min baş iribuynuzƖu heyvan və l.l miƖyon baş xırdabuynuzƖu heyvan 

mövcud oƖub. Perspektiv dövrdə isə bu sayın müvafıq oƖaraq iribuynuzƖu 

heyvanƖar üzrə 430 min başa və xırdabuynuzƖu heyvanƖar üzrə l.6 miƖyon başa 

çatdırıƖması imkanƖarı var.  

HeyvanƖarın say strukturunun öƖkə üzrə cəmi saya nisbətinə baxdıqda isə 

hazırda köçkünƖərin sahib oƖduğu heyvanƖarın təsərrüfatƖarƖa birƖikdə işğaƖdan 

azad olunmuş rayonƖara qayıtması nəzərə aƖınmaqƖa, təxminən iribuynuzƖu 

heyvan sayında l4.7%, xırdabuynuzƖu heyvan sayında l7.5% paya sahib 

oƖması proqnozƖaşdırıƖır. l980-ci iƖƖərdə bu nisbət müvafıq oƖaraq iribuynuzƖu 

heyvan sayında l6.2% və xırdabuynuzƖu heyvan sayında l9.3% oƖub (CədvəƖ 

5). 

CədvəƖ 5: HeyvanƖarın baş sayı, min baş 

 

Mənbə: DövƖət Statistika Komitəsi, Aqrar TədqiqatƖar Mərkəzi 

https://atm.gov.az/az/menu/49/2021/ 

HeyvandarƖıq sahəsinin inkişafı öƖkənin ət və süd məhsuƖƖarı vasitəsilə 

təminatı baxımından məxsusi önəm kəsb edir. BeƖə ki, həmin böƖgədə 

təqribən 45 min ton ət və 240 min ton süd istehsaƖının oƖacağı proqnozƖaşdırıƖır 

ki, bu da idxaƖın əvəzediƖməsi və ərzaq təhƖükəsizƖiyinin gücƖəndiriƖməsi 

baxımından regionun əhəmiyyətinin böyük oƖmasını bir daha göstərir.  

https://atm.gov.az/az/menu/49/2021/


 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[49] 

Ərazidə inək və camışların sayını 80-100 min başa, qoyun və keçiləri 1-1,5 

milyon başa, quşların sayını 2-2,5 milyon başa, arı ailələrini 20-25 min arı 

ailəsinə çatdırmaq mümkündür. 

Göstərilən hədəflərin yerinə yetirilməsi Azərbaycanda KT məhsulları 

istehsalının hər il 8-10 faiz artırılmasına, emal sənayesinin inkişafına və 

nəticədə ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan verə bilər. 

AR-da aparılan islahatlar iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun uğurlu inkişafı 

bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmışdır. Ölkə hökuməti 

iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş düşünülmüş 

strategiya həyata keçirərək neft hasilatının tempinin sabitliyini dəstəkləyir və 

onu artırmır. Beləliklə, ölkə nefti gələcək nəsillər üçün qorumağa çalışır və 

qeyri-neft sektorunun inkişaf templərinin sürətləndirilməsi istiqamətində işlər 

görür. 

Eyni zamanda, iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi tədbirləri davam 

etdiriləcəkdir. Prioritet istiqamətlər neft-qaz sektorunun və neft-kimya 

sənayesinin modernləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi və 

inkişafı, alternativ və bərpa edilən enerji mənbələrindən istifadə imkanlarının 

genişləndirilməsi, özəl sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin 

gücləndirilməsi, ticarət və xidmət növlərinin genişləndirilməsi və inkişafı, xarici 

ticarət və investisiya strukturunun təkmilləşdirilməsi olacaqdır. Məqsəd-

konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM üzrə real artım 

templərini 7%-dən yuxarı səviyyəyə çatdırmaqdır. 

İndiki mərhələdə duran əsas vəzifə neft gəlirlərinin səviyyəsindən asılı 

olmayaraq iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin sürətləndirilməsi və qeyri-neft 

sektorunun yüksək inkişaf templərinin qorunub saxlanılması, rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasıdır. Alternativ “Azərbaycan-2020: Gələcəyə baxış” 

İnkişaf Konsepsiyası üzrə ixrac yönümlü iqtisadi model əsas götürülmüşdür 

və nəzərdə tutulur ki, rəqabətqabiliyyətinin artırılması və iqtisadiyyatın 

strukturunun təkmilləşdirilməsi qeyri-neft ixracının artmasına səbəb olmuşdur. 

İnnovasiya fəaliyyətinin təşviqi və genişləndirilməsi neft sənayesinin sürətli 

inkişafı ilə yanaşı, ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması üçün 

əlverişli zəmin yaradacaqdır. 

Gələcəkdə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının müasir texnika, gübrə, toxum və 

tinglərlə təminatı yaxşılaşdırılacaqdır. Aqrar sektorda elmi təminat və kadr 

hazırlığının daha da yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatının 
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müxtəlif sahələrinin intensiv inkişafı üçün stimullaşdırıcı tədbirlər həyata 

keçiriləcək, iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması təşəbbüsləri 

dəstəklənəcəkdir (Qəniyev H.İ. 2019: s.519). 

Əvvəlki hesabat ilinin yekunlarına görə AR sabitliyə nail olmuş və təhlükəsizlik 

şəraitində yaşamışdır. 2019-cu ildə respublika iqtisadiyyatında müsbət 

nəticələr əldə edilmişdir. Göstərilən dövrdə ÜDM əvvəlki ilə nisbətən 

artmışdır. Ən müsbət nəticə qeyri-neft sektorunda əldə edilib və bu, 2.6% 

təşkil edib. Sənaye sahəsində qeyri-neft sektoru 3.7% kənd təsərrüfatı isə 

4.2% artmışdır (Qəniyev H.İ., 2019: s.517). 

Əsas qeyri-neft sektorlarından biri aqrar sahəsidir. Ölkə iqtisadiyyatının real 

sektorunun əsas bəndi kimi aqrar istehsal əmək və kapitalın xüsusi tətbiq 

sahəsi formasında həyata keçirilir ki, bu da milli istehsal strukturunun 

formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin, Azərbaycanın 

aqrar sahəsi öz spesifik xüsusiyyətləri olan digər sahələrdən fərqlənir: coğrafi 

mövqeyi və təbii-iqlim şəraiti, kənd təsərrüfatı istehsalı amilləri, istehsal 

fondlarına bağlılıq, ölkənin inkişaf səviyyəsi və resurs potensialı, KT 

məhsullarının daxili və xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyəti, aqrar sektora 

dövlət dəstəyi, regionlar üzrə ərazilərin inkişaf xüsusiyyətləri və s. bu sahələr 

ölkə iqtisadiyyatının inkişafını əhatə edir. Eyni zamanda, aqrar istehsal ilkin 

sahələrdən biri olaraq bütün ictimai istehsalın başlanğıcını müəyyən edir. 

Keçən il pambıqçılıq, baramaçılıq, qoz-fındıq, tütünçülük, çayçılıq, çəltikçilik 

və sitrusçilik üzrə müşavirələr keçirilmiş və dövlət proqramları qəbul 

edilmişdir. Bu sahələrə diqqət yetirilməsi yeni iş yerlərinin yaradılmasına və 

ixrac potensialının artmasına gətirib çıxarır. Belə ki, 2019-cu ildə 208 min ton 

pambıq yığılıbsa, 2017 və 2018-ci illərdə isə müvafiq olaraq 36 və 90 min ton 

pambıq yığılmışdı. 

İpək istehsalı üzrə müvafiq olaraq, 2019-cu ildə 246 ton məhsul tədarük edilib. 

2018-ci ildə isə 200 min ton məhsul üçün qoz bağları salınmışdır. Beləliklə, 

fındıq bağlarının sahəsi 56 hektara çatıb və hədəfin 80 min hektara 

çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu gün ixrac olunan kənd təsərrüfatı bitkiləri 

arasında qoz-fındıq istehsalı ikinci yerdədir. Bu məhsulun ixracından olan 

fermerlər pomidor ixracatı üçün birinci yer aldılar. Bu sahəyə böyük tələbat 

vardır. Ötən il müxtəlif ölkələrə pomidor ixrac edilir və hazırda Azərbaycan 

Respublikasında 400 hektardan çox yeni istixana kompleksləri var ki, bu da 

tərəvəz ixracının artırılması üçün böyük imkanlar yaradır. Qeyd edək ki, 
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respublika çoxdan tərəvəzlərə öz daxili tələbatını təmin edib (Qəniyev H.İ., 

2019: s.519). 

Regionların inkişaf prosesi 3 elementi birləşdirir (Qasımlı V., 2017: s.10): 

• əhalinin gəlirlərinin artırılması, sağlamlığın yaxşılaşdırılması və təhsil 

səviyyəsinin artırılması; 

• insan ləyaqətinə hörmət əsasında sosial, siyasi, iqtisadi və institusional 

sistemin formalaşdırılması; 

• azadlığın, o cümlədən insanların iqtisadi azadlığının artırılması. 

Regionlarda təsərrüfatçılığın inkişafı, xüsusilə aqrar sahibkarlığın inkişafının 

sürətləndirilməsi aşağıdakı məsələlərin həllinə şərait yaradır: 

• iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə; 

• iqtisadiyyatın davamlı inkişafına nail olmaq; 

• əhalinin məşğulluğunun artırılması; 

• işsizliyin azaldılması; 

• yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması və s. 

Aqrar islahatın uğurla həyata keçirilməsinin vacib şərtlərindən biri də əmlakın 

səmərəli özəlləşdirilməsidir. Onun keçirilməsi üçün respublikada tələb olunan 

normativ-hüquqi baza yaradılmışdır. Respublikada aparılan özəlləşdirmə 

nəticəsində mülkiyyətin ümumi dəyərinin 71%-i özəl təsərrüfatlara verilmiş, 

22.6%-i bələdiyyələrin mülkiyyətinə və 6.6%-i isə dövlətə verilmişdir. 

Respublikanın aqrar sektorunda dövlət əmlakının ayrı-ayrı növlərinin 

özəlləşdirilməsi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Belə ki, yük 

avtomobilləri, traktorlar, pambıqyığan maşınlar, taxıl kombaynları, iribuynuzlu 

və xırdabuynuzlu mal-qaralı təsərrüfatlar tam özəlləşdirilib və sahibkarlara 

verilibdir. 

Məlum olduğu kimi, müxtəlif ərazilərdə təbii, insan və maddi resurslar həm 

kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından bir-birindən fərqlənir. Ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafını sürətləndirmək üçün onların dəqiq uçotu və səmərəli idarə 

edilməsi obyektiv zərurətdir. Ona görə AR regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafının sürətləndirilməsinə dair qəbul edilmiş dövlət proqramlarında hər bir 
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bölgənin xüsusiyyətləri, ölçüləri, əhəmiyyəti və digər xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmışdır. Bütün bu xüsusiyyətlər aqrar sahənin idarə olunmasında, onun 

imkanlarından və resurslarından səmərəli istifadə olunmasında nəzərə 

alınmalıdır. 

KS ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm sahələrindən biridir. əhalinin ərzaq 

məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi, eləcə də xammalın və iqtisadiyyatın 

digər sahələrinin emalı aqrar sektor tərəfindən həyata keçirilir. İqtisadi 

inkişafın modernləşdirilməsi prosesində hər bir sahədə respublika 

iqtisadiyyatının mürəkkəbliyi, onun normal regional inkişafı və bütövlüyü 

müəyyən edilməlidir. Digər ölkələrdə olduğu kimi, respublikada da iqtisadi 

inkişafın modernləşdirilməsi prosesi iqtisadiyyatın idarə edilməsinə yeni 

yanaşma tələb edir. 

Modernləşmə yolu ilə ixrac olunan KT və ərzaq məhsullarının rəqabət 

qabiliyyətini artırmaq, minimum xərclərlə daha yüksək keyfiyyətə nail olmaq 

mümkündür. Bunun üçün İAEƏ-də ən yeni texnologiyalar və yüksək keyfiyyətli 

əmək əsasında sərbəst ixrac aqrar məhsulunu təmin etmək lazımdır. Bu halda 

ixrac olunan məhsullar dünya bazarlarında daha çox rəqabət qabiliyyətli 

olacaqdır. 

Qeyd edək ki, əgər ölkədə məqsədyönlü, adekvat investisiya siyasəti tətbiq 

olunmasa, modernləşmədən danışmaq olmaz. SKMF tərəfindən 2019-cu ildə 

145 mln. manat məbləğində investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 

ümumilikdə 1950-dən şox 634.1 mln. manat güzəştli kredit verilib. Bu 

kreditlərdən istifadə etməklə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi 6600-

dək yeni iş yerinin təmin edilməsinə imkan vermişdir. Kreditlərin 62%-i 

respublikanın regionlarının, 30%-i isə Bakı şəhərinin qəsəbələrinin payına 

düşür. Bundan başqa, güzəştli kreditlərin 66.3%-i aqrar sektora 

yönəldilmişdir. 

Azərbaycanın aparıcı aqrar-sənaye regionu kimi Qarabağın ərzaq 

təhlükəsizliyi dərəcəsinin yüksəldilməsini, eləcə də kənd təsərrüfatı istehsalı 

və emal edən aqrobiznes müəssisələrinin modernləşdirilməsi strategiyasının 

həyata keçirilməsi vasitəsilə Azərbaycanın dünya aqrar bazarlarında effektiv 

mövqe tutmasını təmin edəcəkdir. Modernləşmə strategiyasının işlənib 

hazırlanmış istiqamətləri və oriyentirləri aqrar-sənaye zonasının istehsalının 

dövlət tənzimlənməsinin mexanizmlərinin kompleks inkişafı və 

təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlərin və strateji istiqamətinin bütöv sistemini təklif 
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etməyə, kənd təsərrüfatının və emal sənayesinin ayrı-ayrı sahələrinin 

dəstəklənməsi və tənzimlənməsi proqramlarının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi 

isə aqrar siyasətin institusional dəyişikliklər kontekstində 

istiqamətləndirilməsini formalaşdırmağa imkan verəcəkdir. 

İAEƏ-də ASK inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər 

(Əliyev T.N., 2021: s.16): 

1. Müxtəlif elmi yanaşmalardan istifadə edərək aqrar sahədə rəqabət  

sahələrinin seçilməsi; 

2. Rəqabətli sahələrdən daha çox klasterin inkişafı üçün daha vacib olanı 

müəyyənləşdirmək; 

3. Klasterin məhsuldarlığını artırmaq üçün təhsil siyasətinin yaradılması; 

4. Elmi-texniki siyasətin həyata keçirilməsi mexanizmini təkmilləşdirmək; 

5. İqtisadiyyatın klaster inkişafı istiqamətində informasiya siyasətinin bərpası; 

6. Klasterin son məhsullarına çıxışı təmin etmək üçün marketinq 

strategiyasının yaradılması; 

7. Klaster inkişafının təmin edilməsi üçün normativ hüquqi bazanın  

hazırlanması üzrə rəyin təmin edilməsi; 

8. Aqrar klasterlərdə investisiya siyasətinin əsaslarının işlənib hazırlanması; 

9. Aqrar sənaye klasterlərinin inkişafı üzrə fəaliyyət planı üçün konseptual 

əsasın yaradılması. 

Klasterin əsas məhsulu müəyyən edildikdən sonra, məhsulun istehsal 

zəncirinin bütün mərhələlərində məhsulun effektivliyini artırmaq üçün iqtisadi, 

institusional sahələrdə inkişaf etməlidir. 

İlk növbədə, kənd təsərrüfatı istehsalına (əsas məhsuluna) xidmət edən 

sahələr (gübrələr, toxumlar, texnika, pestisidlər və s.) inkişaf etdirilməlidir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin artırılması, torpaq şumlanması, 

əkin, məhsul yığımı və s. məqsədilə, əsas məhsullarının istehsalının 

dəstəklənməsi üzrə xidmətlər təşkil edilməlidir. 

Araşdırmalar göstərir ki, əlaqəli iqtisadi fəaliyyətin coğrafi yaxınlığı 

məhsuldarlığı və innovativ inkişafı təmin edir. Klasterlər - son istehsalçılar, 
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təchizatçılar, xidmət təchizatçıları, tədqiqat laboratoriyaları, təhsil 

müəssisələri və iqtisadiyyatın müəyyən bir sahəsində digər qurumlar regional 

iqtisadi inkişafın əsas amilləridir. 

Elmdə menecment üzrə son tendensiyalar - əsas fəaliyyət növləri səriştələr, 

şirkətlərdə diqqətin cəmləşməsi öz yaxın tərəfdaşlarına olan inamı 

gücləndirib. Bu səbəbdən İAEƏ-dəklaster məhsuldarlığının gücləndirilməsi 

çox mühüm rol oynayır. 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Aqrar sektorun davamlı sosial-iqtisadi inkişafını, eləcə də kənd təsərrüfatı 

istehsalının spesifik sahə xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən amillərin müxtəlif 

təsnifatlarının təhlili sahənin dinamik fəaliyyətini məhdudlaşdıran amilləri və 

potensial olaraq onun uğurlu inkişafına kömək edən amilləri (torpaqdan 

istifadənin, əkinçiliyin, yeni texnologiyaların tətbiqi, bitkilərin mühafizəsi 

vasitələrindən səmərəli istifadə edilməsi, sortomen və sortoendiyanın 

sürətlənməsi, mal-qaranın ümumi sayının heyvan qruplarının ağlabatan 

nisbətinə nail olunması) bu prosesi innovasiya əsasında kənd təsərrüfatının 

texnoloji modernləşdirilməsi vasitəsilə idarə etmək imkanını yaradan amillərin 

bloku ilə tamamlamağa imkan verdi. 

Aqrar sahəyə tətbiq etməklə demək olar ki, müasirləşmə aqrar sahənin 

inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə müasir sosial, iqtisadi tələblərə və 

normalara uyğun şəkildə yenidən qurulması prosesidir. 

Dövlət dəstəyinin əsas istiqamətlərindən biri aqrar sahənin 

modernləşdirilməsidir. Modernləşdirmənin əsas vəzifələri aqrar əmtəə 

istehsalçılarının mütərəqqi texnologiyalarla təmin edilməsi, marketinq, satış 

fəaliyyətinin kompüterləşdirilməsi aqrar sahənin innovativ inkişafının təmin 

olunmasıdır.  

Fikrimizcə, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında aqrar sektorun rolunu artırmaq 

üçün minimal xərclə daha yüksək keyfiyyətə nail olmaq üçün modernləşdirmə 

yolu ilə KT və ərzaq məhsullarının rəqabət qabiliyyətini artırmaq lazımdır. Bu 

məqsədlə aqrar bölmədə məhsul istehsalının ən son texnologiyalar və yüksək 

ixtisaslı əmək əsasında nail olmaq lazımdır. Kiçik fermer təsərrüfatlarında KT 

məhsullarının genişləndirilməsinə əsas yanaşma onların meyvə və tərəvəz 
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ixracına istiqamətlənməsidir. Məsələn, xarici bazarlarda, xüsusən də MDB 

ölkələrində Azərbaycan meyvə-tərəvəzinə tələbat ildən-ilə artır və nəticədə bu 

növ məhsulların ixracında artım müşahidə olunur. 

Təbii ki, diqqətdə tutuƖan bərpa tədbirƖərinin reallaşdırılması və istehsaƖın 

təşkiƖi üçün spesifık dəstək mexanizmƖərinin həyata keçiriƖməsinə də ehtiyac 

var. BeƖə ki, hazırda öƖkədə reallaşdırılan aqrar siyasət bu sahənin inkişafı 

məqsədƖərinə xidmət edirsə, azad oƖunmuş əraziƖərdə həm də kənd təsərrüfatı 

sahəsinin bərpa edilməsi vasitəsilə əlaqədar müvafıq mexanizmƖərin 

yaradıƖması ehtiyacƖarı nəzərə aƖınmaƖıdır. 
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Xülasə 

Ərzaq təhlükəsizliyi qlobal səviyyədə aktual olan məsələlər sırasındadır. Bu 

kontektdən dövlətimizin II Qarabağ müharibəsindən sonrakı mərhələdə 

Qarabağ iqtisadi rayonunda yenidənqurma və bərpa işləri dövründə ən aktual 

olan məsələ kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin sıfırdan necə 

qurulmasıdır. Məqalənin əsas məqsədi Qarabağ iqtisadi rayonun işğaldan 

öncəki dönəmdə respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təminatındakı rolunu və 

rayonun kənd təsərrüfatının inkişaf vəziyyətini təhlil etmək, eyni zmanda post-

konflikt dövründə ölkənin iqtisadi həyatına reinteqrasiyası nəticəsində ərzaq 

təhlükəsizliyinə verə biləcəyi töhfəsini araşdırmaqdır. Tədqiqat metodlarına 

Müqayisəli təhlil, statistik təhlil, qruplaşdırma proqnoz (ekstrapolyasiya) 

metodlarından istifadə olunmuşdur. Təhlil olunması nəzərdə tutulan dövr üçün 

statistik-maliyyə ilinin son ilinin 1985-ci ili əhatə etməsi əsas məhdudiyyətdir. 

Tədqiqat vasitəsilə əldə olunan nəticələr əsasında aqrar sektorun innovativ 

əsaslarla inkişaf etdirilməsi ön plana çıxarılmışdır. Elmi işin tədqiqatı zamanı 

aparılan araşdırmalar nəticəsində əldə olunan nəticələr iqtisadi rayonun 

keçmiş dövrdə ölkəmizin aqrar sektorun məhsulları istehsalında böyük paya 

malik olduğu təhlil vasitəsilə aşkara çıxarılmışdır. Bu təhlillər gələcəyə yönəlik 

təkliflərlə birgə iqtisadi zonanın inkişafının formalaşdırılmasında mühüm 

praktiki rol oynayacaqdır. 

 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, Qarabağ, işğaldan əvvəl, kənd təsərrüfatı, 

yenidənqurma və bərpa 
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Giriş 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması qlobal səviyyədə aktual olan və 

gündəlikdə duran problemlərdəndir. Onun ilk dəfə tədqiqi hələ XVIII əsrin 

sonlarında baş vermişdir. XX əsrdən etibarən isə beynəlxalq çərçivədə 

problemin öyrənilməsi və aradan qaldırılması istiqamətində proqram və 

strategiyalar yürüdülsə də əldə olunan nəticələrə baxmayaraq ərzaq 

təhlükəsizliyi problemi hələ də qalmaqdadır. Bu problem region və ölkələr üzrə 

spesifik xarakterli forma və cəhətlərə sahibdir. 

Azərbaycan dövlətinin 44 günlük Dəmir Yumruq adlanan əks hücum 

əməliyyatının təntənəli zəfərindən sonra artıq həm region həm də dövlətimiz 

üçün yeni reallıqlar yaranmışdır. 30 ilə yaxın ərazisinin 20%-i işğal altında olan 

Azərbaycan üçün post-konflikt dövrü yenidənqurma və bərpa dövrü kimi 

xarakterizə olunur. Bütün iqtisadi-mədəni sferaların, o cümlədən, kənd 

təsərrüfatının yenidən qurulması və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasında işğaldan azad olunmuş ərazilərin potensialının ümumi iqtisadi 

sistemi inteqrə olunması kimi nəhəng milli çağırışla dövlətimiz üz-üzədir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilər Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yeni 

iqtisadi rayonların təsnifatında Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları 

olaraq təsdiq olunmuşdur. 

Beynəlxalq təşkilatların gələcək ilə bağlı proqnozları və dünya əhalisinin 

etibarlı ərzaq təhlükəsizliyi probleminin implementə olunan qlobal təşəbbüs 

və layihələrə baxmayaraq nəzərəçarpacaq səviyyədə böyük olması bu 

sahədə əsaslı tədqiqat aparılmasını zəruri edir. Həmçinin mövzu ölkəmizin 

ərzaq təhlükəsizliyini ümumrespublika, eləcə də Qarabağ iqtisadi rayonunun 

işğaldan azad olunmuş ərazilərində sıfırdan qurulacaq kənd təsərrüfatı və 

ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatına nail olmaq kimi yeni  dövrün milli 

çağırışı olaraq aktuallıq kəsb edən məsələlərin nəzəri-praktiki cəhətlərini 

özündə ehtiva edir. 

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında 

mövcud çatışmazlığı tədqiq etmək və Qarabağ iqtisadi rayonun işğaldan 

öncəki dönəmdə respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təminatındakı rolunu və 

rayonun kənd təsərrüfatının inkişaf vəziyyətini təhlil etmək, eyni zmanda post-

konflikt dövründə ölkənin iqtisadi həyatına reinteqrasiyası nəticəsində ərzaq 

təhlükəsizliyinə verə biləcəyi töhfəsini araşdırmaqdır. 
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Metod 

Məqalənin yazılması zamanı statistik və müqayisəli təhlil, qruplaşdırma və 

proqnozlaşdırma (ekstrapolyasiya) metodlarından istifadə olunmuşdur.  

 

Qarabağ İqtisadi rayonunun işğaldan əvvəlki dövrdə kənd təsərrüfatı və 

ərzaq təhlükəsizliyi sistemi 

Qarabağ iqtisadi rayonu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2021-

ci il tarixli fərmanı ilə ölkədə iqtisadi rayonlar üzrə idarəetmənin və 

planlaşdırmanın çevik və optimal surətdə formalaşdırmaq məqsədilə 

yaradılan və yeni iqtisadi rayonların təsnifatında təsdiq olunan 14 iqtisadi 

rayondan biridir. İqtisadi rayon ölkə ərazisinin 10.38%-ni təşkil edir, tərkibinə 

8 rayon və Xankəndi şəhəri daxildir (bax: şəkil 1). Qarabağ iqtisadi rayonunun 

işğaldan əvvəlki dövr kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyinin təhlilinə keçid 

etmədən öncə qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrün inzibati ərazi bölgüsü 

indikindən fərqli olmuşdur və iqtisadi rayonun təhlil edilməsi nəzərdə tutulan 

işğaldan azad olunmuş ərazisi o zamanlar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

(DQMV) və Ağdam, Füzuli rayonlarını özündə birləşdirmişdir. 1991-ci il 26 

noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası tərəfindən muxtariyyətlik statusu 

ləğv edilmiş, Muxtar Vilayətin tərkibinə daxil olan Əsgəran rayonunun bazası 

əsasında Xocalı rayonu, Hadrut və Martuni rayonları ləğv edilərək, Xocavənd 

rayonu yaradılmış, Ağdərə rayonu ləğv edilərək ərazisi Tərtər, Ağdam və 

Kəlbəcər rayonları arasında bölüşdürülmüşdür. Ağdərə şəhəri isə Tərtər 

rayon tabeliyinə verilmişdir. 
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Şəkil 1: Yeni iqtisadi rayonlaşma və Qarabağ iqtisadi rayonu 

 

Mənbə: https://president.az/az/articles/view/52389 məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən hazırlanıb. 

Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq respublikamız Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi ilə genişmiqyaslı inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur. 

Ümummilli liderin sovet dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi vaxt bütün 

sahələrə, o cümlədən kənd təsərüfatına böyük diqqət yetirildi və ümumi 

iqtisadi inkişafın təmin olunmasında mühüm rol oynayan infrastruktur 

məsələlərinin həll edilməsi prioritet siyasət şəklini aldı.  

Eyni zamanda Muxtar Vilayətdə də sənaye müəssisələrinin yaradılmasına 

başlanıldı və bu da həm işsizlik səviyyəsinin azaldılmasına və şəhər əhalisinin 

sayının artmasına birbaşa təsir göstərmişdir. Xankəndi şəhərində şərab-

konyak kombinatının, Xocalıda pivə zavodunun tikilməsi nəticəsində aqrar-

sənaye sektoru daha da inkişaf etmiş və keyfiyyətli formada sənaye 

məhsulunun əldə edilməsinə rəvac vermişdir. Bu prosesin məntiqi nəticəsidir 

ki, 1980-ci illərin əvvəllərində Muxtar Vilayətdə istehsal olunan 100 min 

dekalitrdən artıq şərab məhsulu Macarıstana ixrac olunurdu. O zamanlar 

Muxtar Vilayətin Aqrar-Sənaye birliyinə daxil olan müəssisələr il ərzində 180 

milyon manatdan artıq dəyərdə məhsul istehsal edirdi. Ölkəmizdə 1985-ci ilin 

https://president.az/az/articles/view/52389
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statistik göstəricisinə əsasən sənaye məhsulu istehsalının həcmi  12 milyard 

manat olmuş, Muxtar Vilayətdə isə qeyd olunan rəqəmin 2 faizi civarında 

sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur.  

Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən  o zamanlarda respublikada aparılan iqtisadi 

siyasət demoqrafik artımın iqtisadi artımla proporsionallıq təşkil etməsinə 

hesablanmışdır. Ulu Öndər ümumrespublikanın, o cümlədən Muxtar Vilayətin 

inkişafına və inzibati ərazisinin ölkənin digər regionları ilə sıx iqtisadi 

inteqrasiya əlaqələrinin formalaşmasına, respublikanın digər bölgələri ilə 

bərabər və mütənasib şəkildə inkişafına xüsusi diqqət yetirmişdir. Xüsusilə 

Vilayətdə kapital qoyuluşlarının həcmi əvvəlki illərdən məbləğlə ifadədə 172.5 

milyon artaraq 1971-1985-ci illərdə 483 milyon manata yüksəlmişdir. Əgər 

1961-1965-ci illərdə DQMV-də adambaşına kapitalqoyuluşunun 

(investisiyanın) həcmi 59 manat təşkil edirdisə, bu rəqəm 1981-1985-ci illərdə 

220 manatdan yüksək olmuşdur. Kapitalqoyuluşunun həcminin artması digər 

sahələrlə bərabər müvafiq olaraq kənd təsərrüfatının inkişafına da yol 

açmışdır (Народное Хозяйство Азербайджанской ССР, 1987, səh. 124). 

Müxtəlif illərdə həyata keçirilmiş proqramlara uyğun olaraq Xankəndi su  

elektrik stansiyası (SES), Sərsəng SES tikilib istifadəyə verilmişdir. Sərsəng 

SES elektrik enerjisi ilə paralel 100 min hektardan çox sahəyə malik əkin 

sahələrinin suvarılmasına şərait yaratmışdır. 

Keçmiş DQMV-də böyük sənaye müəssisələri içərisində minlərlə işçinin 

çalışdığı Qarabağ ipək kombinatı özünəməxsus yer tuturdu. İstehsal prosesi 

əsasən yerli xammala əsaslanırdı. Belə ki, müəssisə üçün xammal Şəkidən 

gətirilirdi sonda dekorativ bəzək üçün Şəkiyə göndərilirdi. Analoji proses 

Xankəndi ayaqqabı fabriki üçün də müvafiq idi və həmin müəssisə üçün isə  

xammal Bakıdan gətirilirdi. Bütün bu qeyd olunanlar Muxtar Vilayətin 

ölkəmizin  digər şəhər və rayonları ilə geniş iqtisadi kooperasiya əlaqələrinə 

malik olduğunun təsdiqidir. 

Yeyinti sənayesi  Muxtar Vilayətin sürətlə inkişaf edən sektorlarından biri 

olmuşdur. Üzüm məhsulunun istehsalı isə iqtisadi rayonda geniş vüsət 

almışdır (bax: qrafik 1).  
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Qrafik 1: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində 

sovet dönəmində üzüm istehsalı, min tonla 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh 438-440 statistik 

materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

O zamanlar Ağdamda üzüm emalı üzrə istehsalat birliyi, 1 üzüm  emalı 

zavodu, Füzulidə 4 üzüm emalı zavodu fəaliyyət göstərmişdir. Qrafik 1-dən 

göründüyü kimi üzüm istehsalında xüsusilə fərqlənən Ağdam, Füzuli, Ağdərə 

və Xocavənd rayonları olmuşdur. Həmin illər ərzində iqtisadi rayonun işğaldan 

azad olunan əraziləri üzüm istehsalı üzrə Ağdam 28-33%, Füzuli 13-36%, 

Hadrut 3-5%, Ağdərə 16-25%, Xocavənd 11-21%, Xocalı 1-6% aralığında 

paya sahiblik etmişdir. Göstərilən illər ərzində respublika üzrə üzüm 

istehsalının 20-23% aralığı məhz Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad 

olunmuş ərazilərinin  payına düşürdü. Üzümçülüyün inkişafı şərabçılıq 

sahəsinin sənaye əsaslı olaraq formalaşdırılmasına təkan vermişdir. Xocalıda 

ilkin şərab emalı, spirtsiz içkilər, habelə Ağdərə, Xocavənd, Hadrut, Ağdam və 

Füzulidə də şərabın ilkin emalı məqsədilə zavodlar tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Artıq təhlil nəticəsində Vilayətdə habelə Ağdam və Füzuli rayonlarında üzüm 

istehsalının geniş vüsət aldığı məlum olmuşdur və 1977-ci ilin statistik 

göstəricilərində Dağlıq Qarabağda dövlətə satılan kənd təsərrüfatı 
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məhsullarının miqdarında ən böyük çəki 100354 tonla üzüm məhsuluna 

məxus olmuşdur. Digər əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının miqdarı isə qrafik 

2-də göstərilmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, həmçinin DQMV-

də heyvandarlıq da inkişaf etmişdir. 

Qrafik 2: DQMV-də dövlətə satılan kənd təsərüfatı məhsulların miqdarı, tonla, 

1977 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1978 statistikası, səh. 56 

məlumatları əsasında tərtib edilmişdir, (04.01.2022). 

Qrafikdə qeyd olunmayan, dövlətə satılan kənd təsərrüfatı məhsulları 

içərisində tütün və kartof məhsullarının miqdarı isə müvafiq olaraq 336 və 748 

ton olmuşdur.  

Beləliklə, Muxtar Vilayətdə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəlik 

siyasət öz bəhrəsini vermiş, adambaşına düşən bir sıra göstəricilər, xüsusilə  

adambaşına düşən ümumi kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi manatla 

ifadədə 692 manat olmaqla respublika səviyyəsindən yüksək olmuşdur (bax: 

qrafik 3). 
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Qrafik 3: Adambaşına düşən ümumi kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 

manatla, 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР, 1987, səh. 25 statistik 

materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

Sənayenin güclü inkişafı ilə yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ iqtisadi 

rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın 

əsas sektoru olaraq qalmaqda idi. 1985-ci il göstəricisinə əsasən 

respublikamızda kollektiv təsərrüfatlar – kolxoz, dövlət təsərrüfatları – sovxoz 

və təsərrüfatlararası kənd təsərrüfatı müəssisələrinin birlikdə ümumi sayı 

1573 və Muxtar Vilayət, Ağdam və Füzuli rayonları üzrə ümumi təsərrüfat sayı 

156 idi (bax: qrafik 4). Digər nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq ölkə üzrə 

təsərrüfatların 9.9%-i iqtisadi rayonun işğaldan azad olunan hissəsinə 

düşürdü. Ümumilikdə Qarabağ regionu üzrə, daha dəqiq indiki iqtisadi bölgü 

ilə desək Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında bütövlükdə 289 

təsərrüfat mövcud idi. Qarabağ regionu üzrə təsərrüfatların 53.9%-i Qarabağ 

iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində, 46.1%-i Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonunda cəmləşmişdir. Bu təsərrüfatlar eyni zamanda 

xeyli insanın çalışdığı iş yeri demək idi. 
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Qrafik 4: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində sovet 

dönəmində mövcud olmuş kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı, mütləq 

rəqəmlə, 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh 76-78 statistik 

materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə 1981-1985-ci illərdə kənd 

təsərrüfatında çalışan işçilərin orta illik göstəricisi respublika göstəricisinin 

12.4% -ni təşkil edirdi. Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunan 

ərazisi o zamanlar ölkə üzrə qeyd olunan illər ərzində 8.4%-lik orta illik 

göstəriciyə sahib olmuşdur (Сельское хозяйство Азербайджанской ССР, 

1987). Bu rəsmi statistik rəqəm iqtisadi rayonda aqrar sektorun önəmli rola 

malik olduğunu göstərir və eyni zamanda böyük kənd təsərrüfatı potensialının 

mövcudluğundan xəbər verir.  

İşğaldan öncəki dövrdə Muxtar Vilayətdə istehsal olunan sənaye və kənd 

təsərrüfatı məhsullarının, eyni zamanda xammal, material və təchizatın həm 

vilayətdaxili həmdə respublikanın digər bölgələrinə daşınmasının 

səmərəliliyinin artırılması üçün avtomobil və dəmiryolu nəqliyyat layihələri icra 

olunmuşdur. Nəqliyyat layihələri içərisində Yevlax-Xankəndi-Laçın-Naxçıvan 

və Xankəndi-Ağdam-Horadiz-Naxçıvan avtomobil yolları ilə məhsulların 

Naxçıvan Muxtar Respublikasından ölkəmizin əsas hissəsinə  və geriyə 

Dağlıq Qarabağdan  keçməklə daşınması həyata keçirilirdi (bax: şəkil 2). Eyni 

zamada Yevlax-Bərdə-Ağdam-Xankəndi dəmiryolu fəaliyyət göstərmiş və 
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Muxtar Vilayətlə ölkəmizin digər bölgələrinin istehsal-kooperasiya əlaqələrinin 

formalaşmasına və inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Şəkil 2: Qarabağ iqtisadi rayonunda işğaldan öncəki dönəmdə mövcud  olmuş 

əsas avtomobil yolları 

 

Mənbə: https://www.ecoi.net/en/document/1040372.html məlumatları əsasında 

müəllif tərəfindən hazırlanıb. 

Bütün qeyd olunanlar əlbəttə ki, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına öz 

müsbət təsirini göstərmiş, bu siyasətin nəticəsi özünü statistik şəkildə də 

təsdiq etmişdir. Belə ki, 1970-ci ildə Azərbaycanda əhalinin sayı 5.18 milyon 

civarında idisə 1990-cu ildə bu rəqəm 1 milyon 995 min nəfər artaraq 7 milyon 

175.2 min nəfərə çatmışdır. Bu göstərici ölkəmizin regionun digər ölkələrindən 

– Gürcüstan və Ermənistan ilə müqayisədə əhali nöqteyi-nəzərdən irəlidə 

olduğunun təsdiqidir. 1990-cı ildə (CQ) ölkələri üzrə əhalinin xüsusi çəkisində 

respublikamız 46.25% artımla birinci yerdə qərarlaşmışdır (bax: cədvəl 1). 

Qeyd olunan illər aralığında ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi siyasət, o 

cümlədən aqrar və sənaye vektor əsaslı siyasət bütün sahələrin inkişaf 

dinamikasına müsbət impuls əlavə etmiş, əhalinin rifah halının 

yüksəldilməsində birbaşa rol oynamışdır. 

 

 

https://www.ecoi.net/en/document/1040372.html
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Cədvəl 1: Cənubi Qafqaz ölkələrində 1970-1990-cı illərdə əhalinin sayı, min 

nəfərlə 

Ölkələr 1970 

CQ 

üzrə 

əhalinin 

xüsusi 

çəkisi, 

%-lə 

1970 

1980 

CQ 

üzrə 

əhalinin 

xüsusi 

çəkisi, 

%-lə 

1980 

1990 

CQ 

üzrə 

əhalinin 

xüsusi 

çəkisi, 

%-lə 

1990 

Azərbaycan 5 180 032 43.8% 6 150 735 44.8% 7 175 200 46,25% 

Gürcüstan 4 119 900 34.85% 4 467 700 32.6% 4 802 000 30,95% 

Ermənistan 2 525 067 21.35% 3 099 759 22.6% 3 538 164 22,80% 

Cəmi (CQ) 11 824 999 100% 13 718 194 100% 15 515 364 100% 

Mənbə: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AZ-GE-AM 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb. 

 

Qarabağ iqtisadi rayonunda işğaldan əvvəlki dövrdə ərzaq təhlükəsizliyi 

Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisini keçmiş dövr 

inzibati ərazi  bölgüsü ilə desək DQMV və Ağdam, Füzuli rayonları yüksək 

məhsuldarlı kənd təsərrüfatı regionları olaraq tanınırdı. Ölkəmizin həmin 

zamanlarda iqtisadiyyatının böyük hissəsi kənd təsərrüfatı hesabına 

formalaşmış və bu sahənin yüksək inkişafına əsasən Azərbaycan aqrar 

respublikaya çevrilmişdi. Bu isə əlbəttə ki, öz növbəsində ərzaq 

təhlükəsizliyinin yüksək səviyyəli təmin olunması ilə tamamlanırdı. 

Aqrar sahənin inkişafı başlıca olaraq kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahələrinin olmasından birbaşa asılıdır. İqtisadi rayonun işğalçılardan 

təmizlənmiş ərazisində isə bu aspektdən aqrar sektorun inkişafı üçün geniş 

imkanlar mövcud idi. Statistik göstəriciyə əsasən 1985-ci ildə DQMV, Ağdam 

və Füzuli regionları üzrə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi (əhalinin 

torpaq sahələri daxil olmadan) 389315 hektar (ha) olmuşdur 

Qarabağ iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 

baxımından əkinçilik üçün daha böyük imkanlar mövcud olmuşdur. Kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi əhalinin istifadə etdiyi tarpaq sahəsi birlikdə 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AZ-GE-AM
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isə Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunan ərazisində 1985-ci il 

üçün 396149 ha olmuşdur (bax: şəkil 3). 

Əkinə yararlı torpaq sahəsi o dönəmdə respublika üzrə əkin sahələrinin 

8.93%-ni təşkil etmiş,  mütləq rəqəmlə ifadədə bu göstərici 124377 ha-dır. 

1985-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi isə 116 min ha-dan çox 

olmaqla ölkə üzrə 8.46%-lik göstəriciyə malik olmuşdur. 

Şəkil 3: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunan ərazisində kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri, əkinə yararlı torpaq sahələri və kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh. 238-245 statistik 

materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir, (14.01.2022). 

Statistik məlumatlara görə Azərbaycanda 1985-ci ildə 1 milyon 371.3 min ha 

ərazi kənd təsərrüfatı bitilərinin əkin sahəsinin payına düşür. Qarabağ iqtisadi 

rayonunun işğaldan azad olunmuş əraziləri üzrə isə ayrı – ayrılıqda kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin miqdarı qrafik 5-da göstərilmişdir. 
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Qrafik 5: Qarabağ iqtisadi zonasına daxil olan rayonlarda işğaldan öncəki 

dönəmdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, ha, 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh. 238-240 statistik 

materialları əsasında tərtib edilmişdir, (15.01.2022). 

Ərzaq təhlükəsizliyi baxımından əsas, kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində 

isə strateji məhsul sayılan buğdanın 1985-ci ildə ölkə üzrə istehsalı 1965-

1975-ci illərlə müqayisədə daha da genişlənmiş və əldə olunan buğdanın 

həcmi 772095 ton olmuşdur. Respublikada istehsal olunan buğdanın 9.83%-i 

və  ya 75941 tonu iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərinin 

payına düşmüşdür. Buğda istehsalının əsas hissəsi Ağdam, Füzuli, relyefi 

əsasən dağlıq olan Xocavənd, Xocalı və Ağdərə rayonlarının üzərinə düşür 

(bax: qrafik 6). Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə müqayisəli təhlil aparsaq, 

statistik məlumatlardan məlum olur ki, 1985-ci ildə ölkə üzrə buğda 

istehsalının 2.2%-i məhz Şərqi Zəngəzura məxsusdur. Qarabağ iqtisadi 

rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərinin buğda istehsalı üzrə 

göstəiciləri  ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz rolunu qabarıq 

şəkildə təsdiq edir. 
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Qrafik 6: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində 

buğda istehsalı, min ton, 1980-1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh. 270-272 statistik 

materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından qeyd edə bilərik ki, 1985-

ci ildə ölkə üzrə ət məhsullarının istehsalında Qarabağ iqtisadi rayonunun 

işğaldan azad olunan ərazisinin malik olduğu pay 10.11%, süd məhsulları 

istehsalı göstəricisi baxımından isə 9.95% olmuşdur. Statistik nöqteyi-

nəzərdən bu göstəricilər ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 

iqtisadi rayonun əhəmiyyətli rol oynadığını əyani şəkildə sübut edir. İqtisadi 

rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərində ət məhsulu isehsalın üzrə 

Xocavənd, Ağdərə, Ağdam, Füzuli və Xocalı rayonları, süd məhsulu istehsalı 

üzrə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Xocavənd və Xocalı rayonları lider olmuşlar 

(bax: qrafik 7). 
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Qrafik 7: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində ət və 

süd istehsalı, ton, 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh. 88-91 və 108-111 

statistik materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

Ət və süd məhsulları istehsalında Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad 

olunmuş ərazisində qonşu Şərqi Zəngəzurdan miqdarca daha çox ət və süd 

məhsulları istehsal olunmuşdur. Müqayisə üçün götürsək həmin ildə Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonu ölkə üzrə ət və süd məhsullarının xüsusi çəkisində 

müvafiq olaraq 5.2% və 6.6%-də qərarlaşmışdır. 

Heyvandarlıq sahəsinin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında digər bir istiqaməti 

yumurta istehsalıdır. Hesablamalarımıza görə 1985-ci ilin statistik 

məlumatlarında yumurta istehsalının 6.34%- i iqtisadi rayonun işğaldan azad 

olunmuş ərazilərinə məxsusdur.  
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Qrafik 8: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində 

yumurta istehsalı, ədəd 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh. 132-135 statistik 

materialları əsasında tərtib edilmişdir, (25.01.2022). 

Ümumi respublika üzrə həmin ildə 947668 ədəd yumurta, iqtisadi rayonun 

azad olunmuş ərazisində ümumilikdə 60084 ədəd istehsal olunmuşdur. 

Aparılan təhlil nəticəsində ortaya çıxmışdır ki, il ərzində 10 min ədəddən artıq 

yumurta istehsal edən rayonlar Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları, 5 min 

ədəddən artıq yumurta istehsal edən rayonlar Xocalı və Ağdərədir (bax: qrafik 

8). 

Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan öncəki dönəmlərdə yerli kənd təsərrüfatı 

məhsulları ilə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatındakı rolunu təhlil edərkən taxıl 

istehsalını mütləq vurğulamalıyıq. Belə ki, iqtisadi rayonun işğaldan azad 

olunmuş əraziləri 1985-ci  ildə ölkə üzrə taxıl istehsalının 9.49%-ni təşkil etmiş 

və ya 120.4 min ton taxıl əldə edilmişdir. Əsas taxılçılıq rayonları olan 

Ağdamda 29.7 min ton, Füzulidə 24.5 min ton, Muxtar Vilayətdə isə 66.2 min 

ton taxıl istehsal olunmuşdur. Vilayətin tərkibinə daxil olan rayonlar içərisində 

əsas taxılçılıq rayonları Xocavənd, Xocalı və Ağdərədir (bax: qrafik 9). 
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Qrafik 9: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində taxıl 

istehsalı və iqtisadi rayon üzrə taxıl istehsalında rayonların xüsusi çəkisi, 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987, səh. 266-268 statistik 

materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

İqtisadi zona üzrə ayrı-ayrı rayonların taxıl istehsalında xüsusi çəkisini faizlə 

ifadə etsək görərik ki, Ağdam 25%, Füzuli 20%, Xocavənd 20%, Xocalı 17%, 

Ağdərə 10%, Hadrut 6% səviyyəsində məhsul istehsalına malik olmuşdur.  

 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xarici ölkələrin təcrübəsi və 

gələcəkdə idxaldan asılılıq 

Keçmiş dövrün statistik materialları üzərində aparılan təhlildən aydın olur ki, 

əsas kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının kateqoriyaları üzrə Qarabağ 

iqtisadi rayonu 6-10% aralığında ölkə üzrə xüsusi çəkiyə malik olmuşdur. 

Kənd təsərrüfatı sektorunun əsas iki istiqamətinin – həm əkinçilik həm də 

heyvandarlıq sahəsinin fomalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün münbit 

şərait, o cümlədən təbii şərait əlverişli olmuş, statistik müqayisəli təhlil etibarilə 

desək iqtisadi rayon ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zəncirinin 

mühüm halqalarından birini təşkil etmişdir (bax: qrafik 10). Təhlil olunan il üzrə 

Qarabağ iqtisadi rayonunun əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının 
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kateqoriyaları Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə müqayisədə nəzərəçarpacaq 

şəkildə əhəmiyyətli xüsusi çəkiyə malik olduğu təsbit olunmuşdur. 

Qrafik 10: Qarabağ (DQMV, Ağdam və Füzuli) və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarının işğaldan əvvəlki dövrdə ölkə üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalında xüsusi çəkisi, %-lə, 1985 

 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР 1987 səh. 88-300 statistik 

materialları əsasında müəllif tərəfindən hesablanmışdır. 

Yenidənqurma və bərpa mərhələsində dünya ölkələrinin təcrübəsindən 

istifadə etməklə keçmiş dövrün göstəricisindən daha artıq məhsul istehsalına 

nail oluna bilər. 

ABŞ. Kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayan infrastruktur 

məsələlərinin – avtomobil, dəmir yolları, hətta hava yollarının bir sözlə geniş 

nəqliyyat şəbəkəsinin fomalaşdırılması, su resurslarından  səmərəli istifadə, 

texniki-innovativ və onunla əlaqəli məsələlərin, qanunvericiliklə bağlı bağlı 

hüquqi çərçivənin köklü surətdə yaxşılaşdırılmaşı Birləşmiş Ştatların kənd 

təsərrüfatının inkişafında baza təşkil edir. Artıq qeyd olunduğu kimi ABŞ kənd 

təsərrüfatının inkişafında subsidiyalara böyük önəm verir və KTD tərəfindən 

fermerlərə birbaşa və dolayı olmaqla ümumilikdə 60-dan çox yardım proqramı 

həyata keçirilməkdədir. Yardımın əksəriyyət hissəsi bitkiçilik məhsullarının 

istehsalçılarına ödənilir. Üç ən böyük təsərrüfat subsidiya proqramında 

(Sığorta, Kənd Təsərrüfatının Risk Təminatı və Qiymət İtkisi (zərərinin) 
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Təminatı) ödənilən vəsaitlərin 70 faizindən çoxu yalnız üç məhsulun - 

qarğıdalı, soya və buğda istehsalçısı olan fermerlərə verilir. 

(https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies). 

Sığorta. Bu subsidiya növü 100-dən çox məhsul növünün istehsalının inkişafı 

üçün maliyyələşməni nəzərdə tutur, lakin ən əsas olaraq qarğıdalı, pambıq, 

lobya və buğda bu kateqoriyada ən öncül sırada dayanan  məhsullardır. Digər 

aqro proqramlardan fərqli olaraq burada gəlir limiti olmadığından milyoner və 

milyarder təsərrüfat sahibləri də bu subsidiya növünə müraciət edə  bilər. 

Proqramın təxminən 80%-i gəlir defisitinin, 20%-i isə məhsul defisitinin 

azaldılmasını nəzərdə tutur. 

Kənd Təsərrüfatının Risk Təminatı Proqramı. Bu proqram fermerlərə, əgər 

onların hər akr üzrə gəlirləri və ya alternativ olaraq onların hər akr üzrə 

ştatlarının gəlirləri meyardan və ya zəmanətli səviyyədən (qiymətlər federal 

hökümət tərəfindən tənzimlənir) aşağı düşərsə subsidiyalar ödəyir. ABŞ-da 

fermerlər məhsul bolluğuna görə qiymətlərin aşağı olmasından narazıdırlar. 

Ümumiyyətlə, qiymətlər və gəlirlər nə qədər aşağı olarsa, subsidiyalar bir o 

qədər çox olar. Proqram buğda və qarğıdalıdan noxud və xardal toxumuna 

qədər 20-dən çox məhsulu əhatə edir. 

Qiymət İtkisi (zərərinin) Təminatı Proqramı. Bu proqram Konqres 

tərəfindən müəyyən edilmiş məhsulun referans qiyməti ilə orta satış 

qiymətinin müqayisəsi əsasında fermerlərə subsidiyalar ödəyir. Məhsulun orta 

satış qiyməti onun referans qiymətindən aşağı olarsa vəya aradakı fərq nə 

qədər böyük olarsa, fermerlərə ödəniş də bir o qədər çox olar. Referans 

qiymətləri yüksək təyin olunduğundan, ödənişlər edilməsi halları çox azlıq 

təşkil  edir. Proqram 20-dən çox məhsulu əhatə edir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı nəticəsində yüksək səviyyəli ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə yanaşı ABŞ ölkədə aztəminatlı şəxs və 

ailələrin ərzaq əlçatanlığını təmin etmək üçün bir sıra federal ərzaq 

təhlükəsizliyi proqramı tətbiq etməkdədir. Həmin proqramlar içərisində ən 

əsası Əlavə Qida Yardımı Proqramıdır (ƏQYP). 

Əlavə Qida Yardımı Proqramı (ƏQYP) – Birləşmiş Ştatlarda aclıq ilə 

mübarizə sahəsində həyata keçirilən ən böyük proqramdır. ƏQYP proqramı 

hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur: ailələr, yaşlılar, əlillər, işsizlər və ya işləyən 

insanlar, veteranlar və ya həqiqi hərbi xidmətdə olanlar. Ailələr və ya şəxslər 

iştirak üçün proqramın internet saytında və ya mobil aplikasiyasında tələb 

https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
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olunan məlumatları doldurur, 30 günlük yoxlamadan sonra isə müsahibəyə 

çağırılır və sonrasında bütün məlumatların doğruluğu şəraitində iştirakçıya 

çevrilirlər. Proqrama qoşulmaq üçün hər bir ştat tərəfindən müəyyən tələblər 

formalaşdırılmışdır. Lakin federal hökümət bütün ölkə üçün ümumi olaraq 

aşağıdakı tələbləri müəyyənləşdirmişdir 

(https://www.investopedia.com/search?q=SNAP): 

 Ailələrin gəlirləri nəzərdə tutulan səviyyədən aşağı olmalıdır; 

 Bankdakı əmanətlərin məbləği və ya aktivləri müəyyən olunan məbləğdən 

az olmaldır; 

 Ailə üzvlərindən ən azı birinin ABŞ vətəndaşlığı və ya immiqrasiya statusu 

olmalıdır. 

ƏQYP-dən istifadə edən insanlara debet kartına bənzər müavinət kartı verilir 

və bu karta yerli mağazalardan və ya fermer bazarlarından ərzaq məhsulları 

almaq üçün aylıq vəsait köçürülür. Köçürülən vəsaitin həcmi ailə üzvlərinin 

sayından və gəlirdən asılı olaraq dəyişir. Bu vəsaitlə ailələr və ya şəxslər 

yalnız meyvə və tərəvəz, ət, balıq və quş əti, süd məhsulları, çörək və un 

məmulatları, qəlyanaltılar və içkilər, toxum və bitkilər (yetişdirib qidalanma 

məqsədilə istifadə üçün) ala bilərlər. ƏQYP vasitəsilə alınması mümkün 

olmayan məhsullara aiddir:Alkoqol və  tütün məmulatları; Qeyri-qida 

məhsulları, məsələn təmizlik ləvazimatları, gigiyenik məhsullar, ev heyvanları 

üçün yeməklər, körpə üçün ləvazimatlar, vitaminlər və dərmanlar. 

ƏQYP –nin məqsədi vəsaiti alan şəxslərin ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaqla 

həmin şəxslərin hər hansı digər fəaliyyət yolu ilə əldə edə biləcəyi məbləği 

tibbi, kommunal və kirayə kimi xərcləri ödəyə bilməsinə şərait yaratmaqdır. 

Kanada. Federal və yerli idarəetmə orqanları tərəfindən aqro sferanın daim 

yüksələn xətlə inkişafı üçün bır sıra proqramlar həyata keçirilməkdədir. Aqro 

iqtisadiyyatda drayver hesab edilən əsas 2 proqramdır 

(https://agriculture.canada.ca/en/agricultural-programs-and-services): 

Kanada Kənd Təsərrüfatı Kreditləri Aktı (KKTKA) Proqramı fermerlərə və 

kənd təsərrüfatı kooperativlərinə kreditlərin əlçatanlığını artırmaq üçün 

nəzərdə tutulmuş kredit zəmanət proqramıdır. Fermerlər bu kreditlərdən 

təsərrüfatları yaratmaq, təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün, kənd 

təsərrüfatı kooperativləri isə əkinçilik məhsullarını emal etmək, paylanması 

https://www.investopedia.com/search?q=SNAP
https://agriculture.canada.ca/en/agricultural-programs-and-services
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təmin etmək və ya bazara çıxarmaq üçün (marketinq xərcləri) istifadə edə 

bilərlər. KKTKA Proqramı vasitəsilə hökümət kənd təsərrüfatı sektorunun 

yenilənməsini dəstəkləyir və kooperativlərə bazar imkanlarından daha yaxşı 

istifadə etməyə imkan yaradır. Proqrama əsasən, federal hökumət kreditora 

verilmiş uyğun kredit üzrə xalis zərərin 95%-nin ödənilməsinə zəmanət verir. 

Hər hansı bir təsərrüfat əməliyyatı üçün maksimum ümumi kredit limiti 

500.000 ABŞ dollarıdır. Bu çərçivədə kreditlərin maksimum həddi verilə bilər: 

 Torpağın alınması, binaların tikintisi və ya yenidənqurulması üçün 

500.000 dollar; 

 Konsolidasiya/yenidən maliyyələşdirmə daxil olmaqla, bütün digər kredit 

məqsədləri üçün 350.000 ABŞ dolları. 

Praktika üzərində göstərsək, fermer traktor üçün proqram çərçivəsində 

300.000 dollar kredit alarsa, o, hələ də torpaq alqı-satqısı və ya bina təmiri 

üçün 200.000 dollara qədər vəsait ala bilər. Bunu da bölüşdürsək kənd 

təsərrüfat avadanlığı və mexanizmləri üçün 50.000 dollara qədər, torpaq 

alınması və ya bina təmiri üçün 150.000 dollara qədər borc əldə edə bilər. 

Kənd təsərrüfatı kooperativləri üçün isə maksimum ümumi kredit limiti 3 

milyon ABŞ dollarıdır. 

Kənd Təsərrüfatı Təmiz Texnologiya Proqramı (KTTTP). Kanada 

Hökumətinin “Sağlam Ətraf mühit və Sağlam İqtisadiyyat” siyasətinin bir 

hissəsi olaraq, bu yeni proqram təmiz texnologiyanın inkişafı və 

mənimsənilməsi üçün əlverişli mühit yaratmaq məqsədini hədəfləyir. 

Dekarbonlaşmış iqtisadiyyata nail olmaq, yaşıl enerji və enerji səmərəliliyi, 

təmiz kənd təsərrüfatı, bioiqtisadi inkişaf, Kanadanın kənd təsərrüfatı və aqro-

ərzaq sektorunda davamlı artımı təşviq etmək proqramın əsas müddəalarıdır. 

Bu proqramla yanaşı federal hökümət fermerlərə məsləhət-konsultasiya, 

texniki dəstək kimi dəstəkləyici treninqlər də həyata keçirir. 

Avropa İttifaqı (Aİ). Kənd təsərrüfatı Avropa İttifaqının cəmiyyətinin, ətraf 

mühitinin və iqtisadiyyatının mərkəzində özünəməxsus yer tutur. İttifaq “Ortaq 

Kənd Təsərrüfatı Siyasəti” (OKS) ilə üzv ölkələrdə kənd təsərüfatının inkişafını 

dəstəkləyir (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en). 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
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Biznes qeyri-müəyyənlikləri və kənd təsərrüfatının ətraf mühitə təsiri dövlət 

sektorunun aqrar sahədə rolunu əsaslandırır. Bununla əlaqədar OKS-in 3 

əsas tənzimləmə aləti vardır: 

1) Gəlir dəstəyi – birbaşa ödənişlər vasitəsilə gəlir sabitliyini təmin edir, 

əkinçiliyin ekoloji cəhətdən təmiz olmasına və kənd yerlərinə qayğı məsələn 

meşəlik sahələrin salınması kimi işlərə görə mükafat verir; 

2) Bazar tənzimlənməsi – tələbin qəfil azalması və ya bazarda müvəqqəti 

olaraq həddindən artıq təklif nəticəsində qiymətlərin düşməsi kimi bazar 

vəziyyətlərini tənzimləmək; 

3) Kənd yerlərinin inkişafı - kənd yerlərinin üzləşdiyi xüsusi ehtiyacları və 

problemləri həll etmək üçün milli və regional proqramlarla kənd inkişafı 

tədbirlərini maliyyələşdirmək. 

Qarabağ iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının innovativ əsaslarla 

formalaşdırılacağını nəzərə alsaq o zaman iqtisadi rayonun ərazisində 

meyvə-tərəvəzlərin, bağçılıq məhsullarının yetişdirilməsi məqsədilə vertikal 

(şaquli) fermer təsərrüfatlarının qurulması da məqsədəuyğun hesab edilə 

bilər. (bax: şəkil 4). 

Şəkil 4: Hidroponik vasitəsilə təsərrüfatçılıq 

 

Mənbə: https://www.weforum.org/agenda/2019/02/hydroponics-future-of-farming/ 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb, (02.03.2022). 

https://www.weforum.org/agenda/2019/02/hydroponics-future-of-farming/
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Vertikal fermer təsərrüfatları hesablamalara görə sudan istifadəni 95%-ə 

qədər azaldır. Eyni zamanda iqtisadi rayonun bütün infrastruktur sahələrinin 

müasir tələblərə uyğun qurulacağını nəzərə alsaq bölgədə urban (şəhər) 

fermer təsərrüfatlarının qurulması da mümkündür. Urban və vertikal fermer 

təsərrüfatları bir-biri ilə əlaqədardır və sudan istifadənin əhəmiyyətlə dərəcədə 

minimallaşdırılması, artıq itkiyə yol verilməməsi və hidroponiklərdən istifadə 

olunması bu təsərrüfatlar üçün xarakterikdir. Urban fermer təsərrüfatlarının 

istifadəsi üçün daha çox xarakterik olan hidroponiklərdən iqtisadi rayonda 

salınacaq ağıllı şəhərlərdə  şəhər təsərrüfatçılığının formalaşdırılması və 

inkişafında istifadə olunması ölkəmiz üçün bu sahədə yenilik olacaqdır. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, vertikal və urban təsərrüfatlarda 

hidroponiklərlə yanaşı aeroponiklərdən də istifadə olunur. Aeroponiklər 

quraşdırılması bir qədər yüksək xərc tələb etsə də əsasən meyvə - tərəvəz 

istehsalında istifadə olunur və məhsulun isehsalı üçün az resurs tələb edir. 

Eyni zamanda elmi – texniki tərəqqinin (ETT) son nailiyyətlərindən olan 

aeroponiklər daha az yer tutmaqla kəmiyyət və keyfiyyətcə daha üstün 

formada məhsul istehsalı prosesi formalaşdırır (bax: şəkil 5). İqtisadi rayonda 

ETT – nin ətraf mühitə və aqrar sektora gətirdiyi bu sərfəli istehsal üsulundan 

istifadə olunması müxtəlif meyvə növlərinin yetişdirilməsi nəticəsində məhsul 

bolluğu yarada bilər, eyni zamanda ənənəvi forma və üsullardan artıq yeni 

dövrün tələblərinə uyğun kənd təsərrüfatı kompleksinin transformasiyasına 

keçidi təmin edər. 
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Şəkil 5: Aeroponik təsərrüfat üsulu 

 

Mənbə: https://www.weforum.org/agenda/2019/09/vertical-farming-agriculture-

aerofarms/ məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb. 

Urban təsərrüfatçılıq ölkəmizin bu regionunun aqrar sektoru üçün tam bir 

yenilikdir  və iqtisadi rayonun aqrar sektorunun ölkənin təsərrüfatçılıq 

sisteminə reinteqrasiyasında nəzərə alınması önəmli əhəmiyyət daşıyan 

məsələlərdən biri hesab olunması məqsədəuyğundur. Xüsusilə iqtisadi 

rayonun bitkiçilik məhsulları üçün əlverişsiz relyefdə vertikal və urban fermer 

təsərrüfatlarının formalaşdırılması münasibdir. 

Bütün aparılan təhlil və tədqiqatlar, dövlətimizin işğaldan azad olunan 

ərazilərin bərpası ilə bağlı strategiya və planları və keçmiş dövrün təhlilləri 

nəzərə alınaraq əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə gələcək dövrün təxmini 

hesablamaları aparılmışdır. Ölkəmizin Qarabağ iqtisadi zonasının 

reinteqrasiyası nəticəsində buğda, ət və ət məhsulları və süd məhsulları üzrə 

istehsal həcmi və 2030-cu ildə idxaldan asılılığı neçə faiz azaldacağı 

proqnozlaşdırılmışdır (bax: cədvəl 2).  

 

https://www.weforum.org/agenda/2019/09/vertical-farming-agriculture-aerofarms/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/vertical-farming-agriculture-aerofarms/
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Cədvəl 2: Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində 

2026-2030-cu illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı proqnoz göstəricisi 

min tonla və 2030-cu ildə iqtisadi rayonun respublika üzrə idxaldan asılılığın 

azaldılması göstərcisi, %-lə 

 

İllər 2030-cu ildə 2020-ci il 
respublika göstəricisinə 

nisbətən faizlə 
2026 2027 2028 2029 2030 

Buğda 40 000 60 000 70 000 80 000 90 000 6.92% 

Ət 7 000 9 000 11 000 12 000 15 000 23.64% 

Süd 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 14.08% 

Mənbə: Müəllif tərəfindən proqnozlaşdırılıb. 

Qeyd olunan məhsullar üzrə gələcək dövrün idxal göstəricisi 2020-ci ilin 

göstəriciləri sabit saxlanılmaqla hesablanmışdır. Hesablamalarımıza görə 

buğdanın idxal göstəricisi 6.92%, ət və ət məhsullarının 23.64%, süd 

məhsullarının isə 14.08% azalacaqdır. 

II Qarabağ müharibəsində dövlətimizin Ermənistan üzərində qələbəsi tarixi 

torpaqlarımız olan Zəngəzur ərazisindən Naxçıvana avtommobil və dəmiryolu 

nəqliyyat layihələrini icra etmək üçün “Zəngəzur dəhlizi” layihəsinin həyata 

keçirilməsi imkanı yaratmışdır. (bax: şəkil 6). Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin 

İstanbuldan Londona qədər uzanan dəmiryolu şəbəkəsinə sahib olması 

ölkəmizdə, o cümlədən, Qarabağ iqtisadi rayonunda istehsal olunan aqro-

sənaye məhsullarının Avropa bazarlarına çıxarılması üçün imkanlar 

yaradacaqdır. Bu isə öz növbəsində ölkəmizin nəqliyyat logistika sahəsində 

önəmli aktorkardan birinə çevrilməsinə şərait yaradacaq və böyük valyuta 

axının təmin olunmasına gətirib çıxaracaqdır. 
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Şəkil 6: Cənubi Qafqazda dəmiryolu şəbəkəsi və Zəngəzur dəhlizi 

 

Mənbə: https://www.cnnturk.com/video/turkiye/zengezur-koridoru-turk-dunyasini-

birlestirecek  məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb. 

Zəngəzur vasitəsilə Naxçıvana, oradan da Qars şəhərinə qədər uzanacaq bu 

dəhliz BTQ dəmiryolu ilə müqayisədə məsafəni 340 km azaldır. Belə olan 

halda yüklərin daşınması, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 

ölkəmiz üçün daha əlverişli olur. Beləliklə respublikamızda yüksək 

standartlara malik aqrar – sənaye məhsulları istehsalı və ixracı potensialının 

formalaşdırılması mümkündür. Bunun üçün artıq ötən dövr ərzində irimiqyaslı 

nəqliyyat – infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir. Bakı – Tbilisi – Qars 

(BTQ) dəmiryolu layihəsi dövlətimizin resursları hesabına uzunmüddətə tikilib 

2017-ci ildə artıq istifadəyə verilmişdir. Layihənin həyata keçirilməsinin 

uzunmüddət tələb etməsinin səbəbi ABŞ və Aİ – nin Ermənistanın layihədən 

kənarda qalmasına razılıq verməməsi və Bakı – Tbilisi – Gümrü – Qars 

dəmiryolunun açılmasını tələb etməsi idi. Buna görə ölkəmizin təşəbbüskarı 

olduğu layihəyə beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən heç bir vəsait 

ayırılmamışdır və 10 il müddətinə ölkəmizin maliyyə resursları hesabına 

Ermənistandan kənar keçməklə BTQ dəmiryolu layihəsi tikilib istifadəyə 

verilmişdir. 

 

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/zengezur-koridoru-turk-dunyasini-birlestirecek
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/zengezur-koridoru-turk-dunyasini-birlestirecek
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Azərbaycanda əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Qarabağ 

iqtisadi rayonunun hansı rola malik olduğu işğaldan əvvəlki dövrlər üzrə 

aparılan təhlil nəticəsində ortaya çıxarılmışdır. İqtisadi rayonunun işğaldan 

azad olunan əraziləri üzrə aparılan təhlil keçmiş dövrdə əsas kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalında ölkə üzrə xüsusi çəkisinin nəzərəçarpan dərəcədə 

yüksək olduğu məlum olmuşdur. Müasir mərhələdə iqtisadi rayon üçün 

gələcək perspektiv dövr üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan planları və 

keçmiş dövrdə kənd təsərrüfatının mövcud olmuş yüksək inkişaf tempini 

nəzərə alaraq aşağıdakı təkliflərin həyata keçrilməsi məqsədəuyğun hesab 

edilə bilər: 

- İqtisadi rayonun ölkəmizin iqtisadi sisteminə düzgün və planlı şəkildə 

qoşulması üçün bu sahədə müvafiq qanunvericiliyin, o cümlədən, 

reinteqrasiya barədə qanun, hüquqi-normativ aktların qəbul olunması 

işlərin ardıcıl və surətli və eyni zamanda planlı şəkildə həyata 

keçirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir; 

- Uzun müddətdir məcburi köçkün halına düşmüş vətəndaşlarımızın iqtisadi 

rayonun ərazisinə repatriasiyası zamanı yeni ağıllı kənd təsərrüfatı üçün 

bilik və bacarıqlarının yenidən öyrədilməsi məqsədilə onlara məsləhət-

konsultasiya xidmətlərinin göstərilməsi; 

- Ağıllı təsərrüfatlarla yanaşı şaquli və urban fermer təsərrüfatlarının 

yaradılması sudan istifadəni optimllaşdırmağa, məhsul bolluğuna, yerli 

məhsullar hesabına sənaye əsaslı kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalına və bununla da ixrac imkanlarının artmasına gətirib 

çıxaracaqdır; 

- İqtisadi rayonda və ölkəmizdə fermer təsərrüfatlarının yeni 4-cü və ya 5-

cü dövr kənd təsərrüfatı sisteminə uyğun surətdə qurulması  üçün dövlət 

tərəfindən güzəştli kredit xəttinin yaradılması və bu kredit məbləğinin 

minimum 60min manat civarında olması məqsədəmüvafiqdir; 

- İqtisadi rayonun aqrar sektorunun yenidən qurulmasında yerli və xarici 

investorların  cəlb edilməsi bərpa prosesini sürətləndirəcəkdir. 

İnvestorların cəlbi məqsədilə onlara vergi və gömrük sahəsində 

güzəştlərin tətbiq edilməsi mümkündür. Bu məqsədlə həm aqrar həm də 
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sənaye sahəsində fəaliyyətə başlayacaq sahibkarlara ilk 4 il ərzində 

vergidən azadolma siyasəti tətbiq edilə bilər; 

- Müvafiq kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi və istehsalı üçün 

məhsulların rayonlaşdırılması prosesinin effektiv surətdə tətbiq edilməsi 

vacibdir. Prioritet olaraq buğda məhsulu üçün keçmiş dövrdə Ağdam, 

Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Tərtər rayonlarında geniş məhsuldarlığa 

malik olduğu nəzərə alınmalıdır. 

- Aztəminatlı şəxs və ya ailələrin ərzaq məhsulları ilə təminatını 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə ABŞ-ın təcrübəsindən, xüsusilə ƏQYP kimi 

proqramlardan istifadə bu sahədə yenilik olacaqdır; 

- Aİ təşkilatının tələbin kəskin azalması və ya təklifin həddindən artıq olduğu 

bazar vəziyyətini tənzimləmək üçün istifadə etdiyi Bazar tənzimlənməsi 

alətinin tətbiqi ölkəmizdə ərzaq məhsullarının qiymətini münasib həddə 

saxlanılmasına kömək edəcəkdir; 
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Xülasə 

Məlumdur ki, ölkə iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı ən mühüm sahələrdən 

biridir. Ölkənin qida təhlükəsizliyinin təminində, əhalinin ərzaqla və sənayenin 

xammalla təchiz olunmasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının, 

xüsusən də heyvandarlığın rolu və əhəmiyyəti böyükdür.  Qarabağ və Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonlarında bu sahənin   inkişafı üçün bütün resurslar 

mövcuddur.  Milli qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemini həll etmək 

üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında kənd təsərrüfatının 

texniki və texnoloji bazasının sürətləndirilmiş yenidən qurulması, 

modernləşdirilməsi, dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi və 

innovasiyaların geniş tətbiqi əsasında iqtisadiyyatın aqrar sektorunun davamlı 

inkişafı üçün şərait yaratmaq lazımdır. Müasir mərhələdə həm yeni 

texnologiyalar əsasında əldə olunan məhsuldar heyvan cinsləri, həm də yeni 

idarəetmə metodlarına əsaslanan innovativ inkişaf, yerli kənd təsərrüfatının, 

o cümlədən iqtisadi rayonlarda  heyvandarlığın hazırkı vəziyyətinə yeganə 

alternativ və aktual yol hesab edilməlidir. Elmi və texnoloji nailiyyətlərin geniş 

tətbiqi aqrar sektorun davamlı inkişafının təmin edilməsinin ən təsirli və 

səmərəli formasıdır. O, kənd təsərrüfatında heyvandarıq məhsulları 

istehsalının inkişafının innovativ yolunun imkanları ilə müəyyən edilir. 

Məqalənin hazırlanmasında məqsəd Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında  heyvandarlığın müasir və perspektiv inkişafı şəraitində 

Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin innovativ və davamlı inkişafını təmin 

etmək üçün prioritet heyvandarlıq sahələrində səmərəliliyin artırılması və 

qiymətləndirilməsi üçün praktiki tövsiyələrin əsaslandırılmasıdır. Aqrar ərzaq 

bazarının innovativ komponenti nəzərə alınmaqla və dövlət tənzimləmə 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan 
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ibarətdir ki, tədqiqat işlərinin ümumiləşdirilməsi əsasında əldə olunan nəticələr 

iqtisadi rayonlarda heyvandarlığın perspektiv inkişaf  strategiyasının 

hazırlanmasında tətbiq oluna bilər.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında kənd təsərrüfatının, əsasən 

də heyvandarlığın inkişafı xüsusilə mürəkkəb məsələdir, çünki bu, 

uzunmüddətli, kompleks və geniş yanaşma tələb edir. Bu o deməkdir ki, 

heyvandarlıq sektorunun özünə çox geniş baxış , o cümlədən bu sahənin 

inkişafı üçün təbii yem bazasının mövcudluğu, demoqrafik və sosial 

problemlər və onların uzunmüddətli meylləri ilə dinamik əlaqələri nəzərə 

alınmalıdır.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın davamlı və 

innovativ inkişafında stabil yem bazasının olması, heyvan xəstəliklərinə qarşı 

qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, bitki mühafizə və iqlim dəyişkənliyinin 

təsirinin minimumlaşdırılması tədbirləri də məqalədə geniş şərh edilmişdir. 

 

Açar sözlər: heyvandarlıq, davamlı inkişaf, innovasiya, sahibkarlıq, otlaq, 

deqredasiya. 

 

Giriş 

30 il müddətində Ermənistan tərəfindən zəbt olunaraq ekoloji və hərbi terrora 

məruz qalmış, nəticədə torpaq-bitki örtüyü məhv edilmiş Azərbaycanın 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıq kənd 

təsərrüfatının və qida sektorunun inkişafında güclü rola malikdir. Bütün 

dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da qida sistemlərində dərin iqtisadi, sosial 

və ekoloji dəyişikliklərin katalizatorlarından biri davamlı və innovativ 

heyvandarlıq təsərrüfatlarının inkişafındakı çətinliklərdir. Ölkədə kənd 

təsərrüfatının davamlı inkişafının əsas məqsədi iqlim dəyişikliyi və təbii 

ehtiyatların artan qıtlığı şəraitində hazırda və gələcəkdə əhalinin ərzaq 

təhlükəsizliyini və qidalanmasını təmin etməkdən ibarətdir. Ərzaq 

məhsullarına, xüsusən də heyvandarlıq məhsullarına tələbatın artması və 

sürətli dəyişməsi kənd təsərrüfatının, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. 

Bununla belə, ölkədə artmaqda olan tələbatı ödəmək üçün tələb olunan 
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istehsalın gözlənilən artımı daha davamlı kənd təsərrüfatına aparan yolda 

ortaya çıxacaq bir sıra çətinliklərlə də əlaqələndirilir.Həmin çətinliklərə yay-qış 

otlaqlarının ekoloji durumu da aid edilir. Belə ki, 

ölkədə  1,3 milyon hektar qışlaq, 530 min hektar yaylaq sahəsi mövcuddur ki, 

onun 200 min ha-ı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazisində 

yerləşir. Hər hektara düşən mal-qaranın sayı isə normadan üç dəfə yüksəkdir 

ki, bu da otlaqlarda bitki örtüyünün deqredasiyasına səbəb olur 

[https://www.stat.gov.az/source/agriculture/]. 

İqlim dəyişikliyi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 

heyvandarlıqda yem ehtiyatlarının keyfiyyətinə və kəmiyyətinə, heyvanlar 

üçün mövcud suyun miqdarına, zərərvericilərin və heyvan xəstəliklərinin 

yayılmasına ciddi təsir göstərir. Heyvan xəstəlikləri məhsuldarlığın itirilməsinə 

səbəb olur ki, bu da qida istehsalı və bazarına təsir edən  mühüm səbəblərdən 

biridir. Buna görə də, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı təkmilləşdirilmiş 

mübarizə davamlı istehsalın vacib elementidir. Heyvan xəstəlikləri ilə 

mübarizə baha başa gəlir və insan sağlamlığına təhlükə yaradır. Müəyyən 

xəstəliklərin yayılması ilə bağlı xərclər çox vaxt milyardlarla dollara çatır. Eyni 

zamanda, zərərin çoxu kiçik bir ümumi xəstəliklər qrupuna düşür. Bir çox 

tədqiqatçılar  heyvan ölümləri səbəbi ilə yaranan  itkiləri, məhsuldarlığın aşağı 

düşməsini və xəstəliklərə nəzarət xərclərini heyvan xəstəlikləri ilə bağlı iqtisadi 

xərclərə aid edirlər. 

Yuxarıda müzakirə edilən problemlərə əlavə olaraq, heyvandarlıq üzrə kiçik 

fermer təsərrüfatları da ümumi olan eyni problemlərlə üzləşirlər. 

Heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlar resurs səmərəliliyinin aşağı olması 

səbəbi ilə xidmətlərə, kreditlərə və bazarlara məhdud çıxışdan əziyyət 

çəkirlər. Yüksək nəqliyyat xərcləri, zəif infrastruktur və keyfiyyət 

standartlarının olmaması səbəbindən onların xarici bazara çıxışı məhdudlaşır. 

Nəticədə mal və xidmətlər üçün yüksək əməliyyat xərcləri yaranır. Bu sahəyə 

qoyulan investisiyalar da minimal səviyyədədir, çünki  yüksək riskli və gəlirsiz 

hesab olunur (Симонов С. və b.,2012), (Морозова Н. Və b., 2020). 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın davamlı 

inkişafında əsas məqsədə çatmağın mexanizmi innovativ inkişaf, təkrar 

istehsal, səmərəlilik, intensivləşdirmə, rəqabət qabiliyyəti,  innovasiya prosesi, 

innovasiya fəaliyyəti, innovasiya cəlbediciliyi, innovasiya siyasəti, innovasiya 

kapitalı, investisiya siyasətidir. Beləliklə, regionda heyvandarlığın innovativ 

inkişafı məhsul istehsalının intensivləşməsi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır ki, bu 
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da resurs potensialından daha dolğun istifadə və əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi ilə müşayiət olunan torpaq və ya mal-qara vahidinə əlavə kapital 

qoyuluşu hesabına onun intensivliyinin artırılması prosesidir. İqtisadi 

rayonlarda müasir və təkmilləşdirilmiş texnikadan, texnologiyadan, əməyin 

təşkilinin innovativ formalarından istifadə də heyvandarlığın davamlı 

inkişafına təkan verən amillərdəndir. Təsərrüfat sahəsində innovativ 

proseslərin inkişafının əsası olan heyvandarlığın intensivləşdirilməsi iş 

vaxtına qənaət, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, dəyər qanunu, 

mütənasib inkişaf qanunu ilə sıx bağlıdır. İntensivləşdirmə əsasında 

heyvandarlığın davamlı və innovativ inkişafı istehsalın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsini nəzərdə tutur (Нечаев В., Артемова Е., 2009). 

Fikrimizcə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıqda 

tətbiq edilən innovativ siyasət dövlətin aqrar innovasiya siyasətinin tərkib 

hissəsidir .Eyni zamanda bu, regionda aqrar-sənayenin innovasiya 

strategiyasının həyata keçirilməsi formasıdır. O cümlədən, Qarabağ və Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıq məhsullarının səmərəliliyini 

artırmaq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin davamlı təmin edilməsi, 

rəqabətqabiliyyətli parametrlərin əldə edilməsi və innovasiyaların miqyasının 

ən mühüm istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir. 

 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın 

innovasiyalı inkişafı perspektivləri 

Azərbaycanda heyvandarlıq kənd təsərrüfatının ən aparıcı sahəsidir. Ölkənin 

kənd təsərrüfatında istehsal olunan ümumi məhsullarının 52,2%-ni 

heyvandarlıq məhsulları təşkil  edir 

(https://www.stat.gov.az/source/agriculture/). Bu sahə ölkənin Qarabağ və 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında daha yüsək səviyyədə inkişaf 

imkanlarına malikdir və kənd sakinləri üçün gəlir əldə etməkdə mühüm rol 

oynayır. Bu baxımdan heyvandarlığın inkişafında yaranan  problemlər və 

onun inkişaf perspektivləri Azərbaycanın kənd təsərrüfatı siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindəndir. Müstəqillik illərində ölkənin aqrar sektorunda mühüm 

dəyişikliklər baş verib. Sovxoz və kolxoz əvəzinə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının əsas istehsalçıları şəxsi və fermer təsərrüfatları olmuşdur. 

Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında əhalinin əmək 

vərdişləri, subalp və alp çəmənləri, təbii otlaq və biçənəklərin, düzən 



ISCEMR 2022 
IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 
 

[90] 

ərazilərdə qış otlaqlarının mövcudluğu heyvandarlığın regionda yay-qış 

otlaqları əsasında inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Yuxarıda 

qeyd edilənlər iqtisadi rayonların ərazisində yeni yaradılacaq heyvandarlıq 

məhsullarının kompleks emalına əsaslanan və müasir texnologiyalarla  təchiz 

edilmiş aqrar-sənaye komplekslərinin yaradılmasını zəruri edir. Emal 

müəssisələrində istehsal edilən heyvandarlıq məhsulları nəinki Qarabağ və 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında, həmçinin ölkədə ərzaq tələbatının 

ödənilməsinə imkan verər. Hələ çox qədim dövrlərdən etibarən regionda iri və 

xırda buynuzlu mal-qaranın il boyu yay və qış otlaqlarında saxlamaq təcrübəsi 

vardır ki, bu da iqtisadi rayonların əhalisinin yay-qış otlaq heyvandarlıq tipi 

sahəsində iş təcrübəsinin olduğunu göstərir. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2004-cü il 22 may tarixli 222 nömrəli Sərəncamı ilə 

“Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçə- nəklərin səmərəli 

istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair Dövlət 

Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramında ölkədə heyvandarlığın 

intensiv, yay-qış otlaqları əsasında inkişafını təmin etmək üçün orada lazım 

olan yemin kifayət etməməsi otlaqların və biçənəklərin, habelə meşələrin 

heyvan sürüləri ilə normadan artıq yüklənməsinə səbəb olur. Bu isə öz 

növbəsində dağlıq və dağətəyi yamacların, çay vadilərinin, suqoruyucu meşə 

sahələrinin deqradasiyasına və nəticədə dağıdıcı sellərin güclənməsinə, 

yeraltı və yerüstü su ehtiyatlarının tədricən tükənməsinə gətirib çıxarır. 

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasında otlaqlar və biçənəklər dövlət 

mülkiyyətində olan torpaq sahələridir. Lakin bu sahələrin istifadəçiləri 

tərəfindən torpaqların münbitliyinin bərpası ilə bağlı vaxtı-vaxtında zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməməsi və onların istismarında aqrotexniki qaydalara 

riayət edilməməsi, eləcə də torpaqların mühafizəsi sahəsində mövcud 

standartların və normativlərin tələblərinə tam əməl olunmaması səbəbindən 

bir çox yerlərdə torpaq örtüyünün eroziyaya uğraması, şoranlaşması, 

texnogen pozuntulara məruz qalması, humusun və s. qida maddələrinin 

torpağın məhsuldar qatından yuyulması, fiziki və mexaniki xassələrinin 

pisləşməsi halları baş verir. Hazırda Azərbaycan Respublikasında əkin 

sahələrinin 33,7 faizi, yay otlaqlarının 70 faizi, meşələrin 26 faizi müxtəlif 

dərəcədə eroziyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan Respublikasında otlaqların 

və biçənəklərin həm təbii yem bazası kimi heyvandarlığın inkişafında, həm də 

ətraf mühitin qorunub saxlanmasında mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq 

onlardan səmərəli istifadə edilməsi, yararsız hala düşmüş belə torpaq 
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sahələrinin bərpası və mühafizəsinin gücləndirilməsi dövlətin qarşısında 

duran əsas vəzifələrdəndir (https://e-qanun.az/framework/5994). 

Məlumdur ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün əsas təhdidlər yerli bazarda 

idxal məhsullarının həddindən artıq miqdarda olması, effektiv monitorinqin 

aparılmaması, inkişaf etmiş infrastrukturun, ixtisaslı kadrların olmaması, qida 

məhsullarına olan yüksək tələb və fərqli qiymət tarazlığı ilə müəyyən edilir. 

Araşdırmalarımıza görə ölkədə qida təhlükəsizliyi kompleks bir problemdir və 

onun həlli yalnız iqtisadiyyatın və ilk növbədə aqrosənaye kompleksinin 

davamlı inkişafı üçün innovativ modellərdən istifadə yolu ilə həyata keçirilə 

bilər. Bu sahədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarındakı 

heyvandarlıq təsərrüfatlarında innovativ sahibkarlığın perspektiv inkişafı 

dövlətin iqtisadi və sosial səviyyəsinin ən dəqiq göstəricilərindən biri ola bilər.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 2020-ci il göstəricilərinə görə 

heyvanların ümumi sayı 1512256 baş olmuşdur. Bunun 366298 başı 

iribuynuzlu, 1145958 başı isə xırda buynuzlular təşkil etmişdir.Nəticədə 

iqtisadi rayonlarda cəmi 31995 ton ət, 354027 ton süd istehsal edilmişdir. 

İqtisadi rayonlarda quşçuluq və arıçılıq da ənənəvi inkişaf edən sahə kimi 

regionun sosial-iqtisadi inkişafına öz   töhfəsini verməkdədir. Belə ki, iqtisadi 

rayonların ərazisində ümumən 2038831 baş quş olmuş və onlardan 113964 

min ədəd yumurta alınmışdır. Eyni zamanda Qarabağ iqtisadi rayonunda 

33123 vahid, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda isə 41593 vahid arı ailəsi 

mövcud olmuşdur (https://www.stat.gov.az/source/agriculture/).   Heç 

şübhəsiz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında əhalinin əmək 

vərdişləri, onların tədricən ərazidə məskunlaşdırılması, yeni innovativ 

layihələr əsasında heyvandarlığın davamlı inkişafının təmin olunması ilbəil 

heyvandarlıq məhsulları istehsalını artıracaq ki, bu da ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyi  üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı. 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 

www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

                                                2015            2016           2017          2018               2019               2020 

 İribuynuzlu mal-qara               359938       362781     363548         367643           363212          366298 
Xırdabuynuzlu mal-qara         1368334     1343878    1296199       1245917         1184093        1145958 
Quşlar                                     1959562     1984341    2038292       2038097         2049082        2038831 
Arı ailələri   (vahid)                   30265         30229        31805          70657              71800            74716 
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Qrafik 1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında ət, süd və yumurta 

istehsalı 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 

www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

İqtisadi rayonlarda heyvandarlıq sahəsi üzrə innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin 

təşkili aşağıdakıları təmin edə bilər: 

1. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yeni iş yerlərinin 

yaradılması, əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi və 

nəticədə sosial yardıma ehtiyacı olan insanların sayının azaldılması. Bu 

sadaladıqlarımız, iqtisadi rayonların əmək bazarının fəaliyyətindəki qeyri-

sabitlik vəziyyətində   işsizlik və digər bu kimi sosial problemlərin olması 

halında əhəmiyyətli görünür. İnnovativ sahibkarlıq ikinci dərəcəli məşğulluğun 

genişlənməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, ikinci dərəcəli məşğulluq 

formalarının yayılması xidmət sektoru üçün daha tipikdir. Maliyyə-kredit 

sahəsi və sosial-mədəni kompleks müəssisələrində ikinci dərəcəli iş yerlərinin 

payı xüsusilə yüksəkdir . 

2. Sahibkarlığın inkişafı əsasında iqtisadi rayonlarda əhalinin sosial 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və yoxsulluğun azaldılması. Sahibkarlığın 
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inkişafı yerli büdcəyə pul daxilolmalarının artmasına, işsizliyin bir qədər də 

azalmasına və s. səbəb olur. 

3. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yaradılacaq 

müəssisələrin müasir bazar şəraitində fəaliyyətinə və yeni yaradılan özəl və 

kiçik müəssisələrin inkişafına yardım edən digər müəssisələrin qarşılıqlı 

əlaqəsi. Sahibkarlıq iri, orta və kiçik müəssisələr arasında əməkdaşlıq prinsipi 

əsasında qurulur və iri müəssisələr kiçik sahibkarlığın boğulmasına deyil, 

əksinə, onunla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa yönəldilir. Bu səbəbdən, iqtisadi 

rayonlarda yaradılması planlaşdırılan irili-xırdalı müəssisələr, xüsusən ayrı-

ayrı sahələrin ixtisaslaşması sahəsində və innovativ inkişaflarda bir-birini 

tamamlayacaq (Əliyev Ə., Şahverdiyeva R., 2011). 

Azərbaycan Respublikasının qida təhlükəsizliyi sahəsində və bütövlükdə 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın inkişafında 

dövlət innovasiya siyasətinin gələcək əsas istiqamətləri bunlardır: 

• heyvandarlıqda innovativ və təşviq mexanizmləri üçün dövlətin regional 

strategiyasının, hüquqi və tənzimləyici dəstəyinin inkişafı və 

təkmilləşdirilməsi; 

• heyvandarlıqda innovativ inkişafın təmin edilməsinə yönəlmiş dövlət icra 

orqanlarının, iqtisadi və elmi təşkilatların əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin təmin 

edilməsi; 

• müxtəlif mülkiyyət formalarının innovativ strukturlarının inkişafı, 

heyvandarlıqda kiçik və orta innovativ sahibkarlığın prioritet sahələrinin 

dəstəklənməsi; 

• elm və texnologiya sahəsində yeni məhsuldar heyvan sortlarının yaradılması 

istiqamətində fundamental tədqiqatların inkişafını stimullaşdırmaq; 

• regionlarda heyvandarlığın müxtəlif sahələr üzrə inkişafında sağlam rəqabət 

mühitinin yaradılması; 

• Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yüksək məhsuldarlıqlı 

heyvandarlıq sahələrinə sərmayə qoyan investorlara dövlət dəstəyi və o 

cümlədən güzəştli vergitutmanın yaradılması; 

• yerli heyvandarlıq mənsulları üçün satış bazarlarının genişləndirilməsi 

(Tağıyev A., 2012, Əliyev T., 2011). 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıq təsərrüfatları 

sahələrinin perspektiv innovasiyalı inkişafı yüksək keyfiyyətli xammalın, 

ənənəvi istehsaldan fərqli yeni texnologiyaların, yeni təşkilati və istehsal 

üsullarının, yeni qablaşdırma və paylama kanallarının, yeni idarəetmə 

tərzinin, innovativ qərarların cəlb edilməsini nəzərdə tutur. Bunlara innovativ 

yeyinti sənayesində xammal bazası, ixtisaslı kadr, müasir texnologiya, 

istehsal, kommersiya, satış komponentlərini bir araya gətirmək, bunun 

nəticəsində marketinq prosesini, təşkilati və idarəçilik innovasiyalarını əldə 

etməklə  əsas məqsədə çatmaq üçün  paralel istifadə etmək aiddir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin 

təmini baxımından yeyinti sənayesi, daxili bazarın əhəmiyyətli bir seqmenti 

olan və yerli heyvandarlıq məhsullarının istehsalı üçün ənənəvi 

texnologiyalara diqqət yetirən iqtisadiyyatın ən inkişaf etmiş sektorlarından 

biridir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yenidən yaradılacaq 

yeyinti sənayesinin inkişafı innovasiyaya və innovasiya prosesinin idarə 

olunmasına əsaslanan yeni keyfiyyətli inkişaf mərhələsinə keçməlidir. 

İnnovasiya prosesinin səlahiyyətli idarə edilməsi yolu ilə regionların qida 

sənayesində yeni məhsul, təşkilati, marketinq innovasiyasını inkişaf etdirmək 

və qəbul etmək vacibdir. 

Beləliklə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə nəzərdə tutulan 

və ya planlaşdırılan tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan 

Respublikasında qida təhlükəsizliyini və əhalinin normal həyatını təmin etmək, 

sağlamlığını bərpa etmək və qorumaq, kənd təsərrüfatı istehsalını 

yaxşılaşdırmaq, ölkə sənayesinin əsas sahələrinin sosial istiqamətini 

dəyişdirmək və ixracdan əldə olunan vəsaitlərlə dövlət büdcəsinin gəlirlərini 

artırmaq baxımından əlverişli hesab olunur. İqtisadi rayonlarda innovasiya və 

innovasiya prosesinin səriştəli idarə edilməsi yeyinti  sənayesində istehsalın 

modernləşdirilməsinə və şaxələndirilməsinə, heyvandarlıq məhsullarının 

rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına və satış bazarının genişləndirilməsinə, 

sənayenin inkişafı üçün əlverişli institusional şəraitin yaradılmasına, yerli 

kadrların hazırlanmasının əlaqələndirilməsinə imkan verəcəkdir ki, bu da 

ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından məqsədəuyğundur. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıq məhsulları 

bazarının dövlət tənzimlənməsi sistemi təşkilati və iqtisadi mexanizm şəklində 

təqdim edilə bilər ki, bunlar aşağıdakı struktur elementlərini ehtiva edir: 
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- dünyada tez-tez tətbiq edilən sanksiyalar və ərzaq embarqosu şəraitində 

aqrar ərzaq bazarında yerli heyvandarlıq məhsullarının artırılması və inkişafı 

məqsədəuyğunluğunun müəyyən edilməsi; 

- Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın inkişafının 

ölkə iqtisadiyyatındakı dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması; 

- ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə daxili və xarici təhdidləri müəyyən etmək və 

onları zərərsizləşdirmək üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında müvafiq tədbirlər hazırlamaq və kənd təsərrüfatı ərzaq bazarının 

monitorinqini aparmaq; 

- Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yenidən bərpası nəzərdə 

tutulan aqrar-sənaye istehsalını tənzimləmək üçün dövlət və yerli özünüidarə 

orqanlarının birgə fəaliyyətini təşkil etmək (Щетинина И.və b. 2019) 

 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın təbii 

inkişaf amilləri. Bu gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarını əhatə 

edən və əhalinin heyvandarlıq məhsulları təminatında başlıca rol oynayan, 

yeyinti sənayesinin inkişafına mane olan əsas amillər içərisində 

heyvandarlığın yemlə təminatı öndə gələn məsələlərdəndir. Bununla yanaşı 

heyvandarlıqdan əldə olunan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı və 

marketinqi, məhsulun istehsalçılar və istehlakçılar arasında tanıdılması 

prosesi başlıca amillərdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 

texnoloji cəhətdən heyvandarlıq məhsulları istehsalı infrastrukturunun tam 

inkişaf etməməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının aşağı payı və 

bunun nəticəsi olaraq yeyinti sənayesi müəssisələrinin istehsal güclərindən 

istifadəsinin aşağı səviyyəsi və idxal məhsulları ilə müqayisədə rəqabət 

qabiliyyətli olmayan məhsulların buraxılması, emal müəssisələrinin texnoloji 

avadanlıqlarının mənəvi və fiziki cəhətdən pisləşməsi, istehsalın kiçik miqyaslı 

təbiəti və s.–də qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına təsir göstərən 

amillərdəndir (Симонов А. və b. 2009). 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın qidalı yemlə 

təminatı qarşıda duran ən aktual məsələlərdəndir. İqtisadi rayonların torpaq-

bitki örtüyünə olan antropogen təsirlər eroziya prosesinin intensivləşməsinə 

səbəb olmuşdur. Bu gün regionda uzunmüddətli hərbi əməliyyatların mənfi 

nəticəsi kimi hərbi eroziya və ekoloji terror torpaq ehtiyatlarının strukturuna 
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ciddi ziyan vurmuş və bitki örtüyünün növ müxtəlifliyi kasıblaşmışdır. İqtisadi 

rayonların azad edilməsi ilə nəticələnən hərbi əməliyyatların sonlanması 

bölgədə məskunlaşacaq  yerli əhalinin  rifahının yüksəlməsinə və artıq 

bitkiçilik məhsulları istehsal etmək imkanının artması ilə heyvandarlığın 

müxtəlif sahələrinin, xüsusən də maldarlıq, qoyunçuluq, quşçuluq, 

baramaçılıq, arıçılıq və s. inkişafı üçün böyük zəmin yaradır. Demək olar ki, 

artan resurs qıtlığı şəraitində heyvandarlıq istehsalı yenidən mövcud 

ehtiyatlar əsasında inkişaf etməyə başlamalı və xüsusilə əlavə məhsulların, 

aqrar-sənaye və ərzaq tullantılarının təkrar emalı təmin edilməlidir. Bu 

tullantıların daha da standartlaşdırılması ilə onların istifadəsi fermentlər və 

sintetik amin turşuları kimi müasir əlavələrin istifadəsi ilə birləşdirilə bilər ki, bu 

da əlavə yem ehtiyatı kimi nəzərdə tutlmalıdır. 

Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının örüş-otlaq 

sahələrində torpaqdan istifadənin yaxşılaşdırılması yem məhsulları və otlaq 

resurslarının artırılmasını, məhsul qalıqlarının və kənd təsərrüfatında digər 

əlavə məhsullardan istifadənin artmasını, aqroekosistemin dayanıqlığının və 

kənd təsərrüfatının davamlılığının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, 

heyvandarlıqda məhsuldarlığı artırmaq üçün əhəmiyyətli istifadə edilməmiş 

potensialı təmsil edir. İqtisadi rayonlarda becərmə yolu ilə daha sürətli 

böyüyən yem sortları, həmçinin quraqlığa dözümlü, zərərvericilərə davamlı, 

yüksək məhsuldar və artan qida dəyəri kimi xüsusiyyətlərə malik ikili istifadəli 

sortlar əldə etmək olar. Məsələn, regionda yüksək məhsuldarlığa malik taxıl 

sortları ilə yanaşı, həm də heyvan yemi kimi yüksək qidalı məhsul istehsalını 

təmin edən digər ikili təyinatlı bitkilərin inkişaf etdirilməsi faydalı olardı. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın kənd təsərrüfatının və qida 

kompleksinin strukturunda heyvandarlıq mühüm rol oynayır və əhalinin ət və 

süd məhsulları ilə təmin olunmasının əsasını təşkil edir. Heyvandarlığın yem 

bazasının və heyvanların saxlanması üsullarının kökündən dəyişdirilməsi ilə 

belə yanaşma mümkün görünür. Bunun üçün otlaqların məhsuldarlığının 

bərpası və otlaq yem torpaqlarının məhsuldarlığının artırılması üçün təsirli 

tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Mütəxəssislərin fikrincə, istər 

dağlıq,  istərsə də yarımsəhra şəraitində təbii otlaqların məhsuldarlığını 

artırmaq üçün fitomeliorasiyanın inkişafı ən mühüm vasitədir. Onların 

araşdırmaları göstərir ki, bu baxımdan təbii mühitin imkanlarından tam şəkildə 

istifadə olunmur. 
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Azərbaycanda istər yay, istərsə də qış otlaqlarında mal-qaranın həddindən 

artıq yüksək sıxlığı səbəbindən geniş ərazilər yeyilməz otların və tikanlı 

kolların üstünlük təşkil etdiyi massivlərə çevrilib. Otlaqlarda güclü torpaq 

eroziyası və ot örtüyünün məhv olması ucbatından quru maddə baxımından 

illik itkilər milyon tonlarla otlaq yemi təşkil edir 

Təbii ki, heyvandarlıqda aparılan islahatlar Azərbaycanda yay-qış otlaqlarında 

heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, həm də heyvanların əsasən tövlə 

və yarımtövlə saxlanmasına keçidi də təmin etməlidir. Belə keçid təkcə 

iribuynuzlu mal-qaranı deyil, həm də xırdabuynuzluları əhatə etmək üçün 

nəzərdə tutulub. Ölkədə heyvandarlıq ciddi struktur tədbirlərinin həyata 

keçirilməsini tələb edir. Bunlara xırdabuynuzlu heyvanların sayının stabil 

saxlanılması, yerli, məhsuldar olmayan mal-qara cinslərinin sayının azalması, 

yerli şəraitə uyğunlaşdırılmış həm ətlik, həm də südlük damazlıq mal-qara 

gətirmək yolu ilə heyvanların sayının və nisbətinin artırılması daxildir. Belə 

dəyişikliklər heyvandarlıqda yem istehsalının və yem bazasında müvafiq 

kəmiyyət, keyfiyyət və struktur dəyişiklikləri ilə müşayiət olunmalıdır. 

Heyvandarlığın inkişafı üçün qeyd edilən islahatların Qarabağ və Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində aparılması daha məqsədəuyğundur. 

Yuxarıda qeyd olunanlara onu da əlavə edək ki, dövlət müstəqilliyini əldə 

etdikdən sonra ilk illərdə yem istehsalı sahələri dağıdıldı. Yem istehsalının 

strukturunda qatılaşdırılmış yemin və aktiv bioloji əlavələrin payı nəinki kəskin 

azaldı, hətta demək olar ki, sıfıra çatdı və ölkə belə məhsulları idxal etməyə 

başladı. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində heyvanların tövlə və 

yarımtövlə saxlanmasına keçid heç də bu sahədə transformasiya xarakterli 

tənəzzülün qaçılmazlığının tanınması demək deyil. Əksinə elmi yanaşmalara 

riayət etməklə heyvandarlıq məhsullarının azalmasının qarşısını almaq olar. 

İqtisadi rayonlarda əvəzedicilik əmsalının tətbiqi o deməkdir ki, bir növ 

heyvandarlıq məhsulunun həcminin azalması ilə digər çeşiddə məhsulların 

istehsalının həcmi də artacaqdır. Xırdabuynuzlu mal-qaranın sayının 

azalması ət istehsalının azalmasına səbəb olacaq. Ət istehsalındakı 

çatışmazlıq bu məhsulun idxalının artması ilə qismən kompensasiya 

edilməlidi 

Bu baxımdan eyni dərəcədə vacib kompensasiyaedici amil quşçuluğun 

iqtisadi rayonlarda sənaye əsasında inkişafının sürətləndirilməsidir. Bu, yem 

istehsalı sahəsinin tam bərpasını və taxıl istehsalında struktur dəyişikliklərinin 
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həyata keçirilməsini tələb edir. Bölgədə yem taxılının xüsusi çəkisi 50 - 60% -

ə qədər artırılmalıdır. Müvafiq olaraq, taxıl bitkilərindən buğda, arpa, qarğıdalı 

və paxlalılar altında əkin sahələrini genişləndirmək lazımdır. Bütün yuxarıda 

deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarında real şəraitdə əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan 

tələbatının gələcəkdə tam ödənilməsini və heyvandarlıq məhsullarının ixracını 

təmin etmək üçün mal-qaranın sayını deyil, əksinə heyvandarlığın 

məhsuldarlığını artırmaqla nail olmaq olar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 

iqtisadi rayonlarında məhsuldarlığın artırılması, ilk növbədə, heyvandarlıq 

sahəsində islahatların köklü şəkildə yenidən təşkil edilməsi üçün müvafiq 

təşkilati-iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bunun üçün isə 

iqtisadi rayonlarda kiçik fermer təsərrüfatlarının birləşərək iri aqrosənaye 

kompleksləri yaratmaqla heyvandarlığın yüksək inkişaf səviyyəsini təmin 

etmək olar. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıq sahəsində 

islahatları həyata keçirmək üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

zəruri hesab edilir:  

a) regionlarda fermer təsərrüfatları əsasında kiçik, orta və iri heyvandarlıq - 

maldarlıq, qoyunçuluq,  quşçuluq və arıçılıq  komplekslərinin yaradılması və 

inkişafı; 

b) süd və ət istehsalı üzrə iri heyvandarlıq komplekslərinin, habelə dövlət-özəl 

tərəfdaşlıq əsasında, eləcə də xarici kapitalın iştirakı ilə fəaliyyət göstərəcək 

iri quşçuluq və damazlıq təsərrüfatlarının yaradılması; 

c) iqtisadi rayonlarda  aşağı məhsuldar mal-qaranın daha yüksək məhsuldar 

cinslərlə əvəz edilməsinin təmin edilməsi; 

d) Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında olan yay və qış 

otlaqlarının uzun müddət otarılması qadağan edilməlidir. Bu müddət ərzində 

dövlət tərəfindən otlaqların, xüsusən də heyvanlar tərəfindən yeyilən otların 

yaşıllıq örtüyünün bərpası, məhsuldarlığının artırılması, ot örtüyü yüksək olan 

çəmənliklərə çevrilməsi üçün münasib ərazilərin suvarılması, gübrələnməsi, 

su eroziyasının, yarğanların əmələ gəlməsinin və s. qarşısının alınması 

məqsədi ilə meşə-kolluq plantasiyalarının genişləndirilməsi tədbirləri həyata 

keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Bu baxımdan ən həssas olan ərazilər 

yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında və ya ətrafında yerləşən, ilboyu ən böyük 

antropogen təzyiqə məruz qalan qış otlaqlarıdır. Qış otlaqları əsasən 
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Qarabağ, Harami və Araz çayı sahili boyu yerləşən İncə, Gəyən və 

s.düzlərdədir. Onlar dəniz səviyyəsindən 250-500 metr yüksəklikdə 

yerləşirlər. Heyvandarlıq təsərrüfatları qış otlaqlarından təqribən 120-150 gün 

istifadə edirlər. Bu baxımdan regionun yay otlaqları ilə müqayisədə qış 

otlaqlarında mal-qaranın sıxlığı xeyli çox olur və deməli, burada otlaqların 

tənəzzül dərəcəsi də yüksəkdir. Buna görə də qış otlaqlarının məhsuldarlığı 

çox aşağı olur. Mal-qaranın sıxlığı və otlaqların həddən artıq tapdalanması 

səbəbindən heyvanlar tərəfindən yeyilən bitki örtüyünün nisbəti azalaraq 30-

40% təşkil edir. Bu zaman yeyilən ot kütləsinin həcmi heyvan orqanizminin 

ehtiyaclarını ödəmək baxımından pisləşir və onlara əlavə yem vermək 

ehtiyacı yaranır. Təəssüf ki, həddən artıq otarılma və otlaqlara əlavə qulluq 

göstərilməməsi səbəbindən onların 60-70%-ə qədəri deqradasiyaya uğramış 

vəziyyətdədir. Azərbaycan otlaqlarında heyvanların faktiki və optimal sıxlığı 

arasında fərqin ildən-ilə artması ilə otlaqların intensiv deqradasiyasının 

mövcud tendensiyalarını nəzərə alaraq fitomeliorativ tədbirlər 

genişləndirilməlidir. 

Torpaq eroziyası ölkənin iqtisadi və ilk növbədə ərzaq təhlükəsizliyinə təhlükə 

kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikasının bütün kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqları eroziyaya (42,7%) 

(https://www.stat.gov.az/source/agriculture/) məruz qalır və eroziya prosesləri 

çox sürətlə gedir. Məlumdur ki, torpaq eroziyası sel təhlükəsini artıran və 

dağlıq ərazilərdə yarğan əmələ gəlməsi proseslərini sürətləndirən amildir. 

Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının otlaq sektorunda 

islahatların aparılmasının zəruriliyi daha aktualdır. Fikrimizcə bu, yaxın illərdə 

istənilən nəticəni verə bilməyəcək. Çünki həmin ərazilərin partlamamış 

sursatlardan və minalardan təmizlənməsi 5-10 il vaxt apara bilər. İqtisadi 

rayonlarda otlaqların deqradasiyası proseslərini aradan qaldıra bilən daha 

geniş amillərə  aşağıdakılar aiddir: 

- innovasiya siyasətinin strukturunda otlaqların yeni texnologiya və 

üsullarından istifadə yolu ilə bərpasının təşkili, otlaqların suvarılması və 

gübrələnməsi məsələsinin onların bərpası üsulu kimi nəzərə alınması tövsiyə 

olunur. 

- iqtisadi rayonlarda davamlı inkişafın əsas amili kimi müxtəlif heyvandarlıq 

növlərinin, xüsusən də tövlə və otlaq şəraitində inkişaf edən məhsuldar 

sortların, yerli təbii  otlaq yem bazasına və yem əkini sahələrinə əsaslanan 
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heyvandarlığın inkişafının nəzərə alınması nəzərdə tutulur.  Azərbaycanda 

yem bazası ərazi üzrə qeyri-bərabər vəziyyətdə yayılıb. Ölkə üzrə ən geniş 

otlaq sahəsi məhz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazisində 

rast gəlinir.  İqtisadi rayonlarda mal-qaranın sayının gələcəkdə ilbəil artması 

gözlənilir ki, bu da təbii otlaqların məhsuldarlığının həddindən artıq otarılma 

səbəbindən aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Bölgədə əkin sahələrinin 

strukturunda yem bitkilərinin payı və onların məhsuldarlığı da aşağı olaraq 

qalmaqdadır. Bu vəziyyət istər-istəməz otlaqların deqradasiyasına, onlara 

həddindən artıq təzyiqin artmasına və nəticədə dağlıq və dağətəyi ərazilərin 

səhralaşmasına gətirib çıxarar.  

Uzun illərdir ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının otlaqlarından 

istifadədə landşaft planlaşdırılması aparılmamışdır.Yalnız otlaqların landşaft 

planlaşdırılması aparıldıqdan sonra  müvafiq tədbirlər işlənib hazırlanarkən 

otlaqların deqradasiyası və səhralaşmasının qarşısını almaq üçün real 

tədbirlərin görülməsinə imkan yaranacaqdır. Bu baxımdan, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun landşaft planlaşdırılması 

şöbəsinin alimlərinin yaxın illərdə bu sahədə tədqiqatlar aparılmaları olduqca 

zəruridir.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının otlaqlarına antropogen 

təsirin miqyasını məhdudlaşdırmaq və adekvat tənzimləmə 

mexanizmlərindən istifadə etmək məqsədi ilə ərazilərin qiymətli ekoloji 

funksiyalarına görə otlaq kimi istifadə edilə bilməyən, su və torpaq mühafizəsi 

funksiyalarını yerinə yetirən yüksək və orta dağ maili landşaftlardan otlaq kimi 

istifadənin ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması aparılmalıdır. İqtisadi rayonların 

istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmayan alçaq dağlıq və dağətəyi əraziləri isə 

istisna təşkil etməlidir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, real şəraitdə belə 

landşaftlar da onların otlaq kimi istifadəsinin məhdudlaşdırılmasını tələb edir. 

Çünki həmin ərazilərdə ilboyu istifadə edilən otlaqlar var ki, onlar heç də yaxşı 

vəziyyətdə deyillər. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın inkişafında 

otlaq sektorunun davamlı inkişafının təmin edilməsi daha çox struktur və 

institusional problemlərin müsbət həllindən asılıdır. Struktur problemlər 

arasında ən ciddisi heyvanların damazlıq strukturunda olduğu kimi, qida 

təminatının strukturunda da nisbətlərin dəyişməsidir. Bunun üçün ölkənin elmi 

tədqiqat institutları tərəfindən iqtisadi rayonların otlaqlarının geniş geobotaniki 

tədqiqatları aparılmalı, yüksək dərəcədə deqradasiyaya uğramış və real 
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səhralaşma təhlükəsi altında olan otlaq sahələri müəyyən edilməli, mal-

qaranın belə otlaqlara çıxışı qadağan olunmalı, qısa müddət ərzində belə 

otlaqların təbii münbitliyinin bərpası üçün elmi əsaslandırılmış tədbirlər işlənib 

hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir (Abdullayev Q. və Əliyev M., 2012). 

Eyni zamanda, dövlətin mərkəzləşdirilmiş maliyyələşdirilməsi əsasında 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında deqradasiyaya uğramış 

otlaqların bərpası üçün üsul və yanaşmaların, eləcə də ən müasir 

texnologiyaların tətbiqinə keçmək lazımdır. Müasir texnologiyalar əsasında 

otlaqların yerüstü yaxşılaşdırılması və yeyilən otların xüsusi çəkisinin elmi 

əsaslı normativlər səviyyəsinə çatdırılması təmin olunmalı, bütün otlaq 

qrupları daxilində, xüsusən də torpaq eroziyasına məruz qalma təhlükəsi olan 

dik, maili ərazilərdə şumlanma qadağan edilməlidir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında xırda və iri buynuzlu mal-

qaranın sayının getdikcə artacağını nəzərə alaraq, mal-qaranın damazlıq 

strukturunun da məhsuldar südlük və həm də ətlik cinləri ilə artırmağa ehtiyac 

vardır. Pespektivdə damazlıq mallardan istifadə əsasında iqtisadi rayonlarda 

südçülük təsərrüfatlarının yaradılması zərurəti görünür. Fikrimizcə əmtəəlik 

süd istehsalı ixtisaslaşmış təsərrüfatlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının otlaq sahələrində 

planlaşdırılan islahat dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmağa yönəldilməlidir. 

Onun həyata keçirilməsi həm iqtisadi, həm ekoloji, həm də texniki baxımdan 

çox çətin görünür. Burada söhbət deqredasiya edilmiş təbii landşaftların 

bərpasından və davamlı kənd təsərrüfatının inkişafından gedir. Bu baxımdan, 

otlaqların bərpası uzaq hədəfləri güdə bilər. Bu, xüsusilə landşaft 

xüsusiyyətlərinə görə böyük rekreasiya və turizm əhəmiyyətinə malik olan 

yerli otlaqlara aiddir. Ola bilsin ki, keçmiş otlaq sahələri bərpa edildikdən sonra 

onların əvvəlki təyinatı dəyişdirilsin və həmin ərazilər rekreasiya və turizm 

üçün istifadə edilsin ki, bu da iqtisadi və sosial səmərəlilik baxımından daha 

əhəmiyyətli ola bilər. Belə olduğu tədqirdə gələcəkdə mal-qaranın tövlə ilə 

otlaq şəraitində saxlanması arasındakı nisbətin birincinin xeyrinə kökündən 

dəyişdirilməsinə ciddi ehtiyac olduğu ortaya çıxacaqdır. Eyni zamanda iqtisadi 

rayonlarda hərbi eroziyaya qarşı genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

zəruri görünür ki, bu da təkcə profilaktik tədbirləri əhatə etmir. Onlara otlaq 

eroziyasına qarşı mübarizə tədbirləri də daxil edilməlidir. 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın davamlı 

inkişaf zəminləri 

Dünya təcrübəsində bütövlükdə iqtisadi sistemlərin, xüsusən də regional 

sistemlərin davamlı sosial-iqtisadi inkişafı modelinin formalaşdırılması 

ölkələrin milli iqtisadi maraqlarının həyata keçirilməsi üçün strateji əhəmiyyətli 

istiqamət kimi qiymətləndirilir. 

Azərbaycan regionlarının davamlı inkişafını təmin etmək üçün dövlət 

strategiyasının əsas müddəaları dövlətin konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətinin 

əsasını təşkil edir. Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı (2019-2023-cü illər) ölkə əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsulları, o 

cümlədən heyvandarlıq məhsullarına tələbatını yerli istehsal hesabına 

ödəmək, kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətini artırmaq və 

heyvandarlıqda səmərəli idxalı əvəz etmək vəzifəsini qarşıya qoymuşdur 

(https://e-qanun.az/framework/41320). Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında ağıllı istehsalı təmin etmək üçün heyvandarlıq sahələrinin 

istehsal-texniki bazasında keyfiyyət dəyişiklikləri müasir informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarından, elektronikadan, istehsal proseslərinin 

kompleks mexanikləşdirilməsindən getdikcə daha çox istifadə olunmasını, 

heyvanlara xidmət göstərərkən onların bioloji və cins xüsusiyyətlərinin 

getdikcə daha dolğun nəzərə alınması zərurətini və nəhayət bütün bunlar 

insan kapitalında innovasiyaları prioritet istiqamət kimi nəzərə alınmasını irəli 

sürür. 

Burada ilk növbədə, çoxsaylı peşələrə malik heyvandarlıq kadrlarının 

hazırlanması sistemi, sənaye və alt sahələrin texniki və texnoloji səviyyəsi 

nəzərə alınmaqla peşə təhsilinin təşkili innovativ inkişaf mərhələsinə keçidlə 

köklü yenidənqurma tələb edir. İkincisi, orta ixtisas təhsili sistemində 

(kolleclər, texnikumlar) heyvandarlıq üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını 

təşkil etmək lazımdır. Bu ilk növbədə, innovasiyaların real şəraitə 

uyğunlaşdırılması üzrə konkret vəzifələri yerinə yetirməyə dərhal hazır olan 

orta səviyyəli mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində məqsədyönlü iş 

olardı.   

Bu gün Azərbaycanda vahid aqrar innovasiya sistemi formalaşmağa başlayır 

ki, bu da araşdırmaların göstərdiyi kimi, dövlət aqrar innovasiya siyasətinin və 

kənd təsərrüfatında bütün növ innovasiya fəaliyyətinin məcmusudur. O, 

həmçinin heyvandarlıq sektorunun davamlı yüksək rəqabətli inkişafını təmin 
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edən innovasiyaların yaradılması, inkişafı və yayılması ilə bağlı iqtisadi 

əlaqələrə əsaslanır. 

İqtisadi rayonların inkişafının indiki mərhələsində davamlı inkişaf problemi çox 

vaxt sahələrin və ərazilərin iqtisadi qeyri-sabitliyi səbəbindən yaranır. Əraziləri 

və təsərrüfat sahələrini tanıtmaq üçün bir çox marketinq strategiyaları geniş 

istifadə olunmalı və öz aktuallığını və yeniliyini saxlamalıdır. Buna əsasən də 

dayanıqlı inkişaf müəyyən ərazinin rəqabətqabiliyyətliliyini təşviq və təmin 

etməyə kömək edəcəkdir. Əgər ərazi davamlı inkişaf edərsə, bütün sahələrdə 

dəyişikliklər ahəngdar və bir-biri ilə əlaqəli olarsa, o zaman region da üstünlük 

qazanacaqdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yaradılması 

nəzərdə tutulan müasir iqtisadi sistemlər davamlı inkişafı tələb edir. Ona görə 

də bu sistemlərin idarə edilməsində məqsəd onların davamlılığını qorumaq 

üçün effektiv mexanizmin formalaşdırılması olmalıdır. Lakin burada hazırda 

iqtisadi qeyri sabitliyin mövcudluğunu nəzərə alaraq, diqqəti ekoloji və iqtisadi 

dayanıqlığın hərtərəfli təmininə yönəltmək lazımdır.  

Heyvandarlığın əhəmiyyəti həm də əhalinin qida rasionunda istifadə etdiyi ən 

zəruri və axtarılan məhsulların istehsal olunması ilə müəyyən edilir. 

Regionlarda möhkəm yem bazası yaratmadan heyvandarlığın səmərəli 

inkişafını təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, ətlik mal-qara yetişdirilməsi 

əhəmiyyətli örüş sahələri olan ərazilərdə yerləşdirilməlidir. Donuzçuluq isə 

kənd təsərrüfatının yem bazasına yönəldilməlidir. 

Heyvandarlıq həm də təbii şəraitdən, heyvanların otarılması və tövlədə 

saxlama müddətindən, sürü strukturundan, mal-qaranın seçimindən, həm də 

kökəlmə və yetişdirmə texnologiyasından asılıdır. Heyvandarlıq sayəsində 

əhali üçün lazım olan bütün ərzaq məhsulları, o cümlədən ət, yumurta, süd, 

pendir və s. istehsal edilir, yeyinti və yüngül sənayelərini isə xammalla təmin 

edir.  Heyvandarlığın davamlı inkişafı artan əhalinin heyvanlardan təhlükəsiz 

və zəmanətli istifadəyə, münasib qiymətə qidaya olan tələbatını qarşılamağa 

cavab verməlidir. Gələcəkdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 

ərzaq ehtiyaclarını davamlı ödəmək üçün istehsalın artımı ilk növbədə torpaq 

və su ehtiyatlarından, bitki və heyvanların genetik potensialından, balıq və 

meşə ehtiyatlarından, xüsusən də kiçik fermerlər üçün daha intensiv və 

səmərəli şərait yaradılmasına əsaslanmalıdır. Heyvandarlıq sahəsi ətraf 

mühiti qorumaq üçün ümumi istixana qazı emissiyalarını azaltmaqla yanaşı, 

artan sayda insanların istehlak tələbini ödəmək üçün kifayət qədər qida 

istehsalı kimi çətin vəzifəni yerinə yetirməlidir. 
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında gələcəkdə əhalinin həyat 

səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəlməsi iqtisadi artımın, rəqabət qabiliyyətinin 

qorunub saxlanılmasının vacib şərtidir və onun səmərəliliyini müəyyən edir. 

Bundan sonra davamlı inkişaf məqsədinə doğru irəliləyiş prosesində  

imkanlardan səmərəli istifadə etməklə və zəif tərəflərin aradan qaldırılması 

yolu ilə regionun rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında əsas amil idarəetmə 

olacaqdırAdətən regional iqtisadiyyatın davamlı inkişafı ideyası sosial-ekoloji 

və iqtisadi inkişaf tarazlığına nail olmağı nəzərdə tutduğundan Qarabağ və 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında iqtisadi, sosial və ekoloji meyarların 

tarazlığına nail olan inkişaf modelinin hazırlanması ən perspektivlidir. 

Beləliklə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın 

davamlı inkişafının nəzərdən keçirilməsi zamanı regionun davamlı inkişafının 

təmin edilməsi sistemini təşkil edən aşağıdakı əsas təhlil alt sistemi müəyyən 

edilmişdir: 

- əhalinin müvafiq həyat səviyyəsini, təhsil və səhiyyəni, sosial müdafiəni və 

demoqrafik vəziyyəti əks etdirən sosial altsistem; 

- heyvandarlıq təsərrüfatı fəaliyyətində əsas göstəriciləri özündə birləşdirən, 

infrastrukturu təmin edən iqtisadi altsistem; 

- ekoloji altsistem, o cümlədən müvafiq iqtisadi rayonun ərazisində ərtaf təbii 

mühit komponentlərinin ekoloji durumuna dair məlumatlar (Морозова Н.və b. 

2020). 

Geniş kompleks mənada Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının 

davamlı inkişafı təkcə sosial-iqtisadi deyil, həm də hərbi-siyasi vəziyyət, 

mədəni-mənəvi və milli-etnik inkişafı əhatə edən mürəkkəb çoxşaxəli 

prosesdir. Müəyyən edilmişdir ki, yerli əhalinin cəlb edilməsi ilə kompleks və 

vahid yanaşmalar heyvandarlıq məhsullarının davamlı artımına kömək edə 

bilər. Bitkiçilik və heyvandarlıq istehsalı sistemlərinin inteqrasiyası nəticəsində 

yaranan sinerji fermerlərə məhsuldarlığın və resurs səmərəliliyinin durmadan 

artırılması prosesində iştirak etmək üçün çoxsaylı imkanlar təklif edir. Qarışıq 

bitkiçilik-heyvandarlıq dünya ərzaq istehsalının təxminən yarısını təşkil edir. 

Belə sistemlərdə bir mərhələdə istehsal olunan məhsullar digər mərhələdə 

xammala çevrilir, qida maddələrinin ətraf mühitə, məsələn, istixana qazı 

emissiyaları şəklində sızması minimallaşır. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında iqtisadiyyatının yetkinliyinin 

ayrılmaz meyarı və bu regionun bütöv iqtisadi inkişaf səviyyəsi, müəyyən tarixi 
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dövrdə mövcud olmuş iqtisadiyyatın vəziyyəti ilə tənzimlənir. İqtisadi 

rayonların təsərrüfat komplekslərinin iqtisadi inkişafı üçün ən perspektivlisi 

onların davamlı və innovativ inkişaf növünə keçməsi, texnoloji 

qanunauyğunluqların dəyişməsi əsasında məhsuldar qüvvələrin 

transformasiyasıdır. 

İqtisadi rayonlarda fəaliyyət göstərən subyektlər sosial-iqtisadi inkişafın əsas 

hərəkətverici qüvvələrini təşkil edir. Rayonların inkişafı ilk növbədə onun 

ekoloji vəziyyəti və potensialı ilə müəyyən edilir. İqtisadi rayonlarda resursların 

həcmi haqqında obyektiv məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra, onlardan 

istifadənin mütənasibliyi dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün səmərəli sosial-

iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanmasına imkan verəcəkdir. Bu mərhələdə 

aktual praktiki vəzifə ekoloji və iqtisadi potensialın qiymətləndirilməsi 

əsasında regionun inkişafının əsas xarakteristikasının və metodologiyasının 

hazırlanmasıdır. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında təbii resurs potensialının 

bərpasının və istifadəsinin səmərəliliyinin artırılması ətraf mühitin 

çirklənməsinin qarşısının alınması ilə yanaşı, ərazilərin ekoloji dayanıqlığının 

ən mühüm amilidir. Bu proses ekosistemlərin antropogen  mənfi təsirlərdən 

bərpasına gətirib çıxarır ki, bu da təbii ehtiyatların, o cümlədən bioloji 

ehtiyatların azalmasının qarşısını almağa səbəb olur. 

Hazırda iqtisadi bölgələrdə ekoloji dayanıqlığın inkişaf etdirilməsi imkanlarını 

şərtləndirən ən mühüm amillər sırasında maliyyə resurslarının daxil olmasının 

davamlılığı və vaxtında olmasıdır. Təbii ki, davamlı maliyyələşmə 

olmadığından ekoloji bərpa tədbirləri vaxtında həyata keçirilmir. Buna görə də 

regionda ekoloji maliyyələşdirmənin davamlılığının qiymətləndirilməsi ekoloji 

dayanıqlığın qiymətləndirilməsi ilə birbaşa əlaqəlidir. 

Ölkənin və ayrı-ayrı iqtisadi rayonların davamlı inkişafının təmin edilməsində 

əsas rolu maliyyə resurslarının vaxtında ayrılması oynayır. Bu, ətraf mühitə 

mənfi təsirin azaldılması, müəssisələrdə yeni texnologiyaların tətbiqi, ekoloji 

ekspertizanın gücləndirilməsi və idarəetməni həyata keçirərkən ekoloji amilin 

nəzərə alınmasını əhatə edən regional iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və 

ekolojiləşdırılməsinə yönəlmiş innovativ və dayanıqlı iqtisadi və ekoloji 

siyasətin həyata keçirilməsinə imkan verir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında təsərrüfat fəaliyyətinin 

ekolojiləşdirilməsi probleminin həllində mühüm yer ekoloji yönümlü 
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innovasiyalara verilir. Ekoinnovasiyalar təsərrüfat fəaliyyətinin bütün 

aspektlərində ətraf mühitə zərərli təsirləri azaldan yeni və ya dəyişdirilmiş 

istehsal və idarəetmə texnologiyaları ilə həyata keçirilir. Ən çox yayılmış 

ekoinnovasiya variantları bunlardır: 

- ekoloji cəhətdən təmiz heyvandarlıq məhsulları istehsalı; 

- heyvandarlıq məhsulları istehsalında ekoloji səmərəliliyin artırılması və 

ekoloji təmiz məhsulların istehsalı məqsədilə yeni texnologiyaların tətbiqi; 

- məhsul istehsalında enerji istehlakının azaldılması (Нечаев В., Артемова 

Е.,2009). 

 İqtisadi rayonlarda ekolojiləşdirmə siyasəti həyat keyfiyyətinin tərkib hissəsi 

kimi əhalinin qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və regional iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətinin artırılması yolu ilə sosial-iqtisadi inkişafın əsas 

məqsədlərinə nail olmağa yönəldilməlidir. Bu məqsədlər bir-biri ilə bağlıdır və 

buna görə də istehsalın və məhsulun ekoloji cəhətdən təmizliyinin tələb 

olunan səviyyəsinin təmin edilməsi təsərrüfat subyektlərinin və regional 

siyasətin strateji məqsədi olmalıdır. 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıq təsərrüfatının 

inkişafı mövcud ekoloji durumla əlaqədar xüsusilə mürəkkəbdir, çünki bu, 

uzunmüddətli, kompleks və geniş yanaşma tələb edir. Heyvandarlıq regionda 

kənd təsərrüfatının və qida sektorunun inkişafında güclü rol oynayır və qida 

sistemlərində dərin iqtisadi, sosial və ekoloji dəyişikliklərin katalizatorlarından 

biridir. Bu o deməkdir ki, heyvandarlıq sektorunun özünə çox geniş baxış 

lazımdır və onun inkişafının ümumi məsələləri olan təbii yem bazasının 

mövcudluğu, əhalinin ənənəvi məşğuliyyəti, sosial-iqtisadi problemlər və 

onların uzunmüddətli dinamik əlaqələri, regionun ekoloji durumunun 

sağlamlaşdırılması məsələləri kompleks həllini tapmalıdır. İqtisadi rayonlarda  

kənd təsərrüfatının, əsasən də heyvandarlığın davamlı və innovativ inkişafı 

ərzaq təhlükəsizliyi problemlərini həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Hal-hazırda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ölkənin suverenliyini, iqtisadi 

təhlükəsizliyini və sosial davamlılığını qorumaq üçün əsas şərtlərdən birinə 

çevrilir. Ölkə öz istehsalı olan qida məhsulları ilə əhalisini təmin edə bilmirsə 
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onda milli təhlükəsizliyin bütün digər komponentləri əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyərdən düşür. Bu baxımdan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarında heyvandarlıq məhsulları istehsalı sahəsində innovasiyalı 

sahibkarlığın inkişafına daima dövlət dəstəyi olmalıdır. İqtisadi rayonlarda 

qida əhlükəsizliyinin dövlət tənzimlənməsi sisteminin ən vacib elementlərinə 

əhalinin səmərəli tələbinin stimullaşdırılması, tənzimləmə və kənd 

təsərrüfatının rəqabət potensialının artırılması, bazar infrastrukturunun 

inkişafı, dövlət müdaxilələri ilə ərzaq bazarında sabit bir mühitin 

dəstəklənməsi, kəndli fermer təsərrüfatlarının kreditlə təmin edilməsi, yerli 

istehsalçılara xarici istehsalçılarla normal rəqabət üçün şəraitin yaradılması 

daxildir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlıq sahəsi üzrə 

innovativ sahibkarlıqda qida təhlükəsizliyinin istehsal və ixrac tərəfi vardır. 

İqtisadi rayonlarda heyvandarlığın intensiv inkişafının təmin edilməsi 

aşağıdakı vəzifələrin həllini əhatə edir: effektiv kənd təsərrüfatı siyasətinin 

həyata keçirilməsi, sahibkarlıq subyektləri üçün bərabər imkanların təmin 

edilməsi, əhalinin məşğulluğu sahəsində rasional siyasət yeritmək, əhalinin 

ehtiyaclarını ödəmək üçün ərzaq tədarükünün adekvatlığının təmin edilməsi, 

davamlı, intensiv və şaxələndirilmiş ərzaq məhsulları istehsalına, artan 

məhsuldarlığa, səmərəliliyə və təhlükəsizliyə nail olmaq, ərzaq məhsulları 

istehsalında yerli imkanları artırmaq üçün aqrosənaye kompleksinin 

sektorlarının inkişafının hərtərəfli strategiyaların hazırlanması və həyata 

keçirilməsi, xammalın emalı və saxlanması sahəsində qabaqcıl 

texnologiyalardan istifadə etmək, və kənd təsərrüfatı sektoruna xarici 

investisiyalar cəlb etmək.  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın davamlı 

inkişafında və yem ehtiyatları ilə təminatda ayrı-ayrı inzibati rayonlar arasında 

qeyri-mütənasiblik mövcuddur. Yay və qış otlaqlarının yem tutumu 

deqredasiya səbəbindən xeyli azalmışdır. Otlaq torpaqları deqradasiyaya 

məruz qalıb ki, bu da bir çox yerlərdə geri dönməz xarakter almışdır. Bütün 

bunlar otlaqların yaşıl örtüyünün təbii bərpasına imkan yaratmaq üçün 

heyvandarlığın tövlə və yarımtövlə baxımına keçirilməsini tələb edir. Bu 

məqsədlər üçün  aşağı məhsuldar mal-qara cinslərinin kəskin azaldılması, 

cinslərin dəyişdirilməsi yolu ilə mal-qaranın tövlə şəraitinə keçirilməsi, yerli, 

məhsuldar olmayan mal-qaranın yüksək məhsuldar ətlik və südlük cinsləri ilə 

əvəz edilməsi təmin edilməlidir. Həmçinin əkin sahələrinin strukturunda yem 
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bitkilərinin xüsusi çəkisinin kəskin artırılması və yem istehsalının intensiv 

əsaslara keçirilməsi təklif edilir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında heyvandarlığın daha 

innovativ və davamlı inkişafına nail olmaq üçün bir sıra çox ciddi maneələr 

mövcuddur. Bunlara əkin sahələrinin strukturunda yem bitkilərinin xüsusi 

çəkisinin və məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcədə azalması, bölgədə otlaq 

sahələrinin deqredasiyası, ərazidə eroziyanın geniş şəkildə artması ilə 

əlaqədar otlaqların yem tutumunun səviyyəsinin aşağı düşməsi, heyvanların 

ümumi sayında damazlıq malların sayının azlığı, müasir baytarlıq və 

zootexniki xidmətlərin praktiki olaraq aşağı səviyyədə olması və s. aiddir. 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Aslanzadə İ.A., “İnnovasiyanın idarə edilməsi”, Bakı, 1997 

2. Abdullayev Q.Q., M.İ.Əliyev. Heyvandarlığın əsasları. Bakı – 2012, 312 s. 

3. Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası. Bakı. 29 dekabr 2012 

4. Əliyev T.N “İnnovasiyanın təşkili və idarəedilməsi prosesi” Bakı, 2011 

5. Əliyev Ə.Q, Şahverdiyeva R.O “İnnovasiya strukturlarının fəaliyyət səmərəliliyinin 

kompleks qiymətləndirilməsinin elmi metodoloji əsasları, Bakı, 2011 

6. Tağıyev A.H., İnnovasiya. Bakı ―Təknur Nəşriyyatı- 2012 

7. Щетинина И.В., Калугина З.И., Фадеева О.П., Чупин Р.И. 

Продовольственная безопасность России в условиях глобализации и 

международных ограничений. – Новосибирсk, 2019. – 264 с. 

8. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : учебник 

для вузов / С.Г. Симонов, А.Г. Дурцева, М.М. Махмудова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 150 с. 

9. Теория и методология разработки концепции устойчивого развития 

Чувашской Республики на среднесрочную перспективу в условиях больших 

вызовов и социо-эколого-экономических ограничений: монография / Н.В. 

Морозова, И.А. Васильева, И.П. Данилов, И.П. Иваницкая. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2020. – 284 с. 

10. Нечаев В. И, Артемова Е. И. Проблемы инновационного развития 

животноводства: Монография. – Краснодар: «Атри», 2009 г. – 368 с. 

11. https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

12. https://e-qanun.az/framework/5994 

 

 

https://www.stat.gov.az/source/agriculture/
https://e-qanun.az/framework/5994


 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[109] 

AZƏRBAYCANDA İDXALI ƏVƏZLƏMƏ SİYASƏTİ FONUNDA 

TÜTÜNÇÜLÜYÜN MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ QARABAĞDA 

TÜTÜNÇÜLÜK POTENSİALI 

i.ü.f.d., dos. Hümbətova Suqra  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 
Rəfizadə İbrahim 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 

Xülasə 

Yazılmış məqalədə tütünçülük sektorunun analizi aparılır, qəbul olunmuş 

proqramlar və güzəştlərə paralel olaraq mövcud vəziyyətin statistik 

göstəriciləri araşdırılır, idxalı əvəzləmə siyasəti fonunda yerli istər xammal, 

istərsə də hazır məhsul formasında istehsalın önəmi vurğulanır.Dövlətin 

xüsusi marağı olduğu və proqramlar qəbul etdiyi sahə üzrə real-praktik 

nəticələr analiz olunur. Qeyd olunan sahə üzrə uğurun iqtisadiyyata 

faydasından bəhs olunur. Ordumuzun bizə bəxş etdiyi Qarabağ zəfərinin qeyd 

olunan sahə üzrə yarada biləcəyi yeni imkanların olduğu vurğulanır. Yazılmış 

məqalədə əldə edilmiş statistik məlumatlardan, qrafiklərdən istifadə edilərək 

iqtisadi analiz metodu tətbiq olunur. Bundan başqa, ölkəmizdə fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin Rəhbərlərinin və xarici və yerli eskpertlərin 

rəylərindən də bəhrələnir. Bunlarla bərabər, analizin müəyyən 

məhdudiyyətləri də var. Xüsusilə də, Qarabağ zonasında tütünçülüyün 

perspektivlərinin araşdırılması zamanı həmin torpaqların 30 ilə yaxın işğal 

altında olduğu dövrlərdə etibar edilə biləcək mənbənin olmaması, internet 

resurs məlumatlarının da rəsmi hissəsinin azlığı analizin əsas 

məhdudiyyətidir.  

 

Açar sözlər: tütünçülük, idxal əvəzləmə, ixrac, Qarabağ İqtisadi rayonu 
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Giriş 

Ölkəmiz üçün əsas prioritetlərindən biri qeyri-neft sektorunun inkişafı yolunda 

praktik-nəzəri addımlar atmaq olduğundan, ənənəvi və qeyri-ənənəvi 

sektorların canlandırılması və inkişaf etdirilməsi əsas hədəflərdəndir. Tarixən 

də texniki bitki kimi xüsusi önəmə sahib olan tütünçülük, XX-ci əsrin 

ortalarında inkişaf tempinə görə öz maksimumuna çatmışdır. Belə ki, qeyd 

olunan dövrdə tütünün əkin sahəsi 18 min hektarı, istehsalın həcmi isə 60 min 

tonu ötmüşdür.  

Bütün bu uğurlara baxmayaraq, sistem dəyişikliklərindən sonra istehsal və 

əkilən ərazi əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Bunun nəticəsində, yüksək 

istehsal potensialı və təcrübəli işçi qüvvəsi olsa da, idxaldan asılılıq 

maksimum həddə çatmış və ixrac əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. 

Qlobal müstəvidə tütün məhsullarının istifadəsinin məhdudlaşdırılmasına 

çağırışlar olsa da, beynəlxalq qurumlar hələ də illik istifadənin artacağını və 

2028-ci ilə qədər 1 trilyonluq psixolojik həddi keçə biləcəyini söyləyirlər. 

İqtisadi prizmadan yanaşsaq, artan trendin fonunda istər ölkədən valyuta 

axının qarşısını almaq, istərsə də qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi üçün 

bu sahənin inkişafı mütləq önəmə sahibdir.   

Tütün istehsalı sadəcə düzgün proqramlanma və tətbiqdən asılı deyil. Ölkənin 

coğrafi şəraiti, iqtisadi əlaqələri, yağıntının miqdarı, günəşli günlərin sayı, gün 

ərzində temperatur amplitudası kimi iqlim amilləri xüsusi önəm kəsb edir 

(https://www.pmi.com/who-we-are/tobacco-economics/tobacco-farming-and-

curing). Ölkəmizin istər yerləşdiyi mövqe, istər iqtisadi əlaqələri və yerləşdiyi 

bölgənin əsas iqtisadi fiqurlarından olması, istərsə də əlverişli iqlim şəraiti 

düzgün tətbiq olunan proqramlarla birgə yüksək fayda vermə 

potensialındadır.  

Tütün istehsalının cari vəziyyəti. Ölkəmizin iqtisadi konyunkturasına nəzər 

yetirsək, neft sektorundan yüksək asılılığı minimuma endirmək üçün 

kompleks tədbirlərə start verilmişdir. Xüsusilə 2015-ci ildə baş vermiş 

devalvasiyalardan sonra iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin önəmi daha da 

qabarıq formada meydana çıxmışdır. Tütünçülüyün inkişafı üçün 2000-ci 

illərin əvvəlində addımlar atılıb. Buna misal kimi Azərbaycan Prezidentinin 

hələ 27 noyabr 2001-ci il tarixdə qəbul etdiyi “Kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Qanuna 

əsasən 3 il müddətinə, yəni 2001-2003-ci illərdə vergi ödəməkdən azad 
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edilməsini, Nazirlər Kabineti 22 noyabr 2002-ci il tarixli qərarla “Qiymətli və 

keyfiyyətli tütün istehsalı üzrə Dövlət Proqramı”nı, “Tütün istehsalçılarına 

dövlət himayəsinin, habelə qiymətli və keyfiyyətli tütün istehsalının 

stimullaşdırılmasının digər forma və şərtləri haqqında Əsasnamə”ni və 

“Tütünün və tütün məmulatının keyfiyyətinə və dövriyyəsinə dövlət nəzarətinin 

həyata keçirilməsi Qaydaları”nı təsdiqi istiqamətindəki işləri göstərmək olar. 

Qeyd olunan sahə üzrə çərçivə və konkret hədəflərin müəyyənləşməsində ən 

önəmli addım isə “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 

2017-2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı”-nın qəbul edilməsi olmuşdur.  

Dövlət tərəfindən qəbul olunmuş Strateji Yol Xəritələrinin çevik icrası və aqrar 

sektorun, xüsusilə tütünçülüyün inkişafı üçün də real addımlar atılır. Aqrar 

sahənin, o cümlədən tütünçülüyün inkişafı üçün dövlətimiz tərəfindən sistemli 

dəstək tədbirləri həyata keçirilir, bu sahənin inkişafı üçün subsidiyalar verilir. 

Respublikaya idxal edilən bitki toxumları, kənd təsərrüfatı avadanlıqları, 

mineral gübrə və pestisidlər əlavə dəyər vergisindən azad edilib, istehsalçılar 

torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün digər növ vergi öhdəliklərindən 

azaddırlar. Torpaq vergisi isə simvolik xarakter daşıyır. Kənd təsərrüfatı 

texnikası, texnoloji avadanlıqlar, suvarma sistemləri dəsti 40 faiz güzəştlə 

lizinq yolu ilə satılır (https://ask.gov.az/kiv/detail/405). 

Hər hansı bir sektorun inkişafının əsas məqsədlərinə həm sosial, həm də 

iqtisadi aspektdən yanaşmaq lazımdır. Belə ki, çoxillik ənənənin gətirdiyi 

“məcburiyyət” bu sahə üçün əvəzsiz olmuş və hal-hazırda əsas əkin zonası 

(Şəki-Zaqatala regionu) insanları üçün uzun illər boyunca əsas məşğuliyyət 

və gəlirlərdən biri olmuşdur. Bundan əlavə, istər tütünçülük, istərsə də əsas 

son məhsul olan hazır siqaret üçün idxal olunan yüz milyon dollarlarla vəsait 

artıq bir növ “yük” halına gəlmişdir. Xüsusilə də devalvasiyalardan sonra xarici 

valyutaya qarşı artan tələb, onun xaricə axınını məhdudlaşdırmaq 

çağırışlarını da paralelində artırmışdır. Bütün bunların zəruri nəticəsi kimi də, 

yuxarı qeyd olunduğu üzrə, müəyyən proqramlar qəbul olunmuşdur.  
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Cədvəl 1: ABŞ dollarına qarşı AZN məzənnəsi 

Tarix Məzənnə 

Dec-21 1.70 

Dec-20 1.70 

Dec-19 1.70 

Dec-18 1.70 

Dec-17 1.70 

Dec-16 1.77 

Dec-15 1.56 

Feb-15 1.05 

Dec-14 0.78 

Dec-13 0.78 

Dec-12 0.79 

Dec-11 0.79 

Dec-10 0.80 

Dec-09 0.80 

Dec-08 0.80 

Mənbə: https://www.cbar.az/currency/rates 

Azərbaycan hələ Sovet dönəmində tütünçülük üzrə 3 əsas dövlətdən biri 

olmuş, Ukrayna və  Moldovadan sonra ən çox tütün istehsalına nail olmuşdur 

(https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/281095). Qrafikdən də görüldüyü kimi, 

60-cı illərdən başlayan tədrici inkişaf 1980-ci illərin astanasıda maksimuma 

çatmışdır. İstər siyasi, istərsə də institutsional dəyişikliklərin nəticəsi olaraq 

sərt eniş başlamış və fərdi təsərrüfatların kollektiv təsərrüfatları tam əvəz edə 

bilməməsi, bu sahəyə subyektiv və obyektiv səbəblərdən dəstəyin azalması 

fonunda 2010-cu ilin başlanğıcında ümumi tütün əkin sahələri min hektar 

ifadəsində öz minimumuna düşmüşdür. Belə ki, sadəcə min hektar ətrafında 

əkin sahəsi olmuş və çoxillik ənənələr unudulmaq təhlükəsiylə də 

üzləşilmişdir. 

 

https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/281095
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Qrafik 1: Tütün əkin sahələri, min ha 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

Azərbaycan Respublikasında tütün istehsalını (ton ifadəsində) əks etdirən 

qrafikdən də aydın görünür ki, 21-ci əsrin əvvəlindən tənəzzülə gedən sektor, 

yuxarıda qeyd olunan Proqramın praktik icrası ilə artıq bərpa dövrünə 

başlamış və 2020-ci il etibarilə 2005-ci ildəki maksimumuna yaxınlaşılmışdır. 

2016-2020-ci illər arasındakı 4 ildə istehsal 3585 tondan 6949 tona, demək 

olar ki, ikiqat artmışdır.  

Qrafik 2: Tütün istehsalı, ton 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 
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Ölkəmizin iqlimini, gecə-gündüz arasındakı temperatur fərqini də nəzərə 

alsaq davamlı sortlar üçüb münasib əkin yerləri lazımdır. Azərbaycanda 

tütünçülük sektorunun əkin üzrə konsentrasiyası daha çox ölkənin şimal-

qərbinə konsentrasiya olmuşdur. Aşağıdakı qrafikdən aydın şəkildə görülür ki, 

Vətən Müharibəsindən öncəki dövrlərdə 3 illik tendensiyalara baxsaq, tütün 

istehsalın mütləq əksəriyyəti Şəki-Zaqatala regionunun payına düşür. Bunda 

həmin zonanın çoxillik istehsal və əkin “yaddaşının” olmağı, torpaq, iqlim 

şəraitinin nisbətən optimal olması da əsas faktorlardandır. Şəki-Zaqatala 

regionun tütünçülük üçün vacib olan əsas xarakteristik iqlim xüsusiyyətləri 

aşağıdakı kimidir: 

1. İsti ayların iyundan sentyabra qədər (3 ay yarım) davam etməyi, gündəlik 

temperaturun 30 selsi olmağı (gecələri isə 20 dərəcə). Soyuq aylar isə 

noyabrdan marta qədər davam edir. Qeyd olunan dövrdə ortalama 

gündəlik temperatur 10 dərəcə (gecələri isə 3 dərəcə) olur 

2. Yağıntıların miqdarı: martdan noyabra qədər, demək olar ki 9 ay yağıntılı 

olur. Ən çox yağıntı isə may və iyun aylarında düşür (1400-1600 mm). 

Dekabr və yanvar ayları isə cəmi 200-300 mm yağlntı miqdarı ilə ən quraq 

aylar hesab olunur. 

Qrafik 3: Tütün istehsalı, ton 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

Ümumiyyətlə tütünün 3 əsas tipi var: “Virciniya”, “Burley” və “Oriyental” 

(https://www.researchgate.net/publication/343741458_Yield_and_quality_pr
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operties_of_some_oriental_tobacco_Nicotiana_tabacum_L_hybrids). Qeyd 

olunan tiplər öz dadlarına və rənglərinə görə fərqlənirlər. 3 tipdən isə 2 əsas 

növ qarışım (blend) əldə olunur: “Blended” və “Virciniya”. Bunlardan əlavə 

ölkəmizdə də digər sortlar da idxal olunur ya da əkilir. Buna misal olaraq 

“Samsun”, “Trabzon” və “İtiyarpaq” sortunu nümunə kimi göstərə bilərik.  

“Blended” qarışımında 3 tip də əsas rol oynayır (hər biri alınılması hədəflənən 

yekun məhsula görə müxtəlif faizlə qarışdırıla bilər). “Virciniya” qarışımı 

siqaretlərdə isə adından görüldüyü kimi, əsasən, eyniadlı tipdən istifadə 

olunur. Araşdırmalar göstərir ki dad və zövq seçimində müxtəlif ölkələr üzrə 

fərqli nəticələr və seçimlər mövcuddur.  

Ölkəmizdə də ən çox əkilən məhz “Virciniya” sortu tütündür. "Virciniya" sortu 

olan tütünlərin özəlliyi onun digər sortlardan fərqli olaraq müxtəlif temperaturlu 

havada xüsusi üsulla qurudula bilinməsidir. Ölkəmizdə də əkilən tütünün 

təqribən 65 faizə yaxını məhz sözügedən sorta aiddir 

(https://xalqqazeti.com/az/news/29952). 

Pambıqdan sonra ən dəyərli texniki bitki sayılan tütünün istehsalına olan 

marağı artırmaq üçün fermerlərin gəlirini artırmaq və ya xərclərini azaltmaq 

labüddür. İstər inflyasiya, istərsə də 2015-ci ildəki məzənnə devalvasiyalarının 

səbəbindən idxal olunan mal, avadanlıq və xidmətlərin manat ekvivalenti 

artdığından, istehsal olunan 1 sentner tütünün maya dəyərində ciddi artımlar 

nəzərə çarpır. İstehsal həcmi artarsa 1 sentnerə düşən sabit və dəyişkən 

xərclər azalacağından, münbit şərtlər altında fermerlər də bunda maraqlı 

olmalı və istehsalla gəlirliliyi optimal səviyyəyə çatdırmalıdırlar.  
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Qrafik 4: Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsal olunan 1 sentner tütünün 

maya dəyəri, manat 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

Aşağıdakı qrafikdə isə kənd təsərrüfatı müəssisələrində tütün istehsalı (ton) 

və satılan məhsulun rentabelliyi (%) əks olunmuşdur. Qrafikdən də görüldüyü 

kimi, 2000-ci ilin ortalarından 2012-ci ilə qədər çox aşağı məhsuldarlıq və 

rentabellik faizləri əks olunmuşdur. Xüsusilə də, Dövlət Proqramlarının və 

təşviqlərinin qəbuluyla, 2014 və 2017-ci illərdə qeyri-adi sıçrayışları nəzərə 

almasaq, satılan tütünün rentabelliyi artan tempdə inkişafa başlamışdır. Yaxın 

gələcək üçün planda da 2025-ci ilə qədər analoji göstəricinin faiz ifadəsində 

100% həddini keçməsi hədəflənir. 

Onu da qeyd edək ki, yerli tütünün ixrac qabiliyyətli olması, yüksək mənfəətli 

(rentabelli) olmağı üçün yerli toxum sortlarından istifadə olunması olduqca 

vacib amildir. İstehsalda istifadə olunan toxumların, əsasən, idxal olmağı 

maya dəyərini artıran, dolayısıyla xalis mənfəəti azaldan amillərin başında 

gəlir. 
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Qrafik 5: Kənd təsərrüfatı müəssisələrində tütün istehsalı (ton) və satılan 

məhsulun rentabelliyi (%) 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

Qeyd:*2016-cı ildə Statistika Komitəsinin rentabellik göstəricisi olmadığından, 

2015-ci ilin rəqəmi götürülmüşdür. 

Dövlət də öz növbəsində, bu sahəyə olan marağı artırmaq üçün müəyyən 

güzəştlər, subsidiyalar təklif edir. Məsələn, subsidiya əmsallarına uyğun 

olaraq, Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən, 

(https://www.agro.gov.az/az/news/aqrar-subsidiya-surasi-2022-ci-il-uecuen-

subsidiya-emsallarini-aciqladi )Virciniya sortu üzrə yaşıl tütünün hər tonuna 

görə 26 manat (əvvəl 5 manat), digərləri üzrə quru tütünün hər tonuna görə 

180 manat (əvvəl 50 manat) və yaş tütünün hər tonuna görə 18 manat (əvvəl 

5 manat) məhsul subsidiyası veriləcəkdir. Bundan əlavə, xarici təcrübələrin 

mənimsənilməsində, texnoloji avadanlıqların əldə olunmasında dövlətin rolu 

olduqca vacibdir. Bütün bu qeyd olunan amillər və addımlar nəticəsində 

zəngin təcrübənin mənimsənilməsi, nəyin ki yerli istifadə üçün, həm də ixrac 

potensiallı zəngin sortların hazırlanmasıyla qiymət üstünlüyü əldə etmək, 

bununla da ixrac potensialını reallaşdırmaq yolunda real əməli addımlar 

atılması hədəflənir. 

Tütünçülükdə idxalı əvəzləmə siyasəti. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 

idxalı əvəzləmə siyasəti əsas prioritetlərdən biri kimi götürüldüyündən, 

xüsusilə Strateji Yol Xəritələrinin də qəbuluyla bu yolda praktik addımlar 

atılmışdır. Tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri ABŞ dolları ifadəsində 2014-

cü illə müqayisədə 80%-ə qədər azalmışdır. Belə ki, 2014-cü ildə 399.4 mln 

ABŞ dolları olan idxal həcmi, 2020-ci ilin sonunda 85.5 mln ABŞ dollarına 
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geriləmişdir. Məhz bu vəsiləylə, yüz milyonlarla dollar vəsait ölkəmizdə 

qalmışdır. Bundan əlavə, əvvəllər idxal olunan məhsulun lokallaşdırılması, 

həm də yeni iş yerlərinin açılmasına, yerli mütəxəssislərin yetişdirilməsinə 

səbəb olur. 

Qrafik 6: Tütün idxalı, min ABŞ dolları 

 

Mənbə: https://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/statistics-bulletin 

Bunun başlıca səbəblərindən biri də Sumqayıtda yerləşən, Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkının rezidenti olan “Tabaterra” QSC-nin fəaliyyətə başlaması 

olmuşdur. Qeyri-neft sektoru üzrə ən iri vergi ödəyicisi olan fabrikdə xarici 

texnologiyayla yüksək səviyyədə siqaretlər istehsal olunur. Dünyaca məşhur 

şirkətlərin məhsullarının lokallaşdırıldığı istehsal müəssisəsində həmçinin, 

“Made in Azerbaijan” mottosuyla 8 xətdə 3 növdə siqaret istehsal olunur. 

Sözügedən müəssisənin işə düşməsiylə yerli siqaret tələbinin (14 milyard) 

mütləq əksəriyyəti qarşılanmış və bununla da, idxalı əvəzləmə siyasətinə 

uyğun olaraq, yüz milyonlar ABŞ dollarının ölkədə qalması təmin olunmuş, 

yeni iş yerləri yaradılmış və müvafiq sahə üzrə bilikli kadrların yetişdirilməsi 

təmin olunmuşdur.  

Müəssisənin digər bir hədəfi də yerli tələbi qarşıladıqdan sonra, ixrac həyata 

keçirtməkdir. Bu yolda atılan praktik addımlardan biri kimi, dünyaca məşhur 

“BAT” şirkətinin məhsullarından biri müəssisədə istehsal olunaraq 

Gürcüstana ixrac edilmişdir 

(https://azertag.az/xeber/Oten_il_senaye_zonalarinda_istehsal_olunan_meh

sullar_dunyanin_35_den_chox_olkesine_ixrac_edilib-1996181). Hazırda 

digər mümkün ixrac bazarları da araşdırılır. “Tabaterra” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətinin hesablamalarına görə, Azərbaycanda tütün məmulatlarının 

ixracının stimullaşdırılması ölkəyə il ərzində əlavə olaraq 50 milyon dollardan 

https://azertag.az/xeber/Oten_il_senaye_zonalarinda_istehsal_olunan_mehsullar_dunyanin_35_den_chox_olkesine_ixrac_edilib-1996181
https://azertag.az/xeber/Oten_il_senaye_zonalarinda_istehsal_olunan_mehsullar_dunyanin_35_den_chox_olkesine_ixrac_edilib-1996181
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çox xarici valyuta gəlməsini təmin edə bilər 

(https://vergiler.az/news/economy/17660.html). Müəssisənin Rəhbərinin 

proqnozuna əsasən, illik ixrac potensialı 5 milyard ədəd siqaret olan müəssisə 

aktiv ixrac fəaliyyətiylə yerli xammal kütləsinin ümumi dəyər zəncirində 

payının artmasını və ən əsası, ölkəmizə illik olaraq 50 milyon dollardan çox 

xarici valyuta axınının gəlməsini təmin edə bilər. Bu isə öz növbəsində qeyri-

neft sektorunun ixrac həcmində 2% artım deməkdir.  

Yerli istehsal məqsədinin ən başlıca rollarından birini məhz özəl sektor 

oynayır. Buna misal olaraq fəaliyyəti zəifləyən “Azərtütün” investisiya 

müsabiqəsinə çıxarılmasını və “Tabaterra Leaf” tərəfindən özəlləşdirilməsini 

qeyd edə bilərik. Məqalənin bundan sonrakı hissələrində də analizi qeyd 

olunan müəssisə üzərindən apararaq, istər idxal əvəzləmə, istər ixrac 

potensialı, istərsə də yerli kadr ehtiyatının hazırlanması, lazımlı texniki 

bazanın qurulması yolunda praktik addımları və şərtləri qeyd etməyə 

çalışacağıq. Dəyəri bir neçə milyon manat olan investisiya şərtlərinə görə, 

yerli tütünçülüyün inkişafı, qabaqcıl metodlardan istifadə edilməsi, praktik 

beynəlxalq bilik və təcrübələrin yerli istehsalçılara çatdırılması idi. Belə ki, 

planda nəzərdə tutulan işlər üzrə Zaqatala tütün emalı zavodunun istehsal 

xəttinin və anbarlarının yenidən qurulması, laboratoriya bazasının yaradılması 

üçün qlobal şirkətlərdən avadanlıq və xidmətlər, məntəqələrin maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi üçün əlavə texnikalar, ABŞ və Fransa şirkətlərindən 

toxum, gübrə, torf, bitki xəstəliyinə qarşı dərmanlar və s. kimi dövriyyə vəsaiti 

alınmış və həmçinin məntəqənin istixanalarında tütün şitilinin yetişdirilməsi 

icra edilmişdir. 2022-ci ilin cari rəqəmlərinə əsasən, bu ilin əkin planında 

Zaqatala, Balakən, Şəki və Qax rayonlarında ümumilikdə 510 hektar sahədə 

tütün əkilməsi nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, bu il faktiki olaraq 18% daha 

çox, yəni 600 hektar sahədə əkin aparılması üçün 83 fermerlə müqavilə 

bağlanmışdır. Tütünun su sevən bitki olduğunu nəzərə alaraq, əkin 

sahələrinin seçilməsində sahənin suya əlçatımlılığı əsas olaraq 

götürülmüşdür. 

Strateji Yol Xəritələrində də əks olunduğu kimi, Azərbaycanda tütünçülük 

ənənələrinin bərpa olunması, tütün emalı müəssisələrinin xammala olan 

tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsindən başqa digər əsas hədəf 

bölgələrin aqrar-sənaye potensialının artırılması, xüsusilə də əhalinin həyat 

şəraitinin yaxşılışdırılması prioritet məsələdir. Qeyd olunan müəssisənin 

özəlləşdirilməsindən sonra bu sahədə görülmüş real praktik əhəmiyyətə malik 

https://vergiler.az/news/economy/17660.html
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iş kimi, 2021-ci il ərzində fermerlərin hər hektara olan xalis mənfəəti təxminən 

500 manat təşkil etməsini, yaxın gələcəkdə isə bu rəqəmin 3 dəfəyə qədər 

artmasını təmin etmək olmuşdur. Bunun üçün əsas metodlar hər hektara 

düşən məhsuldarlığı artırmaqla və eləcə də fermerlərdən alınacaq yaşıl 

tütünün qiymətini artırmaqdır. Belə ki, 2022-ci il üçün fermerlərdən alınacaq 

yaşıl tütün qiymətləri aşağıdakı cədvəldə əks olunan kimi artmışdır. 

Cədvəl 2: 2022-ci il üçün fermerlərdən alınacaq yaşıl tütün qiymətləri 

Sortun nömrəsi Əvvəlki qiymət Yeni qiymət Artım (%) 

1-ci sort 0.10 0.18 80% 

2-ci sort 0.18 0.25 39% 
3-cü sort 0.27 0.30 11% 

Mənbə: “Tabaterra Leaf”-in mütəxəssisləri ilə müsahibələrdən sonra müəlliflərin 

hesablamaları 

İdxal əvəzləmə siyasətinin digər önəmli aspektlərindən biri də maliyyə 

əlçatanlılığının təminatıdır. Bu səbəbdən də, tərəfdaş bankla fermerlər üçün 

illik faiz 4.5% olmaqla kredit xətti açılmışdır ki, onlardan bu günədək 

fermerlərə ümumilikdə təxminən 457 min manat məbləğdə 3 tranşdan ibarət 

kredit verilmişdir. Məlumat üçün bildirək ki, əvvəlki illərdə fermerlərin 

maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan kredit faizi illik 9% təşkil etmişdir. Bundan 

əlavə torpaq analizləri və fermerlərə məxsus bir sıra digər xərclər fermer 

tərəfindən deyil, “Tabaterra Leaf” şirkəti tərəfindən qarşılanmaqdadır. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, indiyədək bu sahədə çalışan 

fermerlərdə təəssüf ki, qabaqcıl bilik və təcrübə kifayət qədər olmamışdır. Bu 

istiqamətdə beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyi ilə fermerləri təlimə cəlb edərək 

bu sahənin sirlərini onlara aşılanmış və eyni zamanda dünyanın ən böyük 

istehsalçıları tərəfindən tətbiq edilən ən qabaqcıl bilik və təcrübələri onlarla 

paylaşılmışdır. Həmçinin bu sahənin inkişafı üçün yerli və xarici 

universitetlərlə əlaqə yaratmaqla bilik və təcrübə mübadiləsi təmin 

olunmuşdur. Bundan əlavə beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən həyata keçirilən 

müəssisənin fəaliyyəti, planları və fermerlərlə iş münasibətlərinin auditi 

çərçivəsində müsbət rəyli hesabat təqdim olunmuşdur. 

Tütünçülük çox vacib bir sahə odluğundan müəyyən standartlara və 

normativlərə cavab verilməlidir. Dünyaca məşhur “TwentyFifty” şirkəti 

ölkəmizə dəvət olunmuş və qeyd olunan şirkətdən müsbət rəy alınmışdır. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “TwentyFifty” şirkətinin rəyi müəyyən standartları 
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özündə ehtiva etdiyindən, istər yerli istehsal, istərsə də potensial ixrac 

mənasında kifayət qədər önəmli çərçivə sənədlərindəndir. Çünki, “JTİ”, “BAT”, 

“İTG” kimi nəhəng şirkətlərə satışın edilməsi üçün müəyyən şərtlərə əməl 

olunması məcburidir.  

Qeyd olunan layihə üzrə əsas aşağıdakı meyarlar audit olunmuş və aşağıdakı 

nəticələrlə qarşılaşılmışdır: 

1. Uşaq işçilər. Qeyd olunan meyara əsasən, işçilərin yaş həddi məktəb 

yaşlarında olmalalıdır (istisna hallarda yüngül işlər olmaq şərtiylə 16-17 

yaşlara icazə verilir). Qeyd etmək lazımdır ki, müssisənin (“Tabaterra 

Leaf”) işçiləri arasında heç bir uşaq uşaq işçi olmamışdır və bu meyara 

xüsusi diqqət yetirilir.  

2. Gəlir və iş saatları. Daimi və mövsümi işçilərin gəliri auditi aparılan ölkənin 

minimum ödəniş normalarından və ya bençmark götürülən aqro-

meyarlardan aşağı olamalı və müqavilədən əlavə, illeqal əlavə iş 

fəaliyyətinə cəlb edilməməlidirlər. Bundan əlavə, maaşlar mütəmadi və 

zamanında ödənilməlidir. Heç bir əməkdaş məcburi olaraq əlavə iş 

saatına (ing.overtime) cəlb olunmamalı, olunduğu halda da tam olaraq 

normalara uyğun ödənilməlidir. Bütün işçilər qanunun onlara icazə verdiyi 

məzuniyyət, haqq və hüquqlarından maneəsiz istifadə edə bilməlidir. 

Aparılan yoxlamalarda qeyd olunan normalardan heç bir kənarlaşma 

aşkar edilməmiş və Müəssisə tərəfindən bütün normaların gözlənildiyi 

qeyd olunmuşdur. 

3. Ədalətli münasibət. Bütün fermerlər və ya sahibkarlar bütün işçilərinə 

ədalətli və adekvat münasibət göstərməli, heç bir işçiyə qarşı nifrət, 

diskrimansiya, fiziki və ya mənəvi (cinsi və ya söz formasında) şiddət 

tətbiq etməməlidir. İşçilərə qarşı irqinə, cinsinə, siyasi görüşünə, dini 

etiqadına görə heç bir nifrət və ya ayrıseçkilik tətbiq olunmamalıdır. 

4. Məcburi əmək və illeqal işçilər. Bütün əmək fəaliyyəti könüllü və qarşılıqlı 

müqavilə formasında olmalıdır. İşçilər heç bir halda borc qarşılığında 

çalışmamalı və əməkhaqqını birbaşa işə götürəndən almalıdırlar. İşçilər 

işdən qanuni çərçivədə, istədiyi vaxtda və heç bir səbəb göstərmədən 

çıxma haqqına sahibdirlər. Əməkdaşların heç bir halda azadlıqları 

məhdudlaşdırıla və hətta buna cəhd göstərilə bilməz.  
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5. Təhlükəsiz iş mühiti. Hər bir əməkdaş təhlükəsiz iş mühitinə sahib 

olmalıdır. İşçilər təhlükəsizlik baxımından bütün növ vasitələrlə təmin 

olunmalıdır. Yatmaq və ya yaşamaq üçün yerləri təmiz və təhlükəsiz 

olmalıdır. Sahibkar da öz növbəsində müvafiq təlimi olmadan 

əməkdaşları, xüsusilə də məhsul yığımına cəlb edə bilməz. İşçilərin təmiz 

içməli suya çıxışı təmin olunmalıdır. Hamilələrin, müəyyən xəstəliyi olan 

insanların xüsusi çətin fəaliyyətlə məşğul olmağı qadağandır. 

6. İşçilərin birləşmək azadlığı. İşçilərin digər əməkdaşlarla sərbəst birləşmək 

azadlığı olmalıdır. Sahibkar (fermer) bu növ fəaliyyətlərə maneə yarada 

bilməz. İşçilərin müəyyən ittifaq halında kollektiv tələblərini irəli sürmək 

haqları vardır.  

7. Müqavilə şərtləri. İşçi və işəgötürən şəxs arasında bağlanmış müqavilə 

ölkənin qanuni normativləri çərçivəsində olmalıdır. Xüsusilə də yuxarıda 

qeyd olunan bütün meyarlar müqavilədə əks olunmalı, müqavilənin hüquqi 

bazisi olmalıdır. İşçinin də eyni zamanda, bütün haqlarından xəbəri olmalı, 

işə götürən müvafiq şəxs tərəfindən məlumatlandırılmalıdır. 

Yuxarıda qeyd olunan 7 şərt üzrə yoxlamalar uğurla başa çatmış və heç bir 

qanun pozuntusu aşkar edilməmişdir. Bu çərçivə şərtlərinə riayət olunmağı 

ixrac üçün digər potensial tərəfdaşlar tərəfindən də müsbət faktor olaraq qəbul 

olunur. Bu kimi institutsional faktorlar sektorun inkişafı üçün əvəzolunmaz 

önəmə sahibdir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tütün istehsalı imkanları. 2020-ci ildə 

əldə etdiyimiz böyük Zəfərdən sonra tütünçülük üçün yeni, potensial münbit 

ərazilərin azad olunması sektorun inkişafı üçün əlavə stimul verə bilər. Belə 

ki, istər işğal dövründə, istərsə də işğaldan öncəki dövrlərdə yeni inzibati 

bölgüyə əsasən indiki Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun ərazisində, 

Kəlbəcər, Qubadlı və Zəngilanda tütünçülük ənənəsi olmuşdur.  
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Qrafik 7: 1980-ci illər üzrə tütün əkin sahələri (ha) və istehsalı (min ton) 

 

Mənbə: Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi (https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-

azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/) 

1980-ci illərin statistikasına nəzər yetirsək, işğaldan öncəki dövrdə qeyd 

olunan 3 rayonda cəmi 1900 hektar tütün əkilmiş, 4.7 min ton tütün əldə 

olunmuşdur. Diqqət çəkən digər məqam da, rayonlar üzrə istehsalın heç də 

əkilən əraziylə mütənasib olmamasıdır. Belə ki, Qubadlıda əkilən ərazi ümumi 

zona üzrə 30% təşkil etsə də, istehsal təxminən 45%-ə yaxın olub. Bu da, 

əkiminə qərar veriləcək ərazilərin seçimində xüsusi həssaslıqla yanaşılmasını 

labüd edən məqamlardandır. “Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi”-nin apardığı 

araşdırmaya görə, (https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-

olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/) işğaldan azad olunmuş ərazilərin ilkin 

olaraq 1.7 min ton tütün istehsal etmək potensiyalı var. Ümumi perspektivdə 

əkilə biləcək ərazi isə 900 hektar və daha çox nəzərdə tutulur. Bütün bunlar 

üçün isə, əlbəttə, ilk öncə struktur dəyişikliklər olmalı, ərazilərin təhlükəsizliyi 

təmin edilməlidir.  
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Cədvəl 3: Perspektivdə tütün istehsalına dair proqnoz, min ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi,  https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-

azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/) 

Bundan əlavə, 2019-cu ilin məlumatına görə, tütünçülüyün inkişafı üçün 

əsasən Qubadlı və Zəngilan rayonundakı ərazilərdən istifadə edilirdi. 2019-cu 

ildə  Qubadlının Xanlıq qəsəbəsində 35 hektar sahədə tütün əkilmişdir. Həmin 

ərazidə 47 ton tütün yarpağı alınmışdır. Ərazidə 16 ədəd quruducu kabin olsa 

da, sürətli və hərtərəfli yenilənməyə ehtiyac var.  

Yenidən əkinə başlanılacaq ərazilərin tədqiqi çox önəmli faktorlardandır. 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, yağıntılı günlərin sayı və günəşli saatların 

miqdarı əkin yerinin təyin edilməsində çox vacibdir. Tütün əkmə prossesinin 

aylar üzrə bölgüsü aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

  

Rayonun adı ha min ton 

Qarabağ - - 

Ağdam★ - - 

Cəbrayıl - - 

Füzuli★ - - 

Kəlbəcər 200 0.4 

Qubadlı 400 0.8 

Laçın - - 

Zəngilan 300 0.6 

Cəmi sahə 900 1.7 
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Şəkil 1: Tütün əkmə prosesinin aylar üzrə bölgüsü 

 

Mənbə: “Tabaterra” QSC-nin Direktoru Elman Cavanşir və “Tabaterra Leaf”-in 

ekspertləri Tufan Kan və b. ilə müsahibə əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib 

olunmuşdur. 

Yuxarıdakı cədvəldən də görüldüyü kimi, müəyyən bir ərazidə əkiləcək sortu, 

onun məhsuldarlığını və uyğunluğunu bilmək üçün ən azı 12 aylıq aktiv və 

nəzarət oluna bilən əkin perioduna ehtiyac var. Qeyd olunan ərazilər üzrə 

hədəflənən digər məqsədlərdən biri də, ölkəmizdə daha öncə əkilməmiş 

sortların əkilməsi, ekstensiv metod deyil, intensiv metoddan istifadə edilməsi, 

yerli toxum növündən istifadə olunmağıdır. Bütün bunlar üçün isə hərtərəfli 

elmi-texniki bazanın olması və tam nəzarətin təmin olunması mütləqdir. 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Ölkəmizin tütünçülük ənənələrini və onillərlə ölçülən təcrübələrini nəzərə 

alsaq, qeyd olunan sektorun daha da inkişafı üçün real imkanların olduğu 

məlumdur. Bunun üçün, başda kəndli təsərrüfatları, fermerlər olmaqla özəl 

şirkətlər üçün güzəştlər,subsidiyalar verilməli və maliyyə-kredit resursları 

daha əlverişli və çevik şərtlərlə təqdim olunmalıdır. 

Xüsusilə, son illərdə Proqramın qəbuluyla yeni mərhələyə keçidə 

başlanılmışdır. Qeyd olunan sürətli yenidənqurma işlərindən sonra, 

tütünçülük və siqaret istehsalı növbəti mərhələyə qədəm qoyacaq.Xüsusilə 

də, “Tabaterra” və b.müəssisələrin sayəsində yüz milyonlarla dollar həcmində 

idxal lokallaşdırılma sayəsində ölkəmizdə istehsal olunmuşdur. Bunun 

nəticəsində yeni iş yerləri yaradılmış, bilikli kadrlar yetişdirilmişdir. 

Lokallaşdırmanın ilkin hədəflərindən biri yerli tütünün keyfiyyətinin artırılması 

Country Type DEC JAN FEBJAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG

Grading

Processing

Shipment

MAR APR

Azeirbaijan FC

Seedling production

Crop / Field

Transplanting

Harvesting & Marketing 

Curing

SEP OCT NOV
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fonunda istehsalda geniş istifadə olunmasıdır. Bunun üçün də yuxarıda qeyd 

etdiyimiz formada real əməli-praktik işlər görülməkdədir. 

İdxal əvəzləmə siyasəti uğurla icrası nəticəsində sahə yeni mərhələyə qədəm 

qoyulması hədəflənir. Belə ki,yerli sortların keyfiyyətini və istehsal həcmini 

yüksəltməklə, qiymət üstünlüyünə sahib olunacaq və beləliklə yüksək ixrac 

potensiyallı məhsulların ixracına başlanılacaqdır. Qeyd olunan ixrac həm 

tütün, həm də son istehlak məhsulu (siqaret və b.) formasında nəzərdə tutulur.  

Qeyd olunan məqsədə çatmaq üçün ölkəmizdə beynəlxalq rəqabətə davamlı, 

keyfiyyətli və məhsuldar toxum sortlarının əkilməsi, bunun üçün maddi-texniki 

bazanın yaxşılaşdırılması olduqca vacib hədəflərdəndir. Təchizat-təminat 

zəncirinin maksimum həddə çatdırılmağı da digər vacib məqamlardandır.  

Ümumən, “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-

2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda 2021-ci ilədək hər hektardan 

məhsuldarlıq 20 sentner olmaqla əkin sahələrinin 6000 hektara, tütün 

istehsalının 12 min tona çatdırılması hədəf olaraq müəyyənləşdirilib. 

Ekspertlərin fikrincə isə, hətta, yaxın perspektivdə istehsal həcmini 30-35 tona 

qədər qaldırmaq mümkündür. Bu həcm həm daxili bazarın təminatı, həm də 

ixrac üçün kifayət qədər ciddi rəqəmdir. 

Yekun olaraq, son istehlak məhsulu olan siqaretin, nə qədər zərərli olsa da, 

yüksək gəlirlilik potensialını nəzərə alsaq, mövcud sahədə fəaliyyət göstərən 

müəssisələr dövlət dəstəyinin, güzəşt və təşviqlərin davam etdirilməsi 

labüddür. Analoji sahədə yerli tütünün istifadəsinin geniş vüsət alması, yerli 

təchizat zəncirinin optimallaşdırılması idxalı əvəzləmə siyasətinin 

şərtlərindəndir. Yerli özünü təminatı optimallaşdırdıqdan sonra yüksək ixrac 

potensialını reallaşdırmaq, ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi mövqeydən və yeni 

reallıqlardan maksimum istifadə etmək vacibdir.  

Qarabağ Zəfəri də yeni reallıqlar fonundan yeni imkanlar yaratmışdır. 

Ümumilikdə istər istehsalat tarixi, istərsə də gələcək potensialını göz önünə 

gətirsək görərik ki, işğal dövründə, sırf hazır məhsulun satışından əldə 

olunacaq on milyonlarla maddi zərər dəymişdir. Bunlara baxmayaraq, nə 

qədər çətin olsa da, qərarlı və qəti addımlarla sürətli inkişafa nail olaraq 

maksimum səmərə əldə etmək mümkündür. Bunun üçün dövlət-özəl sektor-

fərdi sahibkar “üçbucağında” əlaqəni maksimum səmərəli hala gətirilməsi və 

tərəflərin üzərinə düşən öhdəliyin yerinə yetirilməsi əsas şərtdir. 
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Xülasə 

Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatına keçid əmək ehtiyatlarının 

təkrar istehsalı və məşğulluğunda mühüm dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid əməkl bazarının meydana gəlməsinə səbəb 

olmuş, ölkədə yaranmış məşğulluq və işsizlik problemlərinin həllini ön plana 

çəkmişdir. Bu problemlərin həlli və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması 

məqsədi ilə uzunmüddətli dövlət proqramlarının işlənib hazırlanması 

baxımından əmək bazarında baş verən proseslərin statistik 

qiymtələnlidirilməsini tələbb edir. Əmək ehtiyatlarının iqtisadi məzmununun 

nəzəri və metodoloji əsaslarını araşdırmaq, struktur dəyişikliklərinin 

qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək və onlardan səmərəli istifadə edilməsi 

yollarını təklif etməkdir. Həmçinin əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadənin 

təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərdə mövcuddur. Əmək ehtiyatlarının təkrar 

istehsalının təhlili və onlardan səmərəli istifadənin qiymətləndirilməsinə 

metodiki yanaşmaları müəyyən etmək, əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalının 

xüsusiyyətlərini və şərtlərini müəyyən etmək və analitik əsaslandırmaq, əmək 

ehtiyatlarının təkrar istehsalının yaxşılaşdırılması üzrə təkliflər hazırlamaq və 

əsaslandırmaq, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əmək ehtiyatlarından 

istifadənin səmərəliliyinin artırılması mexanizmlərini təklif etmək və elmi 

cəhətdən əsaslandırmaq. Məqalədə işində qarşıya qoyulan məsələlərin 

həllinə nail olmaq üçün təhlil, müqayisəli təhlil, sorğu, statistik təhlil 

metodlardan istifadə edilmişdir. Sorğu metodu onlayn şəkildə “Google Forms” 

proqramı ilə sosial platformalar üzərindən aparılmışdır.  

 

Açar sözlər: əmək ehtiyatları, iqtisadi fəal əhali, işsizlik, məşğulluq, muzdlu 

işçi. 
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Giriş 

Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatına keçid əmək ehtiyatlarının 

təkrar istehsalı və məşğulluğunda mühüm dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid əməkl bazarının meydana gəlməsinə səbəb 

olmuş, ölkədə yaranmış məşğulluq və işsizlik problemlərinin həllini ön plana 

çəkmişdir. Bu problemlərin həlli və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması 

məqsədi ilə uzunmüddətli dövlət proqramlarının işlənib hazırlanması 

baxımından əmək bazarında baş verən proseslərin statistik 

qiymtələnlidirilməsini tələbb edir. Tədqiqatın ən əsas məsələsi əmək 

ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini təhlil etmək, ölkənin əmək ehtiyatları 

ilə bağlı qarşılaşdığı problemlər və onların həlli yolunda verilən ilkin təkliflərdir. 

Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə problemi iqtisadiyyatın bütün 

sektorlarında əmək bazarının öyrənilməsində ən aktual məsələlərdən biridir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsində 

mühüm məsələlərdən biri əmək qabiliyyətli əhalinin maddi nemətlər istehsal 

edən və maddi nemətlər istehsal etməyən sahələrdə çalışmasını 

nizamlamaqdan ibarətdir. Maddi nemətlər istehsalında əmək məhsuldarlığı 

yüksək olduqca əmək qabiliyyətli əhalinin maddi nemətlər istehsal etməyən 

sahəyə keçməsinə şərait yaranır. Bu məsələdə təsərrüfat sahələrinin 

mexanikləşməsi, işçi qüvvəsinin texniki silahlanması, yüksək səviyyəli kadr 

hazırlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əmək ehtiyatlarından səmərəli 

istifadənin təmin edilməsi məsələləri 

Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının, əhalinin həyat 

səviyyəsinin və onun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin ən vacib ünsürlərindən biri 

əmək ehtiyatlarından düzgün və effektli istifadə edilməsidir. Əmək ehtiyatları 

ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş aşağı və yuxarı yaş sərhədləri olan 

və əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilən əhalidir. Hər bir ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafı onun əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasını şərtləndirir 

(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, “Statistika xəbərləri 

jurnalı” №4 2021 s. 38). Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması 

global problemlərin sürətlə artdığı bir dövrdə qarşıya qoyulmuş əsas 

məsələlərdən biri hesab edilir. Əmək ehtiyatlarından istifadə və səmərəliliyinin 

artırılması müasir istehsalın mühüm vəzifələrindən biridir. 
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Ulu Öndər, ümummilli lider Heydər Əliyev “XXI əsr və üçüncü minillik” 

münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətində XX əsrin 70-80-ci illərində 

Azərbaycanda görülən quruculuq işlərindən bəhs edərkən qeyd etmişdir ki, 

həmin dövrdə Respublikanın ən kəskin problemlərindən biri əmək qabiliyyətli 

əhalinin ictimai əməyə cəlb olunması, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

edilməsi idi 

(http://dgk.nmr.az/media/files/cde88643eea575802e3a9a3dc7136542.pdf). 

“Əmək ehtiyatları” anlayışının iqtisadi ədəbiyyatlarda ən çox istifadə edildiyi 

dövr XX əsrin 20-ci illəri olmuşdur. Belə ki, ilk dəfə olaraq “əmək ehtiyatları” 

terminini sovet iqtisadçısı və statistiki akademik S.Q.Strumilin 1922-ci ildə 

məqalələrinin birində istifadə etmiş və "əmək ehtiyatları əhalinin əmək üçün 

zəruri olan fiziki inkişafa və intellektual (zehni) qabiliyyətlərə malik hissəsidir" 

qeyd etmişdir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda “əmək ehtiyatları” anlayışına müxtəlif təriflər verirlər. 

E.A.Saruxanov. “əmək ehtiyatları - əhalinin fiziki inkişafa, əqli qabiliyyətlərə və 

xalq təsərrüfatında işləmək üçün zəruri olan biliyə malik hissəsidir. Yəni əmək 

ehtiyatlarına bir tərəfdən iqtisadiyyatda işləyən, digər tərəfdən isə işlə təmin 

olunmayan, lakin işləmək qabiliyyəti olan insanlar daxildir” (Саруханов Э.Р. 

1999). 

Rus iqtisad elmləri doktoru, professor B.O.Breev əmək ehtiyatlarını əmək 

qabiliyyətinə malik olan insanlar ilə əlaqələndirirdi (Бреев Б.О. 1989). 

Yu.M.Ostapenko, əmək ehtiyatları anlayışını “xalq təsərrüfatında faydalı 

əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan fiziki inkişafa, əqli 

qabiliyyətlərə və biliyə malik olan əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsi” hesab 

edirdi (Новиков В.Г. 2011). 

Əmək ehtiyatları ölkə əhalisinin zəruri fiziki inkişaf, sağlamlıq, təhsil, 

mədəniyyət, bacarıqlar, ixtisaslar, ictimai faydalı fəaliyyət sahəsində işləmək 

üçün peşəkar biliklərə malik hissəsidir.  

“Əmək ehtiyatları” anlayışı ilə bağlı müxtəlif fikirləri ümumiləşdirərək belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, onlar cəmiyyət, əmək kollektivi və fərd arasında 

iqtisadi və əmək münasibətləri prosesində formalaşan psixofizioloji və 

intellektual keyfiyyətlərə malik əhalinin təsərrüfat və istehsalat fəaliyyətlərində 

iştirak etmək üçün zəruri olan bir hissəsini əhatə edir. 

http://dgk.nmr.az/media/files/cde88643eea575802e3a9a3dc7136542.pdf
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Ölkəmizdə həyata keçirilən dərin iqtisadi siyasətlər əsasında əmək 

ehtiyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi əmək bazarında mövcud olan işçi 

qüvvəsinin səmərəliliyinin artırılması, əmək bazarlarının dünya standartlarına 

uyğunlaşdırılması, beynəlxalq təcrübədən istifadə, yeni təlim və təhsil 

proqramlarının hazırlanması və onların həyata keçirilməsi ilə reallaşdırılır. Bu 

isə ölkə üzrə əmək ehtiyatları arasında rəqabətin, xarici ölkələrdən işçi 

qüvvəsinin ölkəmizə marağının artmasına səbəb olur.  Əmək ehtiyyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsi mürəkkəb bir problemdir. Əmək ehtiyatlarından 

səmərəli istifadənin həlli zamanı müxtəlif iqtisadi, sosial və demoqrafik 

xarakteristikaları əsas götürmək, həmçinin hər bir regionun və mili 

iqtisadiyyatın sahəsinin konkret iqtisadi və coğrafı xüsusiyyətlərini bilmək, 

eləcə də bunun əsasında cəmiyyətin əmək ehtiyatlarından və işçi 

qüvvəsindən istifadənin ən optimal variantlarını müəyyən etmək tələb edilir.  

Bu gün Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, əmək 

bazarının və davamlı inkişaf edən iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaşdırılması, 

bütövlükdə əmək bazarında işçi qüvvəsinin istifadəsində səmərəliliyin 

artırılması sahəsində məsələlərin həlli beynəlxalq və milli əmək bazarının 

tələblərinə cavab verən peşə və ixtisas (kvalifikasiya) standartlarının, onların 

əsasında isə təlim, təhsil və tədris proqramlarının hazırlanması və tətbiqi 

vasitəsilə həyata keçirilir. Mövcud təcrübə əsasında hazırlanmış peşə 

standartlarının tətbiqi milli işçi qüvvəsinin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması 

və onun beynəlxalq əmək bazarına inteqrasiyası üçün əsas alətdir (https://e-

qanun.az/framework/40416). 

Ölkəmizdə həyata keçirilən dərin iqtisadi siyasətlər əsasında əmək 

ehtiyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi əmək bazarında mövcud olan işçi 

qüvvəsinin səmərəliliyinin artırılması, əmək bazarlarının dünya standartlarına 

uyğunlaşdırılması, beynəlxalq təcrübədən istifadə, yeni təlim və təhsil 

layihələrinin hazırlanması və onların həyata keçirilməsi ilə baş verir. Bu da öz 

növbəsində ölkəmizə xarici işçi qüvvəsinin, həmçinin əmək ehtiyatları 

arasında rəqabətə marağın artmasına səbəb olur. Əmək ehtiyatlarından 

istifadənin ən mühüm problemlərindən biri iqtisadi rayonlar və bütün ölkə üzrə 

məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi və istehsalın ümumi 

səmərəsinin yüksəldilməsi ilə işçi qüvvəsindən səmərəli şəkildə istifadə 

arasında düzgün əlaqənin formalaşdırılmasından ibarətdir. İstər bütövlükdə 

ölkədə, istərsə də regionlarda iqtisadi artım əmək ehtiyatlarının kəmiyyət və 

keyfiyyətindən, onlardan səmərəli istifadə olunmasından bilavasitə asılıdır.  

https://e-qanun.az/framework/40416
https://e-qanun.az/framework/40416
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Əmək ehtiyatları cəmiyyətin əsas məhsuldar qüvvəsini və iqtisadiyyatın 

dayanıqlı inkişafını təmin edən amildir. Yüksək məşğulluq səviyyəsi iqtisadi 

artımın əsas amillərindən biridir. Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadənin 

inkişafı innovativ iqtisadiyyatın inkişafının əsasını təşkil edir. 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) təsnifatına uyğun olaraq, əmək 

ehtiyatlarının strukturu əmək qabiliyyətli əhalinin iki qrupu ilə təmsil olunur: 1) 

iqtisadi-fəal (aktiv), 2) iqtisadi qeyri-fəal (passiv). İqtisadi-fəal dedikdə ictimai 

təkrar istehsalda məşğul olanların hamısı - işləyən vətəndaşlar (yaşlı və əmək 

qabiliyyətli yaşdan kiçik) və fəal iş axtaran və işə başlamağa hazır olan işsizlər 

daxildir. İqtisadi qeyri-fəal dedikdə isə ictimai istehsalatda məşğul olmayan 

əmək qabiliyyətli əhali və hazırda işləməyə can atmayan şəxslər daxildir. 

Təhsil, cins, peşə və s. kimi qrup xüsusiyyətlərinə görə əmək ehtiyatlarını 

müxtəlif nöqteyi-nəzərdən xarakterizə etməyə imkan verən bir sıra başqa 

təsnifatlar da mövcuddur (https://un.mfa.gov.az/az). 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2010-cu illə müqayisədə 

Azərbaycanda əhalinin sayı 2021-ci ildə mütləq ifadədə 1121,5 min nəfər, 

nisbi ifadədə isə təqribən 12,5% artaraq 10 milyon 119 min nəfərə çatmışdır 

(Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri., 2021). 

2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə isə ölkə əhalisinin sayı 0,9% artaraq 

mütləq ifadədə əvvəlki ildəki səviyyəni 85,6 min nəfər üstələmişdir.  

Əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhali - Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş aşağı və yuxarı yaş sərhədlərində olan və 

hər hansı bir əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilən əhalidir.  

 

 

 

 

 

 

 

https://un.mfa.gov.az/az
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Cədvəl 1: Əmək ehtiyatlarnın sayı, min nəfərlə 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Artım 

faizlə 

(2005-ci 

ilə 

nəzərən) 

Əmək 

ehtiyatları 
5421,3 6015,0 6335,9 6350,4 6408,1 6478,2 6569,3 6634,2 122,4% 

Məşğul olan 

əhalinin sayı 
4062,3 4329,1 4671,6 4759,9 4822,1 4879,3 4938,5 4876,6 120,0% 

İqtisadiyyatda 

məşğul 

olmayanlar 

1359,0 1685,9 1664,3 1590,5 1586,0 1598,9 1630,8 1757,6 129,3% 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək bazarı, 2021. 

2005-2020-ci illərdə ölkədə əmək ehtiyatları ilə əhalinin məşğulluq 

səviyyəsinin dinamikasında dəyişikliklər baş vermişdir ki, 2005-ci illə 

müqayisədə ölkədə əmək ehtiyatlarının sayı 22,3% artaraq 6634,2 min nəfər, 

məşğul əhalinin sayı isə 20,0% artaraq 4876,6 min nəfər olmuşdur. (Cədvəl 

1). Son on beş il ərzində əmək ehtiyatlarının sayının dinamikasının 

məşğulların sayının dinamikasını üstələməsi əmək qabiliyyətli yaşda olan 

əmək qabiliyyətli əhalinin sırasında təhsil alanların sayının artması ilə izah 

oluna bilər. 2005-ci-ci ildə əhalinin ümumi sayında əmək ehtiyatlarının xüsusi 

çəkisi 64,2%, 2020-ci ildə isə 65,9% təşkil etmişdir. Əmək ehtiyyatlarının 

əhalinin tərkibində xüsusi çəkisinin 1,7% bəndi qədər artmasının 

səbəblərindən biri kimi əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı yaşda olub işləyən 

pensiyaçıların sayının artmasını göstərmək olar. Digər tərəfdən ölkədə 

aparılan pensiya islahatları nəticəsində əmək qabiliyyətli yaş həddinin 

artırılması da əmək qabiliyyətli əhalinin sayına müsbət təsir göstərir.  
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Cədvəl 2: 2005-2020-ci illərdə Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının sayı, min 

nəfərlə 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Əmək ehtiyatları 5421,3 6015,0 6335,9 6350,4 6408,1 6478,2 6569,3 6634,2 

əmək qabiliyyətli 

yaşda əmək 

qabiliyyətli 

əhalinin sayı 

5304,0 5875,7 6198,7 6207,0 6262,2 6326,7 6408,5 6473,9 

yekuna nəzərən 

faizlə 
97,8 97,7 97,8 97,7 97,7 97,7 97,6 97,6 

iqtisadiyyatda 

məşğul olan 

əmək qabiliyyətli 

yaşdan yuxarı 

şəxslər 

103,8 133,1 137,2 143,4 145,9 151,5 160,8 160,3 

yekuna nəzərən 

faizlə 
1,9 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 

İqtisadiyyatda 

məşğul olan 15 

yaşınadək 

yetkinlik yaşına 

çatmayan 

şəxslər 

13,5 6,2 - - - - - - 

yekuna nəzərən 

faizlə 
0,25 0,1 - - - - - - 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək bazarı, 2021. 

Rəsmi statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda 

əmək ehtiyatlarının sayı 2005-ci illə müqayisədə nisbi ifadədə 22,3 faiz, 

mütləq ifadədə isə 1212,9 min nəfər qədər artmışdır. 2019-cu illə müqayisədə 

2020-ci ildə ölkədə əmək ehtiyatlarının sayı 0,9% və ya mütləq ifadədə 64,9 

min nəfər artmışdır. Əmək ehtiyatlarının tərkibində əməkqabiliyyətli yaşda 

olan əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisi 2005-ci ildə 97,8 faiz, 2020-ci ildə 

isə 97,6 faiz təşkil etmişdir. 2005-ci ildə əmək ehtiyatlarının tərkibində 

iqtisadiyyatda məşğul olan əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı şəxslərin xüsusi 

çəkisi 1,9%, 2020-ci ildə isə 2,4% təşkil etmişdir, iqtisadiyyatda məşğul olan 

yeniyetmələrin sayının xüsusi çəkisi 0,25% təşkil etmişdir. 2011-ci ildən 

etibarən isə ölkənin əmək ehtiyatları yalnız 2 əhali (əmək qabiliyyətli yaşda 
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əmək qabiliyyətli əhalinin sayı, iqtisadiyyatda məşğul olan əmək qabiliyyətli 

yaşdan yuxarı şəxslər) bölgüsü hesabına formalaşmağa başlamışdır. (Cədvəl 

3). Belə ki, 2011-ci ildən etibarən isə əmək ehtiyatları iqtisadiyyat və digər 

müxtəlif sahələrində işləyən yeniyetmələr mövcud deyildir. Bu isə Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasının 17-ci maddəsinə müvafiq olaraq “15 yaşına 

çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər” müddəasına uyğundur (Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası, 2016). Qeyd olunan statistik məlumatlar 

əmək bazarının daha effektiv şəkildə təşkil olunmasının təsir edən çox vacib 

məsələlərdir. Əmək bazarının döğru təşkili işsizliyin azalmasına və getdikçə 

aradan çıxmasına tutarlı təminat yaradır. Belə ki, təhlil olunan bu məsələlər 

həmişə ön planda olmalıdır.  

Cədvəl 3: İqtisadi fəal əhalinin sayı 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Əhalinin orta illik 

sayı – min nəfərlə 
8500,3 9054,3 9649,3 9854,0 9939,8 10024,3 10093,1 

İqtisadi fəal əhalinin 

sayı - min nəfərlə 
4380,1 4587,4 4915,3 5073,8 5133,1 5190,1 5252,5 

Kişilər  2268,8 2329,7 2510,8 2609,0 2637,4 2664,1 2685,0 

Qadınlar  2111,3 2257,7 2404,5 2464,8 2495,7 2526,0 2567,5 

İqtisadiyyatda 

məşğul olanların 

sayı - min nəfərlə 

4062,3 4329,1 4671,6 4822,1 4879,3 4938,5 4876,6 

Kişilər  2104,7 2227,4 2408,2 2502,8 2529,4 2556,8 2525,1 

Qadınlar  1957,6 2101,7 2263,4 2319,3 2349,9 2381,7 2351,5 

İşsizlər, min nəfərlə 317,8 258,3 243,7 251,7 253,8 251,6 375,9 

Kişilər  164,1 102,3 102,6 106,2 108,0 107,3 159,9 

Qadınlar  153,7 156,0 141,1 145,5 145,8 144,3 216,0 

Məşğulluq xidməti 

orqanlarında rəsmi 

işsiz statusu alan 

şəxslər, nəfərlə 

56343 38966 28877 38481 20088 81272 ... 
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Kişilər  27265 21979 17728 24496 12608 50625 ... 

Qadınlar  29078 16987 11149 13985 7480 30647 ... 

İşsizliyə görə 

müavinat alanlar 
2087 87 1543 6974 1117 540 727 

Kişilər  1316 70 1087 4748 668 283 467 

Qadınlar  771 17 456 2226 449 257 260 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək bazarı, 2021. 

Belə ki, əmək ehtiyatlarını xarakterizə edən göstəricilərdən biri iqtisadi 

cəhətdən fəal əhalidir. İqtisadi cəhətdən fəal əhali məşğul və işsiz əhalinin 

sayını əhatə edərək, 15 yaş və daha yuxarı yaşda işləməyən, iş axtarmayan 

və işə başlamağa hazır olmayan şəxslərdir. 2005-2020-ci illər ərzində iqtisadi 

fəal əhalinin və iqtisadiyyatda məşğul olanların ümumi sayı hər il ardıcıl olaraq 

müsbət tempdə artmışdır. Ölkədə 2020-ci ildə 10093,1 min nəfər əhalinin 

6473,9 min nəfəri əmək qabiliyyətli yaşda olan hissəsi təşkil etmişdir. Əmək 

qabiliyyətli yaşda olanların 5252,5 min nəfəri isə (81,3 faizi) iqtisadi cəhətdən 

fəal əhali hissəsidir. 2020-ci ildə ölkə əhalisinin 52,0 faizini iqtisadi fəal əhali, 

48,0 faizini isə iqtisadi qeyri-fəal əhali təşkil etmişdir. 2020-ci ildə 

Azərbaycanda iqtisadi-fəal əhalinin sayı 872,4 min nəfər (19,9 faiz) artmışdır. 

BƏT metodologiyasına əsasən əsasən 2005-ci ildə Azərbaycanda 317,8 min 

nəfər işsiz mövcud olmuşdur ki, bu da həmin dövrdə iqtisad faəl əhalinin 7,3 

faizini təşkil etmişdir ki, məşğulluq xidməti orqanlarında rəsmi qeydiyyatdan 

keçmiş işsizlərin sayı cəmi 56343 nəfər olmuşdur ki, bu da həmin dövrdə 

iqtisadi fəal əhalinin cəmisi 1%-ni təşkil etmişdir. 2005-ci illə müqayisədə 

2020-ci işsizlərin sayı isə 58,1 min nəfər və ya 1,18 dəfə, iqtisadiyyatda 

məşğul olanların sayı 814,3 min nəfər (20,0 faiz) artmışdır. Bununla yanaşı, 

işsizlər arasında qadınlar çoxluq təşkil etmişdir. 2005-ci ildə BƏT 

metodologiyasına əsasən əsasən müəyyən edilmiş işsizlərin ümumi sayında 

kişilərin xüsusi çəkisi 51,6%, qadınların xüsusi çəkisi isə 48,4%, təşkil 

etmişdir. Baxmayaraq ki, 2020-ci ildə işsizlərin ümumi sayı 1.18 dəfə azalmış, 

kişilərin xüsusi çəkisi 42,5%, qadınların xüsusi çəkisi isə 57,5%, təşkil 

etmişdir. İqtisadi fəal əhalinin ümumi sayında kişilərin xüsusi çəkisi 2005-ci 

ildə 51,8%, qadınların xüsusi çəkisi isə 48,2% təşkil etmişdir. 2020-ci ildə isə 

müvafiq olaraq 51,1% və 48,9% olmuşdur. Belə ki, ötən 15 il ərzində iqtisadi 

faəl əhalinin tərkibində kişilərin xüsusi çəkisi 0,7% bəndi qədər azalmış, 
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qadınların xüsusi çəkisi isə 0,7% bəndi qədər artmışdır. İşsizliyə görə 

müavinat alanların sayında isə kişilərin sayı yüksək olmuşdur. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 102-ci ilində ordumuzun 

qələbəsi ilə yekunlaşan 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi işğal olunmuş 

ərazilərin azad olunması ilə nəticələnmişdir. Bununla bir daha aydın oldu ki, 

erməni cəlladları otuz ilə yaxın zamanda düşmən tapdağı altında olan 

torpaqlarımıza dağıntılar törətmiş, bütün infrastrukturu məhv etmiş, əmək 

ehtiyatları ciddi şəkildə azalmış və bunun qarşılığında isə heç bir yeni 

infrastruktur layihələri yaratmamışdırlar.  

Qələbədən sonra artıq ölkəmiz dövlətçilik tariximizin yeni inkişaf mərhələsinə 

qədəm qoymuşdur. Daha aydın desək, hər mərhələnin tələbinə uyğun olaraq 

müxtəlif idarəetmə formaları və inkişaf modeli seçilir. Belə ki, regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 və 2019-

2023-cü illəri əhatə edən dövlət proqramları daha çox ölkədə sənayeləşmənin 

artırılması, qeyri-neft sektorunda inkişaf kimi məsələləri əhatə edirdisə, hazırki 

mərhələdə yeni prioritetlər yaranmışdır. Bu da indiyədək müəyyənləşdirilən 

strateji siyasət sayəsində əldə edilən uğurların və tarixi zəfərimizin 

kontekstində özünü göstərir. Hazırda həm dünyada baş verən 4-cü sənaye 

inqilabı kontekstində, həm yaradılan yeni reallıqlar konteksində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq 

olunmuş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” 2030-

cu ilə qədər Azərbaycanın yeni inkişaf perspektivləri müəyyənləşibki, bunlar 

həm milli çağırışlar, həm də qlobal çağırışlar kontekstində olduqca aktualdır. 

Ümumillikdə isə 2030-cu ilədək ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 Milli 

Prioritet reallaşdırılacaq: 

1) dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; 

2) dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; 

3) rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; 

4) işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış; 

5) təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi 

(https://president.az/az/articles/view/50474). 

Müvafiq sərəncamda qeyd edilir ki, tarixi zəfərdən sonra Azərbaycan 

keyfiyyətcə yeni strateji mərhələyə qədəm qoymuşdur. Belə ki, qlobal iqtisadi 

https://president.az/az/articles/view/50474
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reallıqlar, həmçinin yeni inkişaf mərhələsində qarşıya qoyulan məqsədlər 

ölkənin uzunmüddətli inkişaf sektorunun əsas sosial-iqtisadi inkişaf 

istiqamətlərinin və buna uyğun milli prioritetləri müəyyənləşdirilməsini tələb 

edir. 2021-2030-cu illəri əhatə edən Milli Prioritetlər yeni strateji dövrdə 

qarşıya qoyulan hədəflərə nail olmaq, bunun üçün siyasət və islahatlar 

çərçivəsini formalaşdırmaq məqsədi daşıyır. Qeyd edilən bütün bu Milli 

Prioritetlərin həyata keçirilməsində məqsəd ölkənin güclü olması və inkişafı, 

Azərbaycan vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsi, sosial rifahının 

gücləndirilməsidir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 7 iyul tarixli “Azərbaycan 

Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü” Fərmanı təsdiq 

olunmuşdur. Əvvəlki bölgü ilə müqayisədə yeni bölgüdə 14 iqtisadi rayon 

cəmlənmişdir. Yeni bölgüyə uyğun olaraq Qarabağ iqtisadi rayonuna 

Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa 

və Tərtər rayonları, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna isə Cəbrayıl, Kəlbəcər, 

Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları daxil olmuşdur 

(https://nk.gov.az/az/document/5457/). 

Diaqram 1: Qarabağ iqtisadi rayonunda əhalinin sayının dəyişməsi 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın 

demoqrafik göstəriciləri., 2021. 

 

 

https://nk.gov.az/az/document/5457/
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Diaqram 2: Şərqi Zəngəzur rayonu əhalinin sayının dəyişməsi 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın 

demoqrafik göstəriciləri., 2021. 

Diaqram 1 və 2-yə hər iki iqtisadi rayonun qeydiyyatda olan əhalinin sayına 

diqqət yetirsək son 20 ildə artım tendensiyasını müşahidə edəcəyik. Qarabağ 

iqtisadi rayonunda qeydiyyatda olan əhalinin sayı 1991-ci ildə 675,2 min nəfər 

idisə, 2021-ci ildə artıq bu rəqəm 904,5 min nəfərədək yüksəlmişdir. Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonunda da 1991-ci ildə 675,2 min nəfər idisə, 2021-ci 

ildə isə 904,5 min nəfərədək yüksəlmişdir. I Qarabağ müharibəsi zamanı 

ölkəmizə ağır itkilər üz vermişdir. İşğaldan sonrakı dövrlərdə öz ərazilərindən 

didərgin düşən, qaçqın və köçkün adı altında yaşayan vətəndaşlarımızın 

problemləri ölkənin ən vacib problemlərindən birinə çevrilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ISCEMR 2022 
IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 
 

[140] 

Cədvəl 4: Qarabağ iqtisadi rayonunda iqtisadi fəal əhalinin sayı, min nəfərlə 

 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Qarabağ iqtisadi rayonu 399.1 406.8 411.3 415.1 418.0 422.0 

Xankəndi - - - - - - 

Ağcabədi 62.6 63.9 64.7 65.3 65.7 66.1 

Ağdam 95.1 96.9 98.1 98.4 99.0 100.1 

Bərdə 75.6 77.0 77.8 79.2 79.8 80.7 

Füzuli 61.4 62.6 63.3 64.0 64.4 65.1 

Xocalı 14.7 14.9 15.0 15.1 15.3 15.4 

Xocavənd 22.8 23.3 23.5 23.5 23.7 23.9 

Şuşa 16.6 16.9 17.1 17.2 17.4 17.4 

Tərtər 50,3 51,3 51,8 52,4 52,7 53,3 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək bazarı, 2021. 

Cədvəl 5: Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda iqtisadi fəal əhalinin sayı, min 

nəfərlə 

 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonu 

164.2 167.5 169.3 170.5 171.6 172.8 

Cəbrayıl 38.3 39.1 39.6 39.9 40.2 40.5 

Kəlbəcər 44.6 45.5 45.9 46.3 46.5 47.2 

Qubadlı 20.3 20.7 20.8 21.0 21.2 21.2 

Laçın 38.2 39.0 39.3 39.6 39.8 40.0 

Zəngilan 22.8 23.2 23.7 23.7 23.9 23.9 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək bazarı, 2021. 

Belə ki, əmək ehtiyatlarını xarakterizə edən göstəricilərdən biri iqtisadi 

cəhətdən fəal əhalidir. İqtisadi cəhətdən fəal əhali məşğul və işsiz əhalinin 

sayını əhatə edərək, 15 yaş və daha yuxarı yaşda işləməyən, iş axtarmayan 
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və işə başlamağa hazır olmayan şəxslərdir. Son 10 il ərzində hər iki iqtisadi 

rayonda iqtisadi fəal əhalinin ümumi sayı hər il ardıcıl olaraq müsbət tempdə 

artmışdır. Ölkədə 2020-ci ildə 5252,5 min nəfər iqtisadi fəal əhalinin 8,03 faizi 

Qarabağ iqtisadi rayonunda, 3,3 faizi isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda 

cəmlənmişdir. 2020-ci il ərzində Qarabağ iqtisadi rayonunda iqtisadi fəal 

əhalinin sayının ən az artdığı bölgə Xocalı rayonu olaraq, 0,7 min nəfər 

(4.76%), ən çox isə Bərdə rayonunda 5,1 min nəfər (6,75%) təşkil etmişir. 

2020-ci il ərzində Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda iqtisadi fəal əhalinin 

sayının ən az artdığı bölgə Qubadlı rayonu olaraq, 0,9 min nəfər (4,43%), ən 

çox isə Kəlbəcər rayonunda 2,6 min nəfər (5,83%) təşkil etmişir. 

Cədvəl 6: Qarabağ iqtisadi rayonunda məşğul əhalinin sayı, min nəfərlə 

 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Xankəndi - - - - - - 

Ağcabədi 55,5 60,0 62,1 62,7 63,2 62,0 

Ağdam 84,8 90,1 93,0 93,4 94,1 92,7 

Bərdə 67,9 71,9 74,2 75,6 76,3 75,5 

Füzuli 53,7 58,0 59,9 60,6 61,1 60,2 

Xocalı 11,8 13,9 14,2 14,2 14,4 14,0 

Xocavənd 19,2 21,6 22,3 22,3 22,5 22,1 

Şuşa 13,5 15,6 16,1 16,1 16,3 15,8 

Tərtər 44,4 48,1 49,6 50,0 50,3 49,7 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək 

bazarı, 2021. 

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə məşğul əhalinin sayı Ağcabədi 

rayonunda 55,5 min nəfərdən 62,0 nəfərə, müvafiq olaraq Ağdam rayonunda 

84,8 min nəfərdən 92,7 min nəfərə, Bərdə ryaonunda 67,9 min nəfərdən 75,5 

min nəfərə, Füzuli rayonunda 53,7 min nəfərdən 60,2 min nəfərə, Xocalı 

rayonunda 11,8 min nəfərdən 14,0 min nəfərə, Xocavənd rayonunda 19,2 min 

nəfərdən 22,1 min nəfərə, Şuşa rayonunda 13,5 min nəfərdən 15,8 min 

nəfərə, Tərtər rayonunda 44,4 min nəfərdən 49,7 min nəfərə yüksəlmişdir.  
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Cədvəl 7: Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda məşğul əhalinin sayı, min nəfərlə 

 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Cəbrayıl 33,2 36,1 37,2 37,5 37,8 36,9 

Kəlbəcər 37,9 41,9 43,2 43,4 43,7 42,9 

Qubadlı 17,6 19,1 19,6 19,7 19,9 19,3 

Laçın 32,5 35,7 36,8 36,9 37,1 36,2 

Zəngilan 19,2 21,5 22,2 22,2 22,4 21,7 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Əmək bazarı, 2021. 

2010-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə məşğul əhalinin sayı Cəbrayıl rayonunda 

33,2 min nəfərdən 36,9 min nəfərə, müvafiq olaraq Kəlbəcər rayonunda 37,9 

min nəfərdən 42,9 min nəfərə, Qubadlı rayonunda 17,6  min nəfərdən 19,3 

min nəfərə, Laçın rayonunda 32,5 min nəfərdən 36,2 min nəfərə, Zəngilan 

rayonunda 19,2 min nəfərdən 21,7 min nəfərə yüksəlmişdir.  

İşğaldan azad edilmiş torpaqların iqtisadi potensialı çoxspektrli olub, kənd 

təsərrüfatının, sənayenin və turizmin müxtəlif sahələrini əhatə edir. Qarabağ 

bölgəsinin iqtisadi potensialı müəyənləşdirilərkən, qeyd etmək yerində olardı 

ki, münbit torpaqlara malik ərazilərdə kənd təsərrüfatının – maldarlığın, 

əkinçiliyin inkişafı üçün əlverişli şərait vardır. Bu torpaqlar üzümçülük, 

tütünçülük, pambıqçılıq, baramaçılıq, meyvə-tərəvəz, bostançılıq və 

heyvandarlığın inkişafı üçün böyük potensiala sahibdir. Burada qarğıdalı, 

noxud və üzüm regionun xarekterik bitkilərindəndir. Xatırladaq ki, Füzuli, 

Ağdam rayonları işğaldan əvvəlki dövrlərdə pambıq, taxıl, üzüm istehsalına 

görə ölkədə aparıcı rayonlar sırasında idilər. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan 

rayonları da üzümçülükdə fərqlənirdi. Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı və Zəngilanda 

heyvandarlıq çox inkişaf etmişdi. Göründüyü kimi, işğaldan azad edilən 

ərazilərimizin təbii imkanları, kənd təsərrüfatı potensialı bölgədə iqtisadiyyatın 

daha tez bərpa olunmasına şərait yarada bilər 

(http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2020/dekabr/729567(meqale).pd

f). 

Tədqiqat işi üzrə araşdırma apararkən “Google Forms” platforması üzərindən 

olmaqla anket sorğu metodundan da istifadə edilmişdir. Sorğuda iştirak etmiş 
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respondentlərin sayı 309 nəfər olmuşdur ki, bunlardan 279 nəfəri təqdim 

olunan bütün sualları cavablandırmışdır. 

Diaqram 3: Sorğuda iştirak etmiş şəxslərin yaş kateqoriyalarına görə bölgüsü, 

faizlə 

 

Mənbə: Sorğudan əldə olunan nəticələr əsasında müəllifin hesablamaları 

Belə ki, diaqram 3-dən göründüyü kimi sorğuda iştirak edənlərin 77,3%-i 35 

yaşadək, 13,4%-i 35-50 yaş, 5,2%-i 50-5 yaş, 4,1%-ni isə 65 yaşdan yuxarı 

şəxslərdən ibarət olmuşdur. 

Diaqram 4: Yeni yaradılacaq iş yerlərində işlə təmin olunmaya dair razılıq üzrə 

şərtlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə keçirilmiş sorğunun nəticəsi 

 

Mənbə: Sorğudan əldə olunan nəticələr əsasında müəllifin hesablamaları 
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Bu sualın təqdim edilməsində əsas məqsəd iştirakçıların işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə yeni yaradılacaq iş yerləri üzrə gözləntiləri ilə bağlı 

fikirlərinin, eləcə də həmin ərazilərdə işləməkdə maraqlı olub-olmadıqlarının 

müəyyənləşdirilməsi olmuşdur. Bu sualın cavablandırılmasında ümumilikdə 

294 nəfər iştirak etmişdir.  

Diaqram 4-ə əsasən sorğuda iştirak etmiş şəxslərin 35,7%-i yaşayış yeri ilə 

təmin ediləcəyi halda, 25,5%-i əməkhaqqı məbləğinin 800 manatdan çox 

olacağı halda, 15,3%-i dövlət tərəfindən sosial və vergi güzəştlərinin ediləcəyi 

halda həmin ərazilərdə yaradılacaq iş yerlərində işləməkdə maraqlı olduğunu, 

23,5%-i isə ümumiyyətlə həmin ərazilərdə işləmək istəmədiyini bildirmişdir. 

Göründüyü kimi sorğuda iştirak etmiş şəxslərin əsas hissəsini daha 

məhsuldar və effektiv əmək ehtiyatı kimi qiymətləndirilə bilən gənclərin təşkil 

etməsi və bunların da çoxunun işlə təmin olunarkən daha çox yaşayış yeri ilə 

təmin edilmə faktorlarının qeyd etməsi yaradılacaq infrastrukturun yalnız iş 

yerləri üzrə deyil, yaşayış yerlərini də əhatə etməsini zəruri edir.  

Diaqram 5: İştirakçıların hansı iqtisadi sahələrdə işləməkdə maraqlı olmalarına 

dair keçirilmiş sorğunun nəticəsi 

 

Mənbə: Sorğudan əldə olunan nəticələr əsasında müəllifin hesablamaları 

Sorğuda iştirakçılara təqdim edilmiş 3-cü sual region üzrə olmaqla yeni 

yaradılacaq hansı iqtisadi sahələrdə işləməkdə maraqlı olduqlarını 

müəyyənləşdirmə xarakteri daşımışdır. Belə ki, iştirakçıların 52,7%-i turizm, 

28%-i sənaye, 12,9%-i fərqi yoxdur, 6,5%-i isə kənd təsərrüfatı (əkinçilik, 

maladarlıqvə s.) cavabını seçmişdir (Diaqram 5). 

Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin relyefi əsasən turizm və kənd 

təsərrüfatı kimi iqtisadi sahələr üçün daha effektivdir. Lakin iştirakçıların aşağı 
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hissəsinin kənd təssərrüfatını seçməsi bu sahə üzrə güzəştli və uzunmüddətli 

iqtisadi proqramların işlənib hazırlanmasını və bu proqramalrın daha çox 

həmin ərazilərdə daimi yaşayacaq şəxslərə münasibətdə təqdim edilməsini 

zəruri edir.  

Diaqram 6: İştirakçıların muzdla işləməkdə, yaxud sahibkar olaraq fəaliyyət 

göstərməkdə maraqlı olmalarının müəyyənləşdirilməsi üzrə keçirilmiş 

sorğunun nəticəsi 

 

Mənbə: Sorğudan əldə olunan nəticələr əsasında müəllifin hesablamaları 

Sonuncu sualın təqdim edilməsində əsas məqsəd iştirakçıların muzdlu 

fəaliyyətlə və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda maraqlı olmalarını 

müəyyənləşdirmək olmuşdur. Burada onlara 2 sual (işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə hər hansı bir sahibkara məxsus iş yerində işləmək və ya öz 

biznesinizi yaratmaq istərdiniz ) təqdim edilmişdir. Belə ki, bu sualda 

iştirakçıların 61,5%-i sahibkara məxsus iş yerində işləmək, 38,5%-i isə öz 

biznesini yaratmaq variantalarını qeyd etmişdir (Diaqram 6).  

Belə ki, “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də əks 

olunan “Böyük Qayıdış” planının 2030-cu ilədək həyata keçirilməsi işğaldan 

azad olunmuş ərazilərin yenidən dirçəlməsinə, yeni infrastruktur layihələri 

yaratmaqla əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadəsinə, məşğul əhalinin sayını 

artımına, yeni iş yerləri yaradılmasına və həmin bölgələrində dayanıqlı sosial-

iqtisadi inkişafına zəmin yaradacaqdır. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Hazırda həm dünyada baş verən 4-cü sənaye inqilabı kontekstində, həm 

yaradılan yeni reallıqlar konteksində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 2030-cu ilə qədər 

Azərbaycanın yeni inkişaf perspektivləri müəyyənləşibki, bunlar həm milli 

çağırışlar, həm də qlobal çağırışlar kontekstində olduqca aktualdır. Belə ki, 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də əks olunan 

“Böyük Qayıdış” planının 2030-cu ilədək həyata keçirilməsi işğaldan azad 

olunmuş ərazilərin yenidən dirçəlməsinə, yeni infrastruktur layihələri 

yaratmaqla əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadəsinə, məşğul əhalinin sayını 

artımına, yeni iş yerləri yaradılmasına və həmin bölgələrində dayanıqlı sosial-

iqtisadi inkişafına zəmin yaradacaqdır. 

Belə ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin sahib olduğu coğrafi relyef 

iqtisadiyyatın müxtəlif istiqamətləri üzrə fəaliyyətlərin təşkili baxımından 

olduqca effektivdir. Bu ərazilərdə dağ-mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, 

turizm və digər sahələr üzrə olduqca geniş potensial mövcuddur. Gələcəkdə 

işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmək ehtiyatlarının düzgün planlaşdırılması 

onlardan səmərəli istifadə baxımından həmin ərazilərdə, eləcə də oraya yaxın 

digər ərazilərdə peşə təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi, peşə təhsilində iştiraka marağın artırılması olduqca vacibdir. 

Həmin ərazilərdə prioritet peşə ixtisasları müəyyənləşdirələrkən regionun 

gələcək inkişaf meyllərinin nəzərə alınması, sahibkarlıq subyektləri ilə birgə 

əməkdaşlıqların edilməsi zəruridir. 

Cari dövrdə özəl sektorun daha üstünlük təşkil etdiyi kənd təsərrüfatı və turizm 

sahələri üzrə olmaqla dövlət tərəfindən dəstəkləyici tədbirlər paketinin 

müəyyənləşdirilməsi, orada çalışaq həm sahibkarlıq subyektləri, həm də 

muzdla çalışacaq işçilər üzrə vergi və sosial güzəştlərin müəyyənləşdirilməsi 

olduqca vacib amillərdəndir. 

Aparılan tədqiqat işinin yekunu olaraq aşağıdakı nəticələri formalaşdırmaq 

olar: 

- əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün:  

- işğaldan azad olunuş ərazilərdə əmək ehtiyatlarının bölüşdürülməsi , 

onlardan səmərəli istifadə edilməsi;  
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- iqtisadiyyat və digər müxtəlif sahələrin inkişafını təmin etmək;  

- dövlət və qeyri-dövlət sektorunun inkişaf;  
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AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARDA ƏMƏK BAZARININ 

FORMALAŞDIRILMASI 

i.e.n., dos. Əliyev Müşrəvan 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 
Hüseynli Aytac 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 

Xülasə 

Əmək bazarının vəziyyəti və əhalinin məşğulluğu problemləri mövcud əmək 

potensialının qorunması, artırılması və səmərəli istifadəsi ehtiyacı ilə üzləşən 

ölkə iqtisadiyyatı üçün son dərəcə aktualdır. Bunsuz bazar islahatları yolu ilə 

daha da irəliləməsi və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə tam 

inteqrasiyası qeyri-mümkündür, burada ölkənin rəqabətqabiliyyətli olmasının 

həlledici şərti yüksək ixtisaslı, mobil işçi qüvvəsi istehsal nəticələrinə maraq 

göstərir və yüksək keyfiyyətli işçi qüvvəsidir.  

Bazar münasibətləri sistemində əmək bazarı və əhalinin məşğulluğu xüsusi 

yer tutur. Bazar iqtisadiyyatında birbaşa və ya dolayısı ilə baş verən iqtisadi, 

sosial, demoqrafik hadisələrin əksəriyyəti tam və ya qismən əmək bazarında 

gedən prosesləri əks etdirir. Müasir iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi əmək 

bazarı təkrar istehsal sistemində mühüm rol oynayır. Məhz əmək bazarında 

işçi qüvvəsinin alqı-satqısı baş verir, onun faydalılığı və sosial əhəmiyyəti 

qiymətləndirilir. 

 

Açar sözlər: əmək bazarı, məşğulluq, əmək potensialı 
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Giriş 

Əmək bazarı bazar iqtisadiyyatının ən mürəkkəb elementidir. Burada əməyin 

qiymətinin və onun fəaliyyət göstərmə şəraitinin müəyyən edilməsində təkcə 

işçinin və işəgötürənin maraqları bir-birinə qarışmır, həm də cəmiyyətdə baş 

verən demək olar ki, bütün sosial-iqtisadi dəyişikliklər öz əksini tapır. 

Ümumilikdə əmək bazarı dedikdə, əməyin işə götürülməsi və təklifi və ya onun 

alqı-satqısı ilə bağlı sosial münasibətlər sistemi başa düşülür. 

Əmək bazarının necə işlədiyini başa düşmək üçün bu bazarda tələb və təklifi 

öyrənmək lazımdır. Əmək bazarında tələbin subyektləri biznes və dövlət, təklif 

subyektləri isə ev təsərrüfatlarıdır. Əmək bazarının əsas komponentləri bütün 

muzdlu işçi qüvvəsini əhatə edən məcmu təklif və iqtisadiyyatın muzdlu 

əməyə ümumi tələbatı kimi məcmu tələbdir. Onlar ümumi əmək bazarını təşkil 

edirlər. Əmək bazarı ümumi bazar qanunlarına tabe olsa da, əhəmiyyətli 

xüsusiyyətlərə malikdir, çünki əməyin özü əmtəə olmaqla, subyektiv istehsalın 

amili kimi eyni zamanda tələb və təklif nisbətinə, onun bazar qiymətinə fəal 

təsir göstərə bilər (Əzizova G.A. 2017: s.170). 

 

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda əmək bazarı 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına yenidən inteqrasiyası 

digər iqtisadi rayonların, o cümlədən, Gəncə-Qazax və Aran 

iqtisadiyyatlarının daha səmərəli planlaşdırılmasını, iqtisadiyyatın idarə 

edilməsində çevikliyin təmin edilməsini və nəticədə bu təsərrüfat strukturunun 

inkişaf etdirilməsini tələb edir. COVID-19 pandemiyasının gətirdiyi yeni qlobal 

tənəzzül iqtisadiyyatlara və əmək bazarlarına təsir etdiyi üçün milyonlarla işçi 

iş daxilində və işdən kənarda həyatlarını, rifahını və məhsuldarlığını kökündən 

dəyişdirən dəyişikliklərlə üzləşdi. Bu dəyişikliklərin müəyyənedici 

xüsusiyyətlərindən biri onların asimmetrik təbiəti - onsuz da əlverişsiz əhaliyə 

sürət ilə təsir etməsidir. 

Bütün bu iqtisadi imkanların işğaldan azad edilmiş kənd təsərrüfatı, 

energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə əldə olunması göstərir ki, onların 

həyata keçirilməsi və səmərəli idarə olunması Qarabağın və Azərbaycanın 

iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verəcək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarının iqtisadi inkişafı və onların beynəlxalq şimal-cənub və şərq-qərb 

nəqliyyat dəhlizlərinə, eləcə də Zəngəzur dəhlizinə daxil olması Qarabağı 
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bütün Cənubi Qafqazda iqtisadi hərəkətverici qüvvəyə çevirəcək. İqtisadi 

sürücü kimi Ermənistanın işğalı zamanı olduğu kimi münaqişə zonası əvəzinə 

regional əməkdaşlığın simvolu olacaq 

(https://www.eurasiareview.com/28092021-with-new-economic-regions-

karabakh-set-to-become-economic-driver-of-caucasus-oped). 

İAEƏ-ə əhalinin köçürülməsi asan məsələ deyil, hamısı strateji fəaliyyət 

planına əsaslanır. Birincisi, təhlükəsizlik tədbirləri başa çatdıqdan sonra 

işğaldan azad edilən ərazilərdə əsas infrastruktur, eləcə də yaşayış, sosial və 

fiziki infrastruktur formalaşdırılmalıdır. İnzibati dövlət xidmətləri göstərən 

məktəblər, xəstəxanalar və ictimai binalar olmalıdır. Təbii ki, azad edilmiş 

ərazilərin rifahı üçün böyük layihələr nəzərdə tutulur. Bu layihələri həyata 

keçirmək üçün milyardlarla dollar lazımdır. Hazırda yolların və şəhərlərin 

salınması, asfalt yolların salınması, rayonların elektrik enerjisi və içməli su ilə 

təmin olunması nəzərdə tutulur. Ən əsası isə yeni yaşayış binalarının, 

məktəblərin, xəstəxanaların, idman komplekslərinin, mədəniyyət evlərinin 

tikintisi üçün layihələr hazırlanıb. Yaşayış binalarının, məktəblərin, 

xəstəxanaların, idman komplekslərinin, mədəniyyət evlərinin, xəstəxanaların 

tikintisi əhalinin bu ərazilərə miqrasiyasının sosial vəziyyətini 

yaxşılaşdıracaqdır. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindən biri də erməni faşizminin işğalından azad edilmiş 

torpaqlarımıza qayıdan insanların məqsədyönlü, çevik və aktiv məşğulluq 

proqramlarının hazırlanmasıdır. Bu sahədə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə 

əməkdaşlıq təklif olunur. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza qayıdanların 

məşğulluq məsələlərinin həlli istiqamətində xeyli işlər görülür. 2021-2025-ci 

illər üçün Azərbaycan Respublikasının layiqli əmək milli proqramı layihəsinin 

hazırlanmasında Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə əməkdaşlıq da nəzərdə 

tutulub. 

İnsan kapitalının inkişafı hesabına davamlı iqtisadi tərəqqinin təmin edilməsi 

bu gün Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. 

Son illər bu sahədə kompleks tədbirlər həyata keçirilib və yüksək nailiyyətlər 

əldə olunub. Əmək ehtiyatlarından, məşğulluq və sahibkarlıq imkanlarından 

səmərəli istifadə etməklə ölkədə iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, layiqli 

əməyin dəstəklənməsi, əmək rəqabətliliyinin artırılması və əmək 

məhsuldarlığının artırılması. Strateji yol xəritələri əsas hədəflər kimi müəyyən 

edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci ildə imzaladığı “2019-

https://www.eurasiareview.com/28092021-with-new-economic-regions-karabakh-set-to-become-economic-driver-of-caucasus-oped
https://www.eurasiareview.com/28092021-with-new-economic-regions-karabakh-set-to-become-economic-driver-of-caucasus-oped
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2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nın 

təsdiq edilməsi haqqında AR-sı Prezidentinin Sərəncamı imzalanmışdır 

(2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 

Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı, 2018). 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 

“Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri” adlı yeni inkişaf 

konsepsiyası qəbul edilib. Yeni inkişaf konsepsiyasının iddialı məqsədi və 

devizi var: “Qüdrətli dövlət və Yüksək rifah cəmiyyəti”. Konsepsiyada qeyd 

olunur ki, növbəti on ildə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının aşağıdakı beş milli 

prioritetləri həyata keçirilməlidir (Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 

Milli Prioritetlər”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02 fevral 2021-ci il): 

1. Dayanıqlı və artan rəqabətqabiliyyətə malik iqtisadiyyatın təmin olunması;  

2. İnklüziv, dinamik və sosial ədalətə əsaslanmış cəmiyyətə nail olmaq;  

3. Müasir onnovasiya məkanına və rəqabətli insan kapitalına malik olmaq;  

4. İAEƏ-ə böyük qayıdışın təmin olunması;  

5. Yaşıl ölkə və təmiz ətraf mühitə nail olmaq. 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru 

Vüsal Qasımlı bu günlərdə “Əslində prezident İlham Əliyev post-konflikt 

quruculuğu üçün konseptual baza müəyyən edib” demişdir. Belə çıxır ki, 

münaqişədən sonra bərpa prioritetləri əsasən aşağıdakılara əsaslanacaq 

(Əyyubov V.S., Tağıyev A.M., 2021: s.17): 

- rayonda sosial infrastrukturun inkişafının təmin edilməsi; 

- dövlət idarəçiliyinin fəaliyyətinə hərtərəfli dəstək; 

- iqtisadi və sosial problemlər nəzərə alınmaqla, insan kapitalının inkişafı üçün 

tədbirlər görərək mərhələli şəkildə insanların köçürülməsini təmin etmək. 

- məşğulluq tədbirləri, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın, kiçik biznesin 

inkişafı, ailə iqtisadiyyatının inkişafı; 

- və nəhayət, regionun zəngin təbii sərvətlərinə əsaslanan yeni texnologiyalar, 

o cümlədən yeraltı və yerüstü təbii sərvətlər, dağ-mədən və metallurgiya, 
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metallurgiya, maşınqayırma və emalı, yüngül sənaye, qida sənayesi, tikinti 

materialları sənayesi, energetika, kənd təsərrüfatı, turizmin inkişafı, burada 

xalq sənətkarlığı və digər fəaliyyətlər üstünlük təşkil edəcək.  

Qəbul edilmiş milli prioritetlər müasir inteqrasiyanın çağırışları və qlobal 

iqtisadiyyata inteqrasiya zərurəti ilə yanaşı, həm də milli iqtisadiyyatın 

kompleks inkişafını, eləcə də “azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış”ı əks 

etdirir. Göründüyü kimi, vətəndaşların əbədi yaşaması üçün təhlükəsiz və 

rahat yaşayış mühitinin yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Bu, yeni 

ərazilərdə layiqli mənzillərlə təmin olunmasını, müasir infrastrukturun 

qurulmasını, rahat həyat tərzini və müasir xidmətlərin göstərilməsini tələb edir. 

Qarabağ iqtisadi sferasında sosial sahənin göstəricilərini aşağıdakı kimi təhlil 

etmək olar. Qarabağ iqtisadi rayonunda 2015-2021-ci illər arasında səhiyyə 

göstəriciləri aşağıdakı kimi olub.Əməyin məhsuldarlığının artırmaq üçün, 

əməyin məhsuldar qüvvəsi ilə əmək məhsuldarlığının arasında yaranan fərqi 

müəyyən etmək lazımdır. 

Dünyanın ən böyük beyin mərkəzlərindən bir olan İrs Fondu tərəfindən 

hazırlanan “İqtisadi Azadlıq İndeksi 2021” hesabatında Azərbaycan 6 pillə 

irəliləyərək 172 ölkə arasında 38-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan bu il dünya 

üzrə orta göstəricidən yuxarı və Avropa ölkələri səviyyəsində nəticə göstərib. 

İndeksin nəticələrinə əsasən ən yaxşı nəticə göstərən ölkələr Sinqapur, Yeni 

Zelandiya və Avstraliyadır. (İqtisadi Azadlıq İndeksi2021 hesabatı 

(https://ereforms.gov.az/az/media/xeberler/iqtisadi-azadliq-indeksi-2021-

hesabatina-gore-azerbaycan-6-pille-irelileyib-43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ereforms.gov.az/az/media/xeberler/iqtisadi-azadliq-indeksi-2021-hesabatina-gore-azerbaycan-6-pille-irelileyib-43
https://ereforms.gov.az/az/media/xeberler/iqtisadi-azadliq-indeksi-2021-hesabatina-gore-azerbaycan-6-pille-irelileyib-43


 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[153] 

Qrafik 1: Qarabağda səhiyyə üzrə əsas göstəricilər 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/healthcare/ 

Qrafikin təhlilinə nəzər salsaq görərik ki, müəssisələrin sayında 2021-ci ildə 

azalma müşahidə olunmuşdur. 2021-ci ildə xəstəxanaların sayı 518, 2016-cı 

ildə isə bu rəqəm 559 olmuşdur. 

Qrafik 2: Qarabağda səhiyyə üzrə əsas keyfiyyət göstəriciləri, %-lə 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/healthcare/ 

https://www.stat.gov.az/source/healthcare/
https://www.stat.gov.az/source/healthcare/
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Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində müvəqqəti 

xüsusi idarəetmə haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 

oktyabr 2020-ci il tarixli Fərmanı ilə müvəqqəti komanda idarəetmə 

məntəqələri yaradılıb, xüsusi təyinatlı obyektlərin mühafizəsi və bərpası təmin 

edilib. Bunlar insanlar və ətraf mühit, ictimai təhlükəsizlik və digər mühüm 

məsələlər üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Digər tərəfdən, Ermənistan 

Respublikasının Prezidenti respublika Silahlı Qüvvələrinin təcavüzü 

nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktura, habelə 

sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini və aradan 

qaldırılmasını təmin etmişdir. Dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi və dövlət 

başçısına təqdim edilməsi, zədələnmiş obyektlərin təmiri, təmir-tikinti işlərinin 

xərcləri ilə bağlı Prezidentə təklif vermək üçün xüsusi Dövlət Komissiyası 

yaradılıb.  

 

Vətən müharibəsindən sonra Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın əmək 

bazarına təsir edən əsas amilləri 

Ərazidə mineral su emalı zavodu, süd zavodu, yağ-pendir zavodu, ət-süd 

kombinatı, karxana var idi. Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı torpaqlarında əkin 

sahələrinin payı digər aztəminatlı rayonlarla müqayisədə aşağı olsa da, 

işğaldan əvvəlki bu ərazilər bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsullarını 

artırmağa çalışırdı. Azad edilmiş bu rayonların iqtisadiyyatında kənd 

təsərrüfatı xüsusi rol oynayırdı. O vaxtkı hesablamalara görə, respublikada 

istehsal olunan barama qozunun 11 faizi, 2 ədəd taxıl, 7 ədəd siqaret, ət və 

südün 7,5-9 faizi Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun payına düşürdü. 

Bütövlükdə kənd təsərrüfatında heyvandarlığın payı 65-70 faiz təşkil edirdi. 

Rayonun zəngin təbiəti, örüş və sürüləri qoyunçuluğun və südlük maldarlığın 

inkişafına, qoyunçuluğun inkişafına geniş imkanlar yaratmışdır. 1991-ci ildə 

Füzuli rayonunda 114 min ton üzüm istehsal edilmişdir ki, bu da orta 

məhsuldarlığın 9 faizini təşkil edir. Ümumilikdə 7 rayonda 300 min ton üzüm 

yığılıb. Ölkədə pambıq mahlıc istehsalının 12 faizi Horadiz zavodunun payına 

düşürdü. Bu rayonlar respublikanın mühüm kənd təsərrüfatı əraziləri hesab 

olunurdu. Rayon meşə örtüyü ilə çox zəngindir. Ərazinin 14%-i meşəlik 

sayılırdı. Meşə örtüyünün çox hissəsi Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olub. 

Lakin Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bu meşələrə ciddi ziyan dəyib 

(Səmədzadə S.İ., 2021: s.6). 
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Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm potensialı Qarabağ 

bölgəsində biznes proseslərinin sürətləndirilməsi üçün yeni imkanlar açacaq. 

Burada təbiətin gözəl və füsunkar guşələri, mineral müalicəvi içməli su, turizm 

və istirahət potensialı var. Kəlbəcər və Zəngilan termal bulaqları, Şuşadakı 

balneoloji mərkəzlər, kanat yolu potensialı, Xudafərin körpüsü, Azıx mağarası 

yeni turizm marşrutlarını cəlb edir. Qarabağda xalça turlarının təşkili böyük 

maraq doğuracaq. Turizm biznesinin inkişafına təkan vermək üçün regionda 

xüsusi turizm layihələri hazırlanmalı, nəzərdən keçirilməli, biznes planları 

təsdiqlənərək turizm firmalarına və bu sahədə təcrübəsi olan şirkətlərə, 

potensial investorlara təqdim edilməlidir (Hüseynov N.R., 2021: s.71). 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin kənd təsərrüfatı potensialı böyükdür. Bu 

ərazilərdə qızıl, mis, civə, dəmir, mərmər, eləcə də tikinti materiallarının 

istehsalı üçün xammal bazası var. Məsələn, üzümçülük Cəbrayıl, Qubadlı, 

Zəngilan rayonlarında inkişaf etmişdir. Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı və 

Zəngilanda heyvandarlıq yüksək inkişaf etmişdir. Bu ərazilər yerli ət 

istehsalında mühüm rol oynamışdır. Gördüyümüz kimi, regionlar həm 

sənayedə, həm də kənd təsərrüfatında həm böyük xammal bazası, həm də 

təbii resurs potensialına malikdir. Bütün bunlar həmin ərazilərin 

iqtisadiyyatının yüksək templə inkişaf etməsinə imkan verəcək.  

Aydındır ki, azad edilmiş ərazilərin gələcəkdə təhlükəsizliyini təmin etmək 

üçün xarici investisiyalar lazımdır, çünki xarici biznesə daha çox xarici diqqət 

ayrılır və nəticədə bu halda təhlükəsizlik məsələləri daha effektiv həll olunur. 

Amma ilk növbədə infrastruktura investisiyaları dövlət təmin etməlidir, çünki 

etibarlı infrastruktur olmadan heç bir investor maraqlanmayacaq. Sərmayələri 

həm də azərbaycanlı iş adamları, işğaldan azad edilmiş rayonlardan olan, 

hazırda bizneslə məşğul olan və başqa ölkələrdə – Avropada, Rusiyada, ABŞ-

da yaşayan insanlar cəlb edə bilərdi. Konkret olaraq bu iş adamları üçün 

ayrıca proqram yaratmaq lazımdır ki, onlar pul yatırsınlar, bu rayonlarda iş 

yerləri yaradılsın. İşğaldan azad edilən ərazilərdəki torpaqlar kənd təsərrüfatı 

sahəsi üçün çox əlverişlidir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin mövcud 

potensialı, xammal və təbii sərvətlərin və məhsuldar torpaqların həcmi nəzərə 

alınmaqla, bərpa mərhələsindən qısa müddət sonra bu rayonlarda istehsalın 

8 dəfəyə qədər artacağı gözlənilir. Bu o deməkdir ki, biz tezliklə bu sahələrdə 

yeni iş yerlərinin yaradılması və güclü iqtisadi inkişafın şahidi olacağıq 

(Nabiyeva I.M., 2021: s.130). 
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Qarabağ iqtisadi rayonunun sosial inkişafı problemləri müasir şəraitdə yeni 

texnologiyaların tətbiqi, ənənəvi sənaye sahələrinin inkişafı, eləcə də rəqabət 

mühitinin gücləndirilməsi üçün qayda və prinsiplərin tətbiqi yolu ilə həll 

edilməlidir. Əhalinin köçürülməsi üçün məşğulluq və sosial infrastruktur 

obyektlərinin inkişafı, yerləşdirilməsi və istifadəsində nominal dəyərlər 

arasında bazar tələbi və optimal performans proqnozlaşdırılmalıdır. Hər bir 

sakinin tələbləri ilə yanaşı, ölkə üçün lazım olan dəyərləri və məqsədləri 

balanslaşdırmalı və tarazlaşdırmalıdırlar. Azad edilmiş rayonlarda iş yerli 

resurslardan və xidmətlərdən istifadə etməklə ixrac potensialının artırılmasına 

yönəldilməlidir. Dövlətin regional siyasətinə əsasən, dövlət sifarişi ilə bu 

rayonlarda sahibkarlığa dəstək proqramları təşkil oluna bilər. Məşğulluğa 

kömək proqramları Ağdam rayonunda sənətkarlıq, emal sənayesi, kənd 

təsərrüfatı, turizm və heyvandarlıq, sosial infrastruktur obyektləri vasitəsilə 

həyata keçirilə bilər. 

İşğaldan azad edilmiş rayonların sosial-iqtisadi inkişafı sistemli və kompleks 

proqramlara, tədbirlərə, tapşırıqlara əsaslanmalıdır. Fikrimizcə, bu 

proqramların konturları aşağıdakı ardıcıllıqla və mərhələlərlə həyata keçirilə 

bilər: 

- regionlar üzrə qlobal və yerli məqsədlərin təsdiqi və alternativ qərarlar üçün 

səmərəlilik meyarlarının müəyyən edilməsi. 

- bu məqsədlərə nail olmaq üçün resurs potensialı, təşkilati məsuliyyət 

müəyyən edilməlidir; 

- hər bir regionun özünün yerli vəzifələri, inkişaf dinamikası və icra müddətləri 

var; 

- regionların inkişafına maliyyə yardımı sistemində pay və məxaric 

strukturunun əsas istiqamətləri, gəlir mənbələri və bölgü sistemi 

proqnozlaşdırılır; 

- layihələr xarici şirkətlərin istiqamətini və regionda dövlət investisiyalarının 

dəyərini və yerli resurslardan istifadədə təkrar istehsal xərclərini 

qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulub. 

Hazırkı şəraitdə regionların resurs potensialı və resursları qiymətləndirilməklə 

biznes potensialı, özünüməşğulluq və xarici sahibkarlıq sxemləri 

hazırlanmalıdır. O, regionların sosial-iqtisadi inkişafı və əlverişli variantları 
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olan səmərəli ərazi iqtisadi əlaqələri əsasında mürəkkəb sənaye mərkəzləri, 

klasterlər və müştərək müəssisələr şəklində layihələndirilir. Fikrimizcə, rabitə, 

nəqliyyat və insan resursları nəzərə alınmaqla istehsal, xidmət və istehlak 

obyektlərini aşağıdakı istiqamətlərdə inkişaf etdirmək olar: 

- Kəlbəcər rayonunda mineral su istehsalı və turizm mərkəzi üçün mərkəzi və 

regional resurslar, eləcə də biznes fəaliyyəti kimi kompleks tədbirlər inkişaf 

etdirilə bilər. Kəlbəcərin sarı otlaqları və su ehtiyatları yerli və digər rayonlar, 

eləcə də heyvandarlıq üçün baza ola bilərdi; 

- Ağdam rayonunda emal sənayesinin, kənd təsərrüfatının, sənayenin, 

infrastruktur obyektlərinin və elmi-tədqiqat mərkəzlərinin inkişafı; 

- Zəngilanın iqtisadi və sosial bazası nəzərə alınmaqla azad iqtisadi zonaların 

və ticarət mərkəzlərinin, nəqliyyat mərkəzlərinin, turizmin inkişafı: dağ və 

beynəlxalq turizm mərkəzləri. Daha çox sənaye qazıntı və meyvə emalı 

müəssisələri yaradılmalıdır; 

İşğaldan azad edilmiş rayonlar arasında əsas əlaqə Ağdamın və ona bitişik 

rayonların kompleks inkişafıdır. Ağdamın digər rayonlarla iqtisadi və 

kommunikasiya əlaqələrinin genişləndirilməsi təşkilatın ərazi strukturu kimi 

prioritet məsələ ola bilərdi. Ağdamın sənaye potensialı və infrastruktur 

mərkəzləri kənd təsərrüfatından, enerji resurslarından və digər bölgələrdən 

gələn əmək ehtiyatlarından intensiv və səmərəli istifadə etməyə imkan verir. 

Regional bölgədə istehsal və xidmət sahəsi dövlət idarəçiliyinin resursları və 

mexanizmlərinin qabiliyyətindən, yerli və əhalinin intellektual kənd və şəhər 

mühitində iqtisadi və sosial dövriyyədə iştirak etmək qabiliyyətindən, 

resurslardan və rahat idarəetmədən asılıdır. Beləliklə, sığorta sisteminin 

qiymətləndirilməsində, asan xidmət göstərilməsi və dəyərlərin təsdiqində 

aşağı qiymət strukturunun seçilməsi və istifadəsi vacibdir. Ağdam biznes 

ənənəsi resurslardan istifadə edərək təbii-coğrafi və dominant funksiyalarını 

yerinə yetirən rayon kimi formalaşmalıdır. Ağdamın Ağdam rayonu və digər 

qonşu rayonlarla əlaqələrini stimullaşdırmaq üçün prioritet maddi və maliyyə 

dəstəyi, subsidiyalar və dövlət dəstəyi, sosial müdafiə sistemindən istifadə 

edilməlidir. Bir neçə ucqar kənd və qəsəbədə sosial müdafiə sisteminə əmək 

haqqının artırılması və ya məqsədyönlü fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün əlavə 

əmək haqqı və sosial müavinətlər sistemi daxil edilməlidir. Dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilən infrastruktur layihələri normativ sənədlərə uyğun 

hazırlanmalıdır (Qurbanova F., 2021: s.3).  
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı 

bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 

mədəni-tarixi abidələrin və layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması istiqamətində 

genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir (İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 

iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 2021).  

Bu çərçivədə həyata keçirilən layihələr qısa müddətdə bu ərazilərin sülh və 

əməkdaşlıq zonasına çevrilməsində mühüm rol oynayır. Bu ərazilərin zəngin 

resurslarından və infrastruktur potensialından səmərəli istifadə, dövlət-özəl 

tərəfdaşlıq və ən əlverişli biznes mühiti əsasında təsərrüfat fəaliyyətinin 

canlandırılması, davamlı köçürülmənin təmin edilməsi ölkənin uzunmüddətli 

perspektivlərinə cavab verməlidir. 

Heyvandarlıq Heyvandarlıq Təsərrüfatlarının yaradılması. Torpaqların 

meliorasiyası və istifadəyə verilməsindən sonra heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

yaradılması, heyvandarlıq təsərrüfatlarının təmin edilməsi üçün tədbirlər 

görülməlidir. Heyvandarlığın intensiv amillərlə bağlı inkişaf potensialını nəzərə 

alaraq təsərrüfatların yaradılması və təsərrüfatların məhsuldar heyvanlarla 

təmin edilməsi problemi aktualdır. Heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması 

tədbirləri iqtisadi səmərəliliyin artırılması baxımından optimal olan 

təsərrüfatların təşkilini də əhatə edir. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

aqrotexniki xidmətlərin yaradılması, toxum, gübrə və pestisidlərlə təmin 

edilməsi, istehsal sahələrinin təmin edilməsi vacibdir. Toxumlara, gübrələrə 

və pestisidlərə çıxışın asanlaşdırılması və bu azad edilmiş ərazilərdə 

aqrotexniki xidmətlərin təşkili üçün reabilitasiya tədbirləri ilkin olaraq dövlət 

ASC tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu sahədə fərdi təsərrüfatların tədricən 

stimullaşdırılması da mühüm şərtdir (Fikrətzadə F.F., Hacıyeva S.İ. 2020: 

s.30). 

Kənd Təsərrüfatı Mütəxəssislərinin Hazırlanması, məlumat və məsləhət 

xidmətlərinin təşkili. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayan fermerlərə 

məsləhət xidmətlərinin təşkili rayonda kənd təsərrüfatının bərpası və 

inkişafında mühüm amillərdən biridir. Belə ki, kənd yerlərində qeydiyyatda 

olanların böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən çoxdan istefa verib, 

yaxud işğaldan sonra şəhər və qəsəbələrdə doğulub böyüyən yeni nəslin 

kənd təsərrüfatı təcrübəsi yoxdur. Həmçinin, hazırda təsərrüfat texnologiyası 

yenilənir və yeni, məhsuldar əkinçilik üsulları formalaşır. Ona görə də bu 
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istiqamətlər üzrə məsləhətlərin və informasiya xidmətlərinin təşkili və modul 

tipli peşə hazırlığı sisteminin yaradılması vacibdir. 

Məhsulların tədarükü və ticarəti üçün logistik infrastrukturun yaradılması. 

Təsərrüfatların fəaliyyətə başlaması üçün yuxarıda qeyd olunan zəruri 

tədbirlər görüldükdən sonra onların davamlı fəaliyyəti üçün tədarük zəncirləri 

yaradılmalı və ən qısa zamanda logistik infrastruktur formalaşmalıdır. 

Logistika infrastrukturu istehsal olunan məhsulların daşınması və saxlanması, 

habelə nəqliyyat vasitələrinə çıxış və yolların bərpasını əhatə etməlidir. 

Rayonda baramaçılıq və tütünçülərin reabilitasiyası imkanlarını nəzərə 

alaraq, barama və tütün satış məntəqələrinin yaradılması infrastruktur 

baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Kənd Təsərrüfatı Emalı Müəssisələrinin yaradılması. Rayonda tədarük və 

logistika infrastrukturu ilə yanaşı, istehsal strukturuna uyğun kənd təsərrüfatı 

məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması da mühüm addımdır. 

İşğaldan azad edilmiş rayonlarda südçülük, üzümçülük və bağçılıq sahələrinin 

inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq, bu ərazilərdə emal müəssisələrinin 

yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yem zavodunun inkişafı və 

taxılçılığın inkişafı əsasında heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi əsasında qida 

məhsulları istehsalı və məxfi emalı üzrə sənaye müəssisələrinin yaradılmasını 

da nəzərdən keçirmək olar. 

 

Dövlət yardımı üçün konkret mexanizm yaradılması 

Hazırda hökumət kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi siyasətində, o cümlədən 

işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrobiznes sahələrinə investisiyaların cəlb 

edilməsi siyasətində konkret dəyişikliklər etməlidir. Belə ki, ölkədə kənd 

təsərrüfatı istehsalının inkişafı, emal və ticarətin inkişafı üçün mövcud dəstək 

və təşviq siyasəti həyata keçirilir. Əvəzində ilk növbədə, azad edilmiş 

ərazilərin bərpasına ehtiyac var (Fikrətzadə F.F., Xəziyeva S.İ. 2020: s. 30). 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Müasir dövrdə bazar münasibətləri şəraitində əmək ehtiyatlarının idarə 

edilməsi məsələsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətin sosial və 

iqtisadi tələbatlarının ödənilməsində həlledici rola malik olan əmək ehtiyatları 
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ölkənin iqtisadi potensialını müəyyənləşdirir və onun idarə edilməsi ölkənin 

gələcək inkişaf yolunun seçilməsinə bilavasitə təsir göstərir. Aparılmış elmi-

tədqiqat araşdırmalarını ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, əmək 

ehtiyatları ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlılığının əsasını təşkil edən amillərdən 

biridir. Çünki insan əməyi və onun əmək fəaliyyətində reallaşdırılması iqtisadi 

inkişafa səbəb olur.  

İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda əmək bazarının formalaşdırılması, yeni iş 

yerlərinin yaradılması, məşğulluğun təmin olunması Azərbaycan 

Respublikasının gələcəyi üçün mühüm addımlardan biri olacaqdır. 

Xarici ölkələrdən investorların cəlb olunması, daxili və xarici əlaqələrin 

gücləndirilməsi, yeraltı və yerüstü sərvətlərimizin zənginliyi Qarabağ 

zonasının, bir sözlə Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının inkişafını daha 

da artıracaqdır. 

Tədqiqatın elmi-nəzəri nəticələrinə əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, əmək 

ehtiyatlarının idarə edilməsi zamanı bir sıra problemlər meydana çıxır və 

yalnız onların aradan qaldırılması ilə ölkənin əmək ehtiyatlarından tam və 

səmərəli şəkildə istifadə etmək mümkündür. Tədqiqat işinin əsasında 

aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 

- Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsində əmək ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə böyük əhəmiyyətə malikdir və bu məsələnin həllinə müxtəlif 

iqtisadi, sosioloji, demoqrafik amilləri və ölkənin konkret iqtisadi-coğrafi 

xüsusiyyətlərini bilməklə nail olmaq olar; 

- Müəssisələrdə əmək ehtiyatlarının idarə edilməsi təşkilatın kadr siyasəti ilə 

sıx bağlıdır və kadr ehtiyatının formalaşdırılması, ehtiyat kadrlara olan cari və 

perspektiv tələbatı üzə çıxarmaq müəssisənin fasiləsiz, inkişafa 

istiqamətlənmiş fəaliyyətini təmin edir. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ NƏQLİYYAT SİSTEMİ 

VƏ ONUN ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA VERƏCƏYİ TÖHFƏLƏR 

i.e.n., dos. Xudiyeva Pikəxanım 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 
Aslanov Aslan 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 

Xülasə 

Məqalədə, Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat daşımalarının müasir 

vəziyyətinin təhlili verilmiş, eyni zamanda II Qarabağ müharibəsi zamanı 

işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın ölkənin nəqliyyat daşımalarına, habelə 

ölkə iqtisadiyyatına verəcəyi töhfələr haqqında ətraflı tədqiqat nəticələri qeyd 

olunmuşdur. Azərbaycan iqtisadiyyatında aparıcı yer tutan nəqliyyat 

sektorunun inkişaf dinamikasına nəzər salınmış və statistik göstəricilər 

verilməklə təhlil olunmuşdur. Qarabağda yerləşən nəqliyyat növlərinin 

təsnifatı verilmiş və onların iqtisadiyyata təsiri araşdırılmışdır. 

Nəqliyyat sektorunun bütün sahələrdə oynadığı mühüm rolu nəzərə alınaraq 

hazırda bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də bu sahənin 

genişləndirilməsi ilə bağlı bir çox layihələrin irəli sürüldüyü, tədbirlər görüldüyü 

və investisiyaların cəlb edildiyi vurğulanmışdır. Əsasən, avtomobil nəqliyyatı 

sahəsində çoxşaxəli işlərin görüldüyü nəzərə çatdırılmışdır. 

 

Açar sözlər: nəqliyyat sektoru, nəqliyyat daşımaları, iqtisadi sahə, qeyri-neft 

sahəsi, logistika və ticarət. 
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Qarabağın nəqliyyat sektoru 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün atılan ilk addımlar avtomobil 

yollarının tikintisi idi. Qarabağın dirçəlişinə aparan “Böyük Qayıdış” 

proqramında, birinci mərhələ işğal olunmuş ərazilərdə yeni yol-nəqliyyat 

infrastrukturunun tikintisi və yaradılışdır. Bu, Şimaldan, Cənubdan və Şərqdən 

Qarabağa nəqliyyat layihələrini həyata keçirib hərəkət etməyə imkan verəcək. 

İlk həyata keçirilmiş layihələrdən biri Tərtər rayonundakı Suqovuşan və Talış 

kəndlərinə gedən yolların yenidən qurulması idi. Hələ döyüşlər gedən 

zamanlardan, həmin yolların tikintisinə başlanılıb. Bu yol Tərtər şəhərindən 

Suqovuşan kəndinə qədərdir. Suqovuşandan Talış kəndinə qədər uzanan 

hissə 7,5 km-dir. 2 geniş zolaqdan ibarət olan yolun asfalt-beton örtüyünün 

eni 9 metr təşkil edir. Sonrakı mərhələdə isə Çaylı kəndindən Talış kəndinə 8 

kilometr yol çəkilib, Talış kəndindən Naftalan şəhərinə 22 kilometr 

uzunluğunda yeni yolun tikintisi planlaşdırılır. Bu yolların Tərtər şəhəri ilə 

birləşdirilməsi nəticəsində logistik daşımalar və turizm məqsədli səfərlərdə 

iştirak edənlər alternativ olaraq Naftalandan Talış və Suqovuşana səfər edə 

biləcəklər. Suqovuşan–Talış, Toğanalı–Kəlbəcər, Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa 

avtomobil yolları həmin layihələr çərçivəsindədir. Bildiyimiz kimi, qəhrəman 

döyüşçülərin Qarabağın mərkəzinə, xüsusən də Şuşa şəhərinə Füzuli-Şuşa 

yolu vasitəsi ilə daxil olduqlarına görə cənab Prezident həmin yola “Zəfər 

Yolu” adını vermişdir. (https://ikisahil.az/post/men-shushaya-qelebe-yolu-ile-

gelmishem) 

Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilər yüksək potensiala 

malikdir və bu ərazilərdə olan təbii ehtiyatların, eləcə də istehsal olunacaq 

məhsulların nəql olunması üçün nəqliyyat önəmli faktordur. “Yeni qurulacaq 

Bakı-NaxçıvanTürkiyə dəmir yolu xəttinin ərazidən keçməsi, ölkənin Şərq-

Qərb və eləcə də Şimal-Cənub dəhlizinin kəsişmə nöqtəsində olması, tarixi 

İpək yolunun bərpası regionun əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağına 

çevrilmək imkanını formalaşdıracaqdır. Bu kontekstdə yeni ticarət 

qovşaqlarının yaradılması, logistika mərkəzlərinin qurulması və eləcə də hava 

nəqliyyatının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni hava limanlarının tikintisi xüsusi 

önəm daşıyır. Bu sahələrin inkişafı, müxtəlif bizneslərin və yeni 

investisiyaların cəlb edilməsi üçün dövlət tərəfindən bir sıra strategiyalar 

müəyyənləşdirilməli, bu istiqamətdə xüsusi planlar hazırlanmalı, istər yerli 

investorlar, istərsə də xarici investorların Qarabağ regionuna yatıracağı 

investisiyaların dövlət tərəfindən qorunması və qarantı 
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müəyyənləşdirilməlidir.” (http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-

2020.pdf) Həmçinin haqqında danışdığımız ərazilərdə xarici investorlar, eləcə 

də turizm sahəsi üçün geniş imkanların olması da diqqət mərkəzindədir. Məhz 

bu səbəbdən bu yerlərdə sadəcə avtomobil və dəmiryolları deyil, həm də hava 

nəqliyyatına dair layihələr də təsdiq edilmişdir. Artıq qısa zaman çərçivəsində 

tikilmiş Beynəlxalq Füzuli Hava Limanı tam şəkildə istifadə olunmaqdadır. 

Qarabağın hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ən müasir 

səviyyədə inşa olunmuşdur. Hava limanının istənilən tip hava gəmisini qəbul 

etmək imkanları var. Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000, eni isə 60 metrdir. 

Hava limanının müasir infrastrukturla təchiz olunan terminalı saatda ən azı 

200 sərnişinin buraxılışına imkan verir. Burada görülən bütün işlər beynəlxalq 

norma və standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilib. Yeni liman vasitəsi ilə 

xarici qonaqlar və ya turistlər rahat şəkildə, qısa zamanda Füzuli-Şuşa 

avtomobil yolu ilə Şuşa şəhərinə, habelə işğaldan azad edilmiş digər 

şəhərlərə gedə bilər. 

Belə bir infrastrukturun yaradılması birbaşa ölkə iqtisadiyyatına töhfə 

deməkdir. Bildiyimiz kimi, ölkəmizdə milli gəlirlərin əsasında neft gəlirləri 

dayanır. Neft qiymətlərində də baş verən sürətli dəyişmələr, xüsusən də 

qiymət azalmaları ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir. Bu təzyiqin 

azaldılması üçün qeyri-neft sahələrinin inkişaf etdirilməsi vacib şərtlərdən 

biridir. İşğaldan azad edilmiş ərazilər də istər turizm imkanları, istərsə də 

qeyri-neft ehtiyatları və istehsal potensialı ilə ölkəni gəlir baxımından təmin 

edib, neft qiymətlərindən asılılığı azalda bilər. Bütün bunların mərkəzində isə 

yenə də nəqliyyat vasitələri dayanır. Odur ki, bu tip limanlar Zəngilan və Laçın 

rayonları üçün də nəzərdə tutulmuşdur. 

Avtomobil yolları ilə birlikdə bərpa prosesində dəmiryollarının da 

layihələndirilməsi və yenidən qurulması həyata keçirilir. Belə dəmir yollarına 

nümunə olaraq Bərdə-Ağdam dəmiryoludur və bu yol şərq tərəfdən Qarabağa 

hərəkət etməyə imkan verir. Bərdə-Ağdam dəmir yolu xətti erməni  işğalından 

əvvəl istifadə edilmişdir. Bu yol, 104 km uzunluğunda olan Yevlax-Xankəndi 

dəmiryolunun bir hissəsi hesab olunur. Hazırda, yolun Bərdədən başlayaraq 

Ağdam rayonuna qədər uzanan 45 kilometrlik hissəsi yenidən layihələndirilib 

və tikintisinə başlanılıb. Coğrafi mövqe baxımından əlverişli olan bu ərazilərdə 

dəmir yol xəttinin bərpası əhəmiyyətli nəticələr hasil edəcək. Xüsusən də, 100 

km uzunluqdan ibarət olan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti mühüm önəm 

http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/02/UE-2020.pdf
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kəsb edir. Həmçinin gələcəkdə inşası nəzərdə tutulan Zəngəzur dəhlizi də 

Azərbaycan və Naxçıvan MR ilə əlaqənin olmasına şərait yaradacaqdır. 

Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda Horadiz-Füzuli və 

Füzuli-Şuşa dəmiryolu xəttlərinin də inşa olunması planlaşdırılıb. Şuşanın 

Qarabağda əsas mədəniyyət və turizm mərkəzlərindən biri olması isə 

avtomobil yolu ilə yanaşı Şuşaya dəmiryolu xətti də çəkiləcəkdir. Hər kəsə 

məlumdur ki, artıq 2-ci dəfədir ki, Şuşa şəhərində II Xarıbülbül Musiqi Festivalı 

keçirilir. Bu festivalın hər il keçirilməsi nəzərdə tutulub. İşğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə, xüsusən də Şuşa şəhərində belə festivalların və tədbirlərin 

keçirilməsi, o ərazilərin Azərbaycanın həm turizminə həm də iqtisadiyyatına 

müsbət təsir etdiyinin şahidi oluruq. Digər nəzərdə tutulan dəmir yolu layihəsi  

Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun yenidən istifadəyə verilməsidir. Bu yol 

Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana gedən Zəngəzur dəhlizinin əsas 

komponentlərindən biridir.                                                        

Şəhər və kəndlərin yenidən qurulmasında diqqət çəkən əsas nüans bu 

prosesdə “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” konsepsiyalarından istifadə 

edilməsidir. Bu konseptlərin tətbiq olunması şəhərsalma apararkən dünyanın 

ən öncül texnologiyalarının istifadə edilməsinə və dünyanın öncül texnoloji 

nəhənglərinin ölkəmizə cəlb edilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu konseptlərin 

tətbiqi yeniliklər cəhətdən xeyli üstünlüklər yaradacaqdır. Bu üstünlüklərə 

dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmini, mövcud resurslardan səmərəli istifadəsi, 

ətraf mühitin qorunması, səmərəli nəqliyyat sisteminin qurulması, daha 

təhlükəsiz icmaların formalaşdırılması, səmərəli dövlət xidmətlərinin təmini və 

xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi aiddir. 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin logistikasının iqtisadi potensialı 

Logistika dedikdə hər iki istiqamətdə müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək üçün 

tədarük olunan xammalın başlanğıcdan nöqtəsindən son təyinat və ya is-

tehlak nöqtəsinə qədər effektiv şəkildə saxlanması, daşınması, çatdırılması, 

idarəsi, həmçinin bütün bu prosesə nəzarətin təmin edilməsi başa 

düşülməlidir. 

Buna görə də logistikanın fəaliyyət dairəsinə gəlincə aşağıdakı şərtləri qeyd 

etmək lazımdır:  
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 Çatdırılma; 

 Saxlama; 

 İnventar idarəetməsi; 

 İdarəetmə; 

 Sifarişin işlənməsi; 

 Qablaşdırma; 

 Satınalma; 

 Məlumatın idarə edilməsi (Afatoğlu A., 2013, 1-25). 

Ümumiyyətlə, logistika fəaliyyəti əsas və dəstəkləyici fəaliyyətlər kimi 

qruplaşdıra bilərik:  

Əsas logistik fəaliyyətlərə müştəri xidməti, nəqliyyat və nəqliyyatın idarə edil-

məsi, inventar, anbar, saxlama, daşınma, tələb və sifarişin idarə edilməsi, 

eləcə də qoruyucu qablaşdırma fəaliyyətləri daxildir.Dəstəkləyici fəaliyyətlər 

isə bunlardır: Anbar/paylama mərkəzinin yer seçimi və tərtibatı, sənədləşmə 

axını, məhsul/inventar axını, istehsalın planlaşdırılması, satınalma, ehtiyat 

hissələri və satış sonrası xidmət, təkrar emal, habelə əks logistika, sığorta, 

eləcə də gömrük rəsmiləşdirilməsi fəaliyyətləri və s.  Bir nöqtədə istehsal 

olunan məhsul istehlak nöqtəsinə çatdırılmasaydı, potensial müştəri üçün 

dəyərini itirmiş olardı. Həmçinin daşıma prosesinin həyata keçirilməsində də 

əsas məqsəd insanları və ya malları nəqliyyat sistemləri vasitəsilə son təyinat 

yerinə daşımaqdır. Məhz bu səbəbdən nəqliyyat vasitələrinin rolu əvəzedil-

məzdir. Logistika prosesi də nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirildiyinə görə 

nəqliyyat vasitələrinin növlərindən asılı olaraq 5 formada icra oluna bilər: 

 Dəniz nəqliyyatı; 

 Avtomobil nəqliyyatı; 

 Dəmir yolu nəqliyyatı; 

 Hava yolu nəqliyyatı; 

 Boru kəmərinin nəqliyyatı (Erkayman B, 2007, 46) 
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Sadalanan beş metodun əsas xüsusiyyətləri isə sürət, tranzit vaxtı, 

mövcudluq, etibarlılıq, tezlik və tutum hesab edilir. Bu xüsusiyyətlərə, enerji 

istehlakı, nəqliyyat şəbəkəsinin qurulması, ilkin investisiya, eləcə də əməliyyat 

xərcləri, habelə təhlükəsizlik və rahatlıq amilləri də əlavə edilə bilər. İşğaldan 

azad olunmuş ərazilərdə də dövlətimiz təhlükəsizliyin qarantıdır və bu amillərə 

görədə o ərazilərdə logistikanın inkişafı, birbaşa ölkə iqtisdadiyyatına böyük 

töhfələr verəcəkdir. 

Logistik fəaliyyətlər ölkənin iqtisadi inkişafına, iqtisadi artımına səbəb olan mü-

hüm bir amildir. Yəni konseptual olaraq iqtisadi artım ölkənin istehsalının 

artması, əmtəə-xidmət istehsalında irəliləyiş, texnoloji yeniliklər ilə 

uyğunlaşma və bunun nəticəsində milli məhsulun artması deməkdir. Ticarət 

sektorunun bütün sahələrini əhatə edən, bir növ bünövrə rolu oynayan logis-

tika yeni iş yerlərinin açılmasına, gəlirin yüksəlməsinə, sosial-iqtisadi mühitin 

formalaşmasına ciddi təsir göstərir. 

Azərbaycan Respublikasında da logistika xidməti kəmiyyət və keyfiyyət ba-

xımından yüksək nəticələr əldə etməyi hədəfləyərək, eləcə də dünyanın 

qabaqcıl ölkələrinin təcrübələrindən yararlanaraq tranzit ticarətdə yüksək gəlir 

qazanmağı məqsədə çevrilmişdir. Ölkəmizin coğrafi şəraiti də ticarət 

əlaqələrinin eləcə də ticari həcmlərin artırılmasına imkan verir. Yəni istər Şərq-

Qərb, istərsə də Şimal-Cənub dəhlizləri üzərində yerləşmək bu imkanı 

qazandıran əsas səbəbdir. Nəzərdə tutulan yeni liman və dəmir yol xətlərinin 

də istifadəyə veriləcəyi təqdirdə ölkə ərazisində logistik infrastrukturun 

genişlənməsi ilə yüksək nəticələr əldə ediləcəyini proqnozlaşdırmaq olar. 

Təsadüfi deyil ki, hal-hazırda ümumi ixracat baxımından yükdaşıma xidmətləri 

üzrə ölkəmizə düşən payda 10 faiz artım müşahidə olunur. Halbuki, bu faiz 

digər oxşar ölkələrdə 5-8 faiz aralığında dəyişir. Bu daşımalar zamanı həcm 

baxımından idxal ilə ixrac əməliyyatlarının yüksək olsa da, tranzit yük-

daşımalarının həcminin aşağı olması məlum olur. 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlar üzümçülük, tütünçülük, pambıqçılıq, 

baramaçılıq, meyvə-tərəvəz, bostançılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün 

böyük potensiala sahibdir. Burada qarğıdalı, noxud və üzüm regionun 

xarekterik bitkilərindəndir. Xatırladaq ki, Füzuli, Ağdam rayonları işğaldan 

əvvəlki dövrlərdə pambıq, taxıl, üzüm istehsalına görə ölkədə aparıcı rayonlar 

sırasında idilər. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları da üzümçülükdə 

fərqlənirdi. Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı və Zəngilanda heyvandarlıq çox inkişaf 

etmişdi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin kifayət qədər iqtisadi potensialı 
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vardır. Nəzərə alsaq ki, birinci addımda ərazilərin minadan təmizlənməsi, 

sonra isə bərpası həyata keçiriləcək. Təbii ki, sonrakı mərhələlərdə həmin 

ərazilərin iqtisadi töhfəsi özünü göstərəcək. Bu ərazilərin təbii sərvətləri xeyli 

boldur. Xüsusən də Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan, rayonlarını qeyd edə bilərik. 

Qızıl ehtiyatlarına görə Kəlbəcər birinci, Zəngilan isə ikinci yerdədir. Bundan 

başqa, hər iki rayonda mis və dəmir mədənləri mövcuddur. Demək olar ki, 

bütün azad edilmiş ərazilərimizdə inşaat mallarının istehsalı üçün xammallar 

mövcuddur. Bütün bunlar imkan verəcək ki, həmin təbii ehtiyatlardan xüsusilə 

sənaye müəssisələrinin qurulmasında istifadə olunsun. Bu, həm yeni iş 

yerlərinin yaradılmasına, həm nəqliyyat daşımalarının inkişafına, həm də 

Azərbaycanda ümumidaxili məhsulun artımına imkan verəcək. “İşğaldan 

edilmiş ərazilərdə 155 müxtəlif növ faydalı qazıntı yataqları, o cümlədən 5 

qızıl, 6 civə, 2 mis, bir qurğuşun və sink, 19 üzlük daşı, 10 mişar daşı, 4 

sement xammalı, 13 müxtəlif növ tikinti daşları, bir soda istehsalı üçün 

xammal, 21 pemza və vulkan külü, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 tikinti qumu, 9 gips, 

anhidrid və gəc, bir perlit, bir obsidian, 3 vermikulit, 14 əlvan və bəzək daşları 

(əqiq, yəşəm, oniks, cad, pefritoid və sair) yataqları yerləşir. Bu ərazilər dəmir 

filizi daxil olmaqla, tikinti materialları ilə zəngindir” 

(https://ikisahil.az/post/ishgaldan-azad-olunmush-erazilerin-boyuk-iqtisadi-

potensiali-var). Təbii ki, bu göstəricilər həmin bölgələrin iqtisadi potensial 

baxımdan əhəmiyyətini göstərən faktorlardan biridir. Eyni zamanda, demək 

olar ki, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilər böyük turizm potensialına 

malikdir. Bu rayonlarda daxili və xarici turizm imkanları kifayət qədər 

böyükdür. Bu, imkan verəcək ki, həmin ərazilərdə turizim potensialını inkişaf 

etdirmək mümkün olsun. Bu da öz növbəsində nəqliyyatın turizm qoluna 

böyük imkanlar vəd verməkdədir. 

Göründüyü kimi, işğaldan azad edilən ərazilərimizin təbii imkanları, kənd 

təsərrüfatı potensialı bölgədə iqtisadiyyatın daha tez bərpa olunmasına şərait 

yarada bilər. Bu da həmin ərazilərdən məhsulların birbaşa həmin ərtazilərdən 

(Zəngəzur dəhlizi və s.) Avropa ölkələrinə ixrac etməyə imkan verir və 

iqtisadiyyata töhvə vermək imkanına malikdir. 

Naxçıvana quru dəhlizin açılması mühüm tarixi nailiyyətlərdən biridir. Cənab 

Prezidentin tələbi ilə ölkəmizin qərbi və Naxçıvan MR arasında nəqliyyat 

əlaqəsi yaradılacaqdır. Bununla da yeni və böyük bir nəqliyyat damarı 

yaradılır. Azərbaycan Naxçıvanla, həmçinin Türkiyə ilə birləşir. Rusiya, 

Türkiyə, İran və Ermənistan da bu dəhlizə qoşula bilərlər. Beləliklə də həmin 

https://ikisahil.az/post/ishgaldan-azad-olunmush-erazilerin-boyuk-iqtisadi-potensiali-var
https://ikisahil.az/post/ishgaldan-azad-olunmush-erazilerin-boyuk-iqtisadi-potensiali-var
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bölgədə beştərəfli yeni bir əməkdaşlıq mənzərəsi yaradıla biləcəkdir. Bu, həm 

iqtisadi, həm də nəqliyyat əlaqəsinin yaradılması baxımından olduqca 

vacibdir. Nəzərə alsaq ki, Naxçıvanda və eyni zamanda Azərbaycanda bir çox 

məhsul istehsal olunur ki, bu dəhliz də həm onların həm Azərbaycanın daxili 

bazarına, həm də dünya bazarlarına quru və ucuz yolla çıxarılmasına şərait 

yaradır. Azərbaycan üzərindən beynəlxalq yükdaşımanın həcminin artması və 

ölkəmizin bu sahədə də gəlir əldə etməsi gözlənilir.  

Ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinə yönəlmiş “Azərbaycan 2030: 

sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” proqramı bu baxımdan çox böyük 

əhəmiyyətlidir. Milli prioritetlər əsasında 2022-2026-cı illəri əhatə edən 

strategiyanın layihəsi tərtib olunub. Proqnozlara görə, 2022-ci ildə ÜDM-in 3,9 

faiz, qeyri-neft malları üzrə isə 4 faiz artım olacaq. Həmçinin ayrı-ayrı 

sahələrdə - kənd təsərrüfatında 4 faiz, qeyri-neft sektorunda 8,7 faiz, turizm 

sahəsində 48,2 faiz, nəqliyyatda 4,5 faiz, rabitədə 9,5 faiz kimi bir yüksəliş 

proqnozlaşdırılır. Dörd əsas istiqamətə köklənən yeni inkişaf strategiyası 

layihəsinin məqsədi ölkə iqtisadiyyatını şaxələndirməklə iqtisadi inkişafın 

sürətini və dayanıqlı olmağını gücləndirmək, bu şərtlər daxilində isə daha 

yüksək gəlirli dövlətlər sırasına doğru yüksəlməkdir. Bütün bunlara xüsusən 

işğaldan azad olunmuş ərazilərində həm turizm həm nəqliyyat həm də 

bütövlükdə inkişaf xəritəsi daxildir. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun 

hesabatında isə respublikamızda aparılan müasir infrastruktur quruculuğuna 

yüksək qiymət verilib. Belə ki, respublikamız dəmir yolu xidmətlərinin 

səmərəliliyi indeksinə görə 11-ci yerə, hava yolları xidmətlərinin səmərəliliyi 

üzrə 12-ci yerə, avtomobil yollarının keyfiyyəti göstəricisinə görə 24-27-ci 

yerlərə layiq görülüb. Bu hesablama inkişaf etməkdə olan 74 ölkə arasında 

aparılıb. İnklüziv inkişaf indeksi üzrə isə Azərbaycan üçüncü yerdə qərarlaşıb 

(https://sesqazeti.az/news/politics/849406.html). 

Məlumdur ki, son illərdə dünya fonunda baş verən bir sıra hadisələr 

Azərbaycanın strateji cəhətdən beynəlxalq ticarət üçün mərkəzi tranzit ölkəyə 

çevrilmək perspektivliyini artırmışdır. Bu baxımdan, ilk növbədə, “Bir kəmər, 

bir yol” layihəsi olduqca əhəmiyyətli və perspektiv imkanlara malikdir. Ölkə 

rəhbəri cənab İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin “Cənubi 

Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı videoformatda 

müzakirələr zamanı bu məsələyə də toxunmuşdur. Cənab Prezident Asiya ilə 

Avropanı əlaqələndirən logistik dəstəkdən və Çinin “Bir kəmər, bir yol” 

təşəbbüsündən danışarkən onun önəmini xüsusi olaraq diqqətə çatdırır. 
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Layihənin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu ifadə edə bilmək üçün cənab 

Prezidentin nitqini olduğu şəkildə təqdim edirik:  

“Azərbaycan öz ərazisində bütün zəruri nəqliyyat layihələrini tamamlayıb və 

“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü çərçivəsində bizim Asiya və Avropadakı 

tərəfdaşlarla mühüm bağlantımız var. Bu önəmli layihənin bir hissəsi olmaq 

üçün biz öz infrastrukturumuzu, o cümlədən dəniz limanını, Xəzər hövzəsində 

ən böyük gəmi parkını və dəmir yolu imkanlarını təmin edirik. Beləliklə, biz bu 

layihəyə maliyyə və siyasi cəhətdən investisiya yatırmışıq. Ümid edirəm ki, bu 

iki mühüm sahə – enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat təhlükəsizliyi nəinki təkcə 

Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafı üçün önəmli rol oynayacaq, – çünki bu, 

əlavə gəlirlərin yaranmasına səbəb olacaq, – həm də regional sabitliyə ciddi 

şəkildə töhfə verəcək. Çünki ölkələr bir-birindən asılı olur, ölkələr bir gəmidə 

olduğu üçün bir komandanın üzvü olur və əlbəttə ki, qarşılıqlı dəstəyin 

səviyyəsi artacaq” (https://www.gununsesi.info/azərbaycan-bir-kəmər-bir-

yolun-əsas-halqasina-cevrilir). 

“Bir kəmər, bir yol” layihəsində Azərbaycanı önəmli edən amillərdən biri 

ölkənin “Orta Dəhliz” hesab edilən Çin ilə Mərkəzi və Qərbi Asiya marşrutu 

üzərində yerləşməsidir. Azərbaycan xalqının qətiyyətli iradəsi və Azərbaycan 

Prezidentinin uğurlu siyasəti nəticəsində işğal olunmuş torpaqların azad 

olunması, habelə regionda sülh və əmin-amanlığın bərpası da “Orta Dəhliz” 

perspektivliyini genişləndirmişdir.  

Layihənin “Orta Dəhliz” hissəsində Azərbaycanın əsas iştirakçısı olduğu 

“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi də xüsusi paya malikdir. 

Azərbaycan, Rusiya və İranın da daxil olduğu bu layihə həm də Şimali Avropa 

və Cənub-Şərqi Asiya arasında əlaqə deməkdir. 

Avropa enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyət daşıyan və nəhəng dörd boru 

kəmərini özündə birləşdirən “Cənub Qaz Dəhlizi”ni də nəzərə alsaq, “Bir 

kəmər, bir yol” layihəsində ölkəmizin yüksək pay sahibi olacağını deyə bilərik. 

Bütün bu tip diqqət çəkən məqamlar ölkəmiz üçün investisiya yatırımı 

baxımından yüksək imkanlar deməkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Bir kəmər bir yol” layihəsinin perspektivliyinin ölkəyə 

qazandıracağı iqtisadi və siyasi dividentlər də olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ki, 

layihə çərçivəsində “Orta Dəhliz” üçün səkkiz trilyon dollardan çox investisiya 

yatırılacağı proqnozlaşdırılır ki, bu zaman təkcə yük daşımalarının payına qırx 

milyard dollar düşür. Daşımaların da Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və 

https://www.gununsesi.info/az%C9%99rbaycan-bir-k%C9%99m%C9%99r-bir-yolun-%C9%99sas-halqasina-cevrilir/???history=0&pfid=1&sample=0&ref=2
https://www.gununsesi.info/az%C9%99rbaycan-bir-k%C9%99m%C9%99r-bir-yolun-%C9%99sas-halqasina-cevrilir/???history=0&pfid=1&sample=0&ref=2
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Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu vasitəsi ilə nəql ediləcəyini (Təmir-bərpa işləri 

tamamlandıqdan sonra isə Qarabağ zonasından da istifadə etməklə) nəzərə 

alsaq, ölkənin milyardlar qazanacağını söyləyə bilərik. 

Bütün bunlara yanaşı. əsas təşəbbüs sahibi Çin olduğuna görə Azərbaycan 

ilə bu ölkə arasında da ticarət əlaqələri genişlənəcəkdir. Çinin nəhəng 

iqtisadiyyata və yüksək investisiya potensialına malik olması ölkəmiz üçün 

əvəzedilməz imkanların yaranacağı deməkdir. Çindən başlayıb Qərbi Avropa 

kimi geniş bir coğrafiyanı əhatə edən layihədə Azərbaycanın əsas mövqe 

daşıması ölkə üçün həm də siyasi divident hesab oluna bilər. Çünki ölkəmiz 

həm Avropanın enerji təhlükəsizliyində, həm də Çinin Avropaya çıxışında 

əsas rol oynayır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan regionda sülhün bərqərar olması, 

kommunikasiya əlaqələrinin genişlənməsi, əlverişli mühitin formalaşması 

üçün çalışan bir ölkədir. Hazırda ölkə rəhbərliyinin də əsas hədəfi regionda 

Azərbaycanın mövqeyini gücləndirməkdən ibarətdir. Bunun üçün də ilk 

növbədə, təbii ki, rəqabətə davamlı tranzit xəttinin olması labüddür. Məhz bu 

səbəbdən ölkə ərazisində nəqliyyat sektorunun inkişafı istiqamətdə davamlı 

işlər görülür. Təsadüfi deyil ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də bərpa işləri 

zamanı ilk atılan addım nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması olmuşdur. 

Nəzərdə tutulan nəqliyyat layihələrinin icrası nəticəsində istər Şimal, istər 

Cənub, istərsə də Şərq istiqamətdən işğaldan azad edilmiş ərazilərə daxil 

olmaq mümkün olacaq.  

Hazırda ölkənin nəqliyyat daşımalarından əldə etdiyi gəlirlər haqqında olan 

statistik məlumatlar və bu sahədə aparılan araşdırmalar da gələcək dövrlər 

üçün pozitiv proqnozlar verməyə əsas verir. Nümunə kimi, Avropa İttifaqı 

tərəfindən tərtib edilən TACIS proqramı çərçivəsində TRASEKA (Avropa-

Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi) lahiyəsinin Azərbaycan hissəsinə dair 

göstəriciləri nəzərdən keçirə bilərik. (Diaqram 1-2) 
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Diaqram 1: Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəaliyyəti 

nəticəsində əldə olunan gəlirlər (Azərbaycan hissəsində) 

 

 

Mənbə: Diaqramlar Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəlliflər 

tərəfindən hazırlanıb (2020) 

Yük daşımalarından əldə olunan gəlirə və onun artım tempinə nəzər yetirdikdə 

görərik ki, demək olar ki, hər il bu temp artan formada davam etmişdir. Bu 

nəqliyyat dəhlizində dəmiryolu, dəniz və avtomobil nəqliyyat növlərindən 

istifadə edilmiş və bu nəqliyyat növlərindən əldə olunmuş gəlirlər ayrı-ayrı 

göstərilmişdir. Diaqramlara nəzər yetirdikdə görürük ki, avtomobil nəqliyyatı 

ilə daşımalardan  əldə olunan gəlir, bu dəhliz vasitəsilə əldə olunan ümumi 

gəlirin ən böyük hissəsini təşkil edir. 
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Bu və digər nəqliyyat dəhlizlərinin fonunda Zəngəzur dəhlizi də istifadəyə 

verildikdən sonra o dəhliz vasitəsilə də belə müsbət və xoş təsir bağışlayan 

statistikalar olacağı proqnozlaşdırılır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının, Türkiyə Cümhuriyyətinin, Azərbaycanla birbaşa həm enerji 

həm də nəqliyyat  əlaqəsi təmin olunmuş olacaq. 

Diaqram 2: Sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlirin artım tempi (min 

manat) 

 

 

Mənbə: diaqramlar Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəlliflər 

tərəfindən hazırlanıb (2020) 

Bu diaqramlardan da göründüyü ki, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi 

üzrə həyata keçirilən nəqliyyat fəaliyyətinin gəlir baxımından ölkə büdcəsi 

üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Gəlir göstəriciləri isə 2015-ci ildən başlayaraq 

hər il, demək olar ki, yüksələn xətt istiqamətində inkişaf etmişdir. Ən qısa bir 
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müddət ərzində isə Qarabağ zonasında da belə dəhlizlər vasitəsilə çox böyük 

nəqliyyat fəaliyyətləri həyata geçiriləcək və ölkə büdcəsinə böyük müsbət təsir 

göstərəcəkdir. Təkcə 2020-ci il istər  yük, istərsə də sərnişin daşımalarında 

müşahidə olunan azalma COVİD-19 pandemiyasının təsirindən irəli gəlir. 

Məlumdur ki, pandemiya zamanı bütün ölkələrdə karantin rejimi tətbiq 

olunmuş, nəqliyyat fəaliyyətləri məhdudlaşdırılmışdır. 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Nəqliyyat sektorunun bütün sahələrdə oynadığı mühüm rolu nəzərə alınaraq 

hazırda bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də bu sahənin 

genişləndirilməsi ilə bağlı bir çox layihələr irəli sürülür, tədbirlər görülür, 

investisiyalar cəlb edilir. Məhz buna görə də, bütün nəqliyyat sahələrində, 

xüsusən də avtomobil nəqliyyatı sahəsində çoxşaxəli işlər görülüb. Təsadüfi 

deyil ki, Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun avtomobil yolları ilə bağlı 

verdiyi hesabatda MDB ölkələri ilə müqayisədə birinci yerə layiq görülüb. 

Ümumilikdə isə, Asiya qitəsində 10, dünya ölkələri sırasında isə 24-cü yerdə 

qərarlaşıb.  

Dünyanın sürətli şəkildə dəyişməsi, elmi-texniki tərəqqi, artan istehsal və 

tələbat, xüsusən də ölkələr arasında əlaqələrin genişlənməsi, eləcə də 

insanlarda dünya ölkələrinə qarşı yaranan maraq və s. kimi amillər nəqliyyat 

sahəsinə qarşı təlabatı gücləndirməklə yanaşı, bu sahənin inkişafını labüd 

edir. 

Bütün bunlarla yanaşı, nəqliyyat sektorunu daha da vacib edən arqument bu 

sahənin hər bir ölkə iqtisadiyyatında inkişaf üçün başlıca amil olmasıdır. 

Nəqliyyat daşımalarının qiyməti məhsulun maya dəyərinə təsir etdiyinə görə 

ölkələr bu məsələnin nəzarətdə saxlanılmasında, sərfəli daşınma növündən 

istifadə də, eləcə də alterativ yolların müəyyən olunmasında maraqlıdır. Odur 

ki, məsafə, qiymət və risk baxımından daha münasib ərazilərin seçilməsi 

önəmli şərtdir. Bunun üçün də ölkələrin sahib olduğu potensiallar nəzərə 

alınır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimiz də bu cəhətdən böyük üstünlüyə 

malikdir. Ölkəmiz də istər coğrafi məkan, istərsə də sahib olduğu digər 

imkanlar baxımından münasib olduğuna görə həmişə dünya layihələrində 

önəmli yer tutmuşdur. Hazırda da həyata keçirilən layihələr, ölkə ərazisində 

qurulan yeni dəhlizlər və s. bunun bariz nümunəsidir. bütün bunlar sadəcə 
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iqtisadi inkişaf göstəricisi deyil, həm də ölkənin geosiyasi möhkəmlənməsi 

deməkdir. 
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YENİ NƏQLİYYAT DƏHLİZİNİN NAXÇIVANIN İQTİSADİ 

İNKİŞAFINA TƏSİRİNİN TƏHLİLİ 

Quliyeva Günay 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Xülasə 

2020-ci ilin noyabr 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin xalqa olan müraciətinə əsasən 30 ildir erməni işğalı altında olan 

torpaqlarımız Azərbaycanın müzəffər ordusu tərəfindən tamamilə işğaldan 

azad olunmuşdur. Tarximizdə qızıl hərflərlə yazılan bu uğur Ölkəmizə bir çox 

baxımdan fayda verəcəkdir. Bu qələbə ilə birlikdə uzun illərdir blokada 

şəraitində qalan Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq Ölkəmizin digər bölgələri 

və Türkiyə Respublikası ilə birbaşa nəqliyyat yolu əldə edəcəkdir. Bu, 

Ölkəmizin həm daxili inkişafı baxımından, həm də xarici əlaqələri baxımından 

böyük bir nəaliyyət qazanmasına zəmin yaradancaqdır. Bu tədqiqat Yeni 

Nəqliyyat Dəhlizinin Ölkəmizə və Naxçıvanın iqtisadi inkişafının təsirlərindən 

bəhs etməkdədir. Tədqiqat işinin hər mərhələsində həm ümumi elmi analiz 

metodlarından, həm də məntiqi analiz metodlarından, iqtisadi və statistik 

metodlardan və müqayisə metodlarından istifadə edilmişdir. Bu tədqiqatın 

nəticələri, o cümlədən nəticələr və tövsiyələr Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının nəqliyyat infrastrukturunun ümumi səciyyələndirilməsində, 

iqtisadi inkişafının təhlilinin aparılması işlərində nəzərdən keçirmək üçün 

istifadə edilə bilər. Tədqiqatın məqsədi yeni nəqliyyat dəhlizi və bu nəqliyyat 

dəhlizinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün yaradacağı imkanlar və iqtisadi 

inkişafın təhlil edilməsidir. 

Yeni dəhliz Azərbaycanın dənizə çıxışı olmayan anklavı olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasını iqtisadi blokadadan çıxaracaq. Naxçıvanla birbaşa əlaqə 

Naxçıvan və Azərbaycan üçün yeni iqtisadi inkişaf imkanları yaratmaqla həm 

səyahət vaxtını qısaldacaq, həm də nəqliyyat xərclərini azaldacaq. Bu, həm 

də Naxçıvanla bağlı keçmiş təhlükəsizlik narahatlığını aradan qaldıracaq.  

 

Açar sözlər: II Qarabağ müharibəsi, yeni nəqliyyat dəhlizi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası, iqtisadi inkişaf, Zəngəzur dəhlizi. 
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Giriş  

Avrasiya əlaqəsi baxımından Naxçıvan dəhlizi Cənubi Qafqazdan keçən həm 

şimal-cənub, həm də şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərinin bir hissəsi ola bilər. 

Noyabrın 10-da Rusiya Federasiyası və Azərbaycan prezidentləri və 

Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində hərbi 

əməliyyatların dayandırılması haqqında bəyannamə imzalayıblar. Bu 

bəyannamə ilə sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun Azərbaycanla təmas 

xəttində cəbhə boyu genişmiqyaslı təxribatından sonra başlayan “İkinci 

Qarabağ müharibəsi” başa çatıb. 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan öz 

ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. İmzalanan bəyannamə həm də otuz ilə 

yaxındır davam edən erməni işğalına son qoymuş, Cənubi Qafqazda regional 

əməkdaşlıq imkanlarından tam istifadənin qarşısını almışdır. 

Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini azad etməklə regionun geosiyasi 

xəritəsini dəyişmiş, otuz ilə yaxındır mövcud olan təhlükəsizlik problemlərini 

aradan qaldırmış, gələcək əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaratmışdır. 

Azərbaycanın müharibədə qələbəsi siyasi üstünlükləri ilə yanaşı həm özünə, 

həm də region ölkələri üçün mühüm iqtisadi səmərə yaratdı. Üçtərəfli 

bəyannamənin 9-cu bəndinə uyğun olaraq, regionda bütün iqtisadi və 

nəqliyyat əlaqələri bərpa olunur. 

Beləliklə, Ermənistan Mehri ərazisində Naxçıvan dəhlizinin yaradılmasına 

razılıq verir. Yeni dəhliz Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın 

dənizə çıxışı olmayan anklavından azad edəcək. Hazırda Naxçıvanın 

Azərbaycanın digər bölgələri ilə quru və hava əlaqəsi istər cənubda İrandan, 

istərsə də qərbdə Türkiyə vasitəsilə mümkündür. Beləliklə, Naxçıvanla 

birbaşa təmas səfər vaxtını və nəqliyyat xərclərini azaldacaq, Naxçıvanın və 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar yaradacaq. Bu, həm də 

Naxçıvanla bağlı keçmiş təhlükəsizlik narahatlıqlarını azaldacaq. 

Naxçıvan dəhlizi region ölkələri üçün də yeni iqtisadi imkanlar yaradacaq. 

Türkiyə bu dəhlizdən istifadə edərək Gürcüstan və İranın quru yollarından 

istifadə etmədən birbaşa Azərbaycana çıxış əldə edəcək. Azərbaycanı 

Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə 

müqayisədə yeni dəhliz daxilində yol təxminən 340 km qısa olacaq. Bu dəhliz 

daşıma məsafəsini qısaldacağı və daşıma xərclərini azaldacağı üçün 

Azərbaycan və Türkiyə arasında ikitərəfli ticarət artacaq. Bu, həm də 

Azərbaycan və Türkiyə arasında turizm əlaqələrinə müsbət təsir göstərəcək, 
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çünki turistlərin gediş-gəlişi üçün daha rahat quru marşrutu yaradacaq. Daha 

geniş mənada bu dəhliz Ankaraya Xəzər dənizinə və Orta Asiyada türk 

dünyasına çıxış üçün başqa bir marşrut vəd edir. Beləliklə, Türkiyə logistika 

baxımından böyük üstünlüyə nail olacaq. Qars-Naxçıvan dəmir yolunun 

Naxçıvan dəhlizinə birləşdirilməsi də Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi 

əlaqələrə təkan verəcək. 

 

AnaƖiz 

NMR-nın sosial və iqtisadi inkişafını sürətləndirməkndə rabitə və nəqliyyatın 

da xüsusi rolu vardır. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində 24 aprel 

1992-ci ildə vaxtı ilə Ümumittifaqa daxil olan və NMR-nı Azərbaycan ilə 

birləşdirən dəmir yolu xətti tamamilə kəsilmişdir (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası, 2001). O vaxtdan Naxçıvan təcrid olunmuş və blokadadadır. 

Bununla belə, NMR-da dəmir yolu üzrə infrastruktur inkişaf etdirilir və 

saxlanılır. NMR-a ərazisində dəmir yolu ilə yükdaşımalar ilə yanaşı, iqtisadi 

əlaqələr saxlanılır, İran İslam Respublikasının Culfa dəmir yolu xətti ilə 

yükdaşımalar aparılır. Naxçıvan - Təbriz – Tehran - Məşhəd 2016-cı ildə birgə 

müəssisəsi istifadəyə verilib (23 dekabr 2016-cı il). Qatar yolu nəqliyyatı üzrə 

inkişafı sürətləndirən NMR-sı Ali Sovetinin Sədri mart ayında təsdiq edilmiş 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmir yolu nəqliyyat sisteminin 2011-

2015-ci illər üçün inkişaf Proqramı” sərəncamı vermişdir. NMR-nın hava 

nəqliyyatı iqtisadi əlaqələrdə inkişafda xüsusi rol oynayır. Naxçıvanda 1974-

cü ildə ilk hava limanı tikilib. Həmin vaxt hava limanında 1800 metr 

uzunluğunda uçuş-enmə zolağı var idi (Əhmədov N. 2008).  

1992-ci ildə “Ulu Öndər” NMR-ı Ali Məclisinə Sədr olarkən hava limanında 

uçuş-enmə zolağı qısa müddətdə 3300 metr uzunluğunda yenidən 

qurulmasının təşəbbüskarı olmuşdur (Hacıyev İ., İsmayılov B. 2014). 

NMR-nın 80 illik ildönümü münasibəti ilə aparılan mitinqdə çıxış edən 

Prezident İlham Əliyev deyib: Naxçıvan üzrə ümumi beynəlxalq standartları 

cavablayan hava limanı mövcuddur. Qeyd edək ki, hava limanı çox gözəl 

tikilib. Mən dünya üzrə bir çox ölkələrdə olmuşam və deyə bilərəm ki, 

Naxçıvanda yerləşən hava limanı yüksək səviyyədə olmuşdur və Avropanın 

əksər hava limanlarından daha yaxşı və gözəldir (Əliyev İ. 2009).  
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Xarici iqtisadi əlaqələr müxtəlif tənzimləyicilərin, yəni bu əlaqələri dövlətin 

maraqlarını qoruyan vahid səmərəli sosial-iqtisadi sistemə yönəldən alətlərin 

təsiri altında formalaşır. Dünya ölkələrində qədim dövrlərdə ölkənin iqtisadi 

inkişafında xarici ticarət əlaqələrinin rolu ilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələr 

yaranmışdır. Xarici ticarəti təhlil edərkən hər hansı konkret yanaşmaya 

(modelə) istinad etmək mümkün deyil. Hazırda bu nəzəriyyələr ölkənin xarici 

ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsində, onun ixrac strategiyasının müəyyən 

edilməsində, eləcə də müasir beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin 

yaranmasında həlledici rol oynayır. 

Ölkəmizdə ixrac potensialının tənzimlənməsində əsas məqsəd milli 

iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmək və makroiqtisadi sabitliyi 

qorumaqdır. Digər tərəfdən, ixrac potensialının artırılması, ondan milli 

iqtisadiyyatın inkişafı üçün səmərəli istifadə edilməsi üçün əsas şərtlər 

makroiqtisadi sabitlik və uzunmüddətli inkişafdır. Odur ki, ixrac potensialının 

tənzimlənməsindən danışarkən makroiqtisadi inkişaf göstəricilərinin 

öyrənilməsi, milli iqtisadiyyatda müşahidə olunan tendensiyaların öyrənilməsi 

zəruri görünür (Гамбарова Р.М. 2019: s.810). 

Tədqiqat aparılan bölgə coğrafi mövqedən asılı olaraq genişmiqyaslı iqtisadi 

əlaqələrdə inkişafa nail olmaq imkanına malikdir. Türkiyə və İran kimi qonşu 

dövlətlərlə əhatənin olması ikitərəfli iqtisadi əlaqələrdə inkişafa təkan verir. 

Həmçinin, bu məhəllə xarici və daxili yüklərin daşınmasında və məhsulların 

nəqliyyat zonaları arasında bölüşdürülməsində əsas amillərdən biridir. NMR-

nın xarici iqtisadi əlaqələri üzrə inkişaf üçün ilk növbədə istehsallı sahələrin 

məqsədə uyğun şəkildə inkişafının aparılması mühüm amillərdəndir. Bazar 

iqtisadiyyatına keçid dövründə iqtisadiyyatda normal inkişafı təmin etməkdən 

ötrü təbii ehtiyatların istehsalına qonşu İran və Türkiyədən investisiya cəlb 

etməklə istehsalın çoxşaxəli inkişafına nail olmaq mümkündür. Naxçıvan 

İranla Culfa dəmir yolu stansiyası, Türkiyə dövləti ilə isə Sədərək körpüsü ilə 

iqtisadi əlaqələr saxlayır. İran və Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələr son illər intensiv 

inkişaf edir (Qasımov E. 2011: s.154-155). 

Nəqliyyata aid sektordan danışarkən Azərbaycanla Türkiyə arasında 

əməkdaşlığda mühüm elementlərindən biri də Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyə arasında daha sıx əməkdaşlığın əsasını təşkil edən Bakı - Tbilisi - 

Ərzurum və Bakı - Tbilisi - Ceyhan boru kəmərləri üzrə tikinti layihələrinin 

olmasıdır. Ölkəmiz ilə Türkiyə arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafı 

daha çox nəqliyyat bağlantılarının genişlənməsindən asılıdır. Hal-hazırda iki 
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ölkənin arasında olan avtomobil və hava nəqliyyatında əlaqələr yüksək 

qiymətə görə hər iki tərəf üzrə potensiallı imkanlardan istifadəyə problem 

sayıla bilər. Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi bu 

istiqamət üzrə əhəmiyyətli addım ola bilər. Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolu ilə 

bağlı danışıqlar 26-29 iyul 1993-cü ildə Ankarada keçirilən Türkiyə və 

Gürcüstan arasında Birgə Nəqliyyat Komissiyasının iclasında başlanmışdır 

(Aliyev Ş.Y. 2019: s.9).  

Nəqliyyat və rabitə sahəsində də əlaqələr genişlənir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasından Türkiyə vasitəsilə Naxçıvan - İstanbul - Naxçıvan, 

Naxçıvan - İğdır - Naxçıvan marşrutu ilə gündəlik avtobuslar var. NMR-dan 

ixrac olunan malların alıcılarından biri də Türkiyədir. İdxal məhsullarına 

gəldikdə, bunun 31 %-i Türkiyənin payına düşmüşdür. Azərbaycan və Türkiyə 

iqtisadi əlaqələri həm ümumi həcm, həm də əməkdaşlıq baxımından 

inkişafdadır. Günümüzdə adı keçən dost ölkələrin strateji tərəfdaşlığına nəzər 

salsaq gösərik ki, Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik, eləcə də iqtisadi tərəqqi 

üçün möhkəm zəmin yaradır. Türkiyə Azərbaycanın beynəlxalq 

əməkdaşlığında həmişə mühüm mövqedə olub. Qardaş dövlətlə əlaqələrin 

genişləndirilməsi xarici iqtisadi siyasətdə ən mühüm prioritetdir (Hacıyeva 

Ş.Ş. 2012: s.124).  

1990-cı ildə muxtar respublikanın ümumi daxili məhsulu 1985-ci il üzrə 

müqayisə etsək 92.6 % təşkil etmişdir. Ermənistan muxtar respublikasının 

nəqliyyat və iqtisadi blokadaya düşməsi Naxçıvanın iqtisadi vəziyyətinə ciddi 

zərbə vurmuşdur. AR-nın dəmir yolunun Qarçevan - Mehri hissəsi üzrə 

fəaliyyət göstərməsi, yolların bağlı qalması, Azərbaycan rayonları və Bakı 

şəhəri, həmçinin ittifaq respublikalarının əlaqələrinin kəsilməsi mənzil 

tikintisinin, müəssisə və tikinti işlərinin dayandırılmasına səbəb olmuşdur 

(Hacıyev İ. 2016: s.36). 

Ulu Öndərin Naxçıvan SSR Ali Sovetinin birinci sessiyasında sədrliyi bir çox 

tarixi qərarları almağa səbəb oldu. 17-21 noyabr  1990-cı ildə keçirilən 

sessiyada qəbul olunmuş siyasi əhəmiyyətə malik qərarları tariximizə qızıl 

hərflərlə yazılmışdır. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyası “Naxçıvan 

MSSR-nin adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ali dövlət hakimiyyəti haqqında”, “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında” 1990-cı il yanvarında Bakı 

hadisələri və digər məsələlərlə bağlı qərarlar var idi. 
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Şəkil 1: Naxçıvan Muxtar Respublikasının xəritəsi 

 

Mənbə: https://www.ens.az/az/naxcivan-muxtar-respublikasi 

Müstəqillik illəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixində, xüsusilə sosial-

iqtisadi inkişaf baxımından mühüm mərhələdir. Blokadada olsa da NMR-nın 

daxili imkanları uyğun şəkildə istifadə edilmişdir. Regionlar üzrə sosial və 

iqtisadi inkişaf ilə əlaqədar qəbul olunmuş dövlət proqramlarını uğurla icra 

etmək muxtar respublikanın inkişafının təmin edilməsi baxımından önəmli 

əhəmiyyətə malikdir. Dövlət proqramlarında sahibkarlıq üzrə fəaliyyətin 

artırılması, təzə müəssisələrin yaradılması, irimiqyaslı infrastruktur üzrə 

layihələrin  aparılması və əhalinin rifahının daha da yaxşılaşdırılması üçün 

yeni imkanlar yaratmışdır. Son vaxtlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

aparılan iqtisadi islahatların az bir müddət ərzində makroiqtisadi sabitliyi əldə 

etmək iqtisadiyyatda dinamik inkişafa gətirib çıxarmışdır. 
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Qrafik 1: Naxçıvan Muxtar Respublikasında əmək bazarının vəziyyəti 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/regions/ 

İqtisadiyyatın neft və qeyri-neft sektorlarının bir-biri ilə əlaqəli və qarşılıqlı 

stimullaşdırıcı inkişafı, müvafiq sahələrdə ardıcıl tənzimləmə mexanizmləri, 

xüsusilə də uğurla həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 

dövlət proqramları respublikamızın iqtisadiyyatının inkişafına güclü təkan 

olmuşdur. Şübhəsiz ki, bu, səmərəli regional iqtisadi inkişafa əsaslanan daha 

etibarlı potensial formalaşdıran Naxçıvan Muxtar Respublikasının davamlı, 

qəti və perspektivli inkişafının əsasını qoydu. Bazar münasibətlərinə keçidin, 

yəni iqtisadi islahatların ilk mərhələlərində aqrar islahatların beşiyinə çevrilmiş 

muxtar respublika indiyədək uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf yolu keçmişdir 

(https://yeniazerbaycan.com/Iqtisadiyyat_e57542_az.html). 

2020-ci ilin 11 ayında əldə edilmiş iqtisadi artım muxtar respublika 

iqtisadiyyatının dayanıqlığını daha da artırmış, bu da özünü sabitliyin 

möhkəmləndirilməsində göstərmişdir. Bu, 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 

üçün makroiqtisadi inkişaf göstəricilərində də öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, 

bu 11 ayda muxtar respublikada 2 milyard 556 milyon 981 min 800 manatlıq 

ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.  
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Qrafik 2: NMR-də istehsal olunan ÜDM həcmi, min manat 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/regions/ 

Təhlillər göstərir ki, 2014-2020-ci ilin eyni dövründə muxtar respublikada 

istehsalda ÜDM həcmi 1,2 dəfədən çox artmışdır. Bu, eyni zamanda, regional 

inkişaf üzrə dövlət proqramlarının dördüncü mərhələsinin artıq uğurla icra 

olunduğundan xəbər verir. Digər tərəfdən, bu, makroiqtisadi proseslərdə onun 

rolunu daha da gücləndirən mövcud sosial-iqtisadi potensialın möhkəm 

əsaslarının ifadəsidir 

(https://yeniazerbaycan.com/Iqtisadiyyat_e57542_az.html). 

Təbii ki, makroiqtisadi cəmiyyət əsasında dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi 

və artan tələbatının ödənilməsi, onun sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və 

rifah göstəricilərinin daha da yaxşılaşdırılması dövlətin sosial məqsədlərini 

daha da reallaşdıra bilir. Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

təmin edilən sosial-iqtisadi inkişaf güclü infrastruktur siyasətinin etibarlı 

nəticələrinin ifadəsidir, istehsal və sosial sahələrin formalaşmasında özünü 

göstərir. Nəticədə bütün bunlar əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin 

yüksəldilməsində, onun sosial-iqtisadi inkişafda iştirakının çevikliyinin 

artırılmasında özünü göstərdi. Adambaşına düşən ÜDM-in artım dinamikası 

və cari ilin 11 ayında 5,5 min manatı ötməsi bunu sübut edir. 
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Qrafik 3: NMR-də bir nəfərə düşən ÜDM-nin həcmi (manat) 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/regions/ 

Hesabat illərinin müvafiq dövrlərində NMR-da adambaşına düşən ÜDM həcmi 

1,2 dəfə artmışdır. Ötən dövr ərzində müvafiq göstəricinin artması bir daha 

iqtisadiyyatın sosial xarakterinin güclənməsindən xəbər verir. Bu, eyni 

zamanda, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini təmin edən milli iqtisadi quruculuq 

prosesləri fonunda aparılan islahatların səmərəliliyinin ən real ifadəsidir 

(https://report.az/infrastruktur/naxcivanda-udm-artib747/). 

2003-cü illə müqayisə etsək, 2013-cü ildə sənaye üzrə istehsal həcmi 49 dəfə 

artım göstərmişdir. 2013-cü ildə sektor 863 milyon ədəd istehsal həcmi və 

29% payla ÜDM-də birinci yeri tutub. Bir ildən sonra isə 892 mln manat 

dəyərində sənaye məhsulunun istehsalı aparılmışdır. 2015-ci il üzrə 917 mln 

manat dəyərində sənaye üzrə məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci il 

ilə müqayisədə 100,4 dəfə çoxluq təşkil edir. 2015-ci il üzrə sənaye 

müəssisələrində say 439-a, işçilərin sayı isə 15752-yə çatmışdır (Hacıyev İ. 

2016: s.202).  

4 fevral 2022-ci il tarixində Naxçıvan Biznes Mərkəzində muxtar respublikanın 

sahibkarları ilə görüş keçirilmişdir. NMR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

sənayedə rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalının təşviqi, 

innovasiyaya əsaslanan yeni müəssisələrin yaradılması və uğurların 

artırılması məqsədilə 2022-ci ilin muxtar respublikada “Sənaye ili” elan 

edildiyini bildirmişdir. “Sənaye ili”ndə muxtar respublikanın müvafiq dövlət 

orqanları və müəssisələri qarşısında mühüm vəzifələr dayanır. Sənayenin 
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uğurlu inkişafı birbaşa sahibkarlıqla bağlıdır. Buna görə də NMR-da sənaye 

məhsulu üzrə inkişaf 93 % olmaqla özəl sektorda öz əksini tapır  

(http://www.in.nakhchivan.az/m%C9%99tbuat-

xidm%C9%99ti/xeberler/1039-2022-ci-il-muxtar-respublikada-

%E2%80%9Cs%C9%99naye-ili%E2%80%9D-elan-edilib.html). 

Əsas diqqət muxtar respublika iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının aparıcı 

mövqelərinin qorunub saxlanmasına, onun ərzaq və xammal xərclərinin 

ödənilməsindəki roluna, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinə və bu 

sahənin inkişafına yönəldilib. Ölkədə ilk dəfə olaraq Naxçıvanda torpaq 

islahatı aparıldı, torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsi, kolxoz və 

sovxozların özəlləşdirilməsi digər rayonlarla müqayisədə aqrar islahatları 

sürətləndirməyə imkan verdi. Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının 

yaxşılaşdırılması məqsədilə əkin sahələri üzrə strukturlarda dəyişikliklər 

aparılmış, əkin ərazilərinin sahəsi genişləndirilmişdir. 

Diaqram 1: 2020-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun strukturu 

 

Mənbə: http://statistika.nmr.az/source/agriculture/index.php#01 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı müasir standartlar əsasında tikilərək 2004-

cü ildə xidmətə açılıb. Hazırda hava limanından Azərbaycanda Bakı və 

Gəncəyə uçuşlar həyata keçirilir. O, həmçinin Naxçıvan-Moskva, Bakı-

Naxçıvan-İstanbul və digər istiqamətlərdə beynəlxalq sərnişindaşıma 

xidmətləri göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2007-ci ildə Sədərəkdə, 

Culfada və Şahtaxtının sərhəd qapılarının açılması ilə Nəqliyyat Nazirliyi 

yaradılmış, Bakı-Naxçıvan-Bakı avtobus marşrutunun istifadəyə verilməsi 

kəmərin genişləndirilməsində mühüm addım idi. 2013-cü ilə görə NMR-da 

163.9 km avtomobil yolu tikilmiş və ya yenilənmiş, 21 körpü tikilmiş, 12 körpü 

http://statistika.nmr.az/source/agriculture/index.php#01
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təmir edilərək istifadəyə verilmişdir. İnsanlara göstərilən xidmətin səviyyəsini 

yüksəltmək üçün Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına yeni texnika gətirdilər. 

Eyni zamanda qatarların hərəkəti də tamamlanıb 

(https://nakhchivan.preslib.az/az_e5.html). 

Azərbaycanla Ermənistan arasında uzun müddətdir davam edən münaqişə 

ucbatından Ermənistan regionda həyata keçirilən iri layihələrdə geri qalır. 

Əslində Ermənistan bir müddətdir ki, mühasirədədir. Lakin Qarabağ 

münaqişəsi ilə regionda yeni əməkdaşlıq imkanları yarandı. Onlardan biri 

Azərbaycandan Naxçıvana, Türkiyədən isə Ermənistana yeni nəqliyyat 

dəhlizinin açılmasının mümkünlüyüdür. Naxçıvanın uzunmüddətli coğrafi 

blokadası iqtisadi inkişafa da mənfi təsir göstərmişdir. Naxçıvandan əsas 

təsərrüfat sahəsinə yüklərin daşınmasında ciddi problemlər var 

(https://report.az/infrastruktur/naxcivanin-tranzit-qabiliyyetinin-artirilmasi-

elave-gelir-imkani-yaradir/). 

Hər şeydən əvvəl dəhliz Azərbaycan, quru nəqliyyatı və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası arasında birbaşa əlaqəni təmin edəcək, həmçinin qlobal 

sərhədə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına çıxışı genişləndirəcək. 

Hazırda Naxçıvanla Azərbaycanın digər bölgələri arasında quru əlaqəsi 

cənubda İran və ya qərbdə Türkiyə üzərindən həyata keçirilir. Yeni format 

Naxçıvan və Azərbaycan üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradacaqdır. 

Əslində dəhlizin əlavə dəyərinin böyük potensialı var. Avropa-Asiya ticarət 

əlaqələri baxımından Naxçıvan yolu Cənubi Qafqazdan keçən Şimal-Cənub-

Şərq-Qərb dəhlizində yaşamağa namizəddir. Naxçıvan yolu mərkəzi dəhlizə 

yeni marşrutlar qatacaq, Türk Şurasına üzv dövlətlərin ərazisindən keçən qısa 

Avro-Asiya yolu olacaq və region ölkələrinə regional nəqliyyat kimi iqtisadi 

imkanlar verəcək. Sözsüz ki, yeni iqtisadi imkanlar və ticarət əlaqələri 

gətirəcək Naxçıvan yolu region ölkələri üçün yaxşı inkişafdır, xüsusən də 

ölkələr öz iqtisadi itkilərini ödəmək üçün yollar axtarırlar 

(https://www.aa.com.tr/tr/analiz/gorus-yeni-nahcivan-koridoru-ve-bolgesel-

isbirligine-katkilari/2256165). 

Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Zəngəzur dəhlizinin yaradılması BTQ dəmir 

yolunun əhəmiyyətini azaldacaq. Bununla belə, Zəngəzur dəhlizinin 

yaradılmasında Azərbaycanın məqsədi BTQ-ni istifadəsiz qoymamaqdır, 

çünki hər iki yol Azərbaycan üçün vacibdir və yeni dəhliz Azərbaycanın 

Türkiyə və Qara dənizə strateji əhəmiyyətli nəqliyyat marşrutlarının 

https://nakhchivan.preslib.az/az_e5.html
https://report.az/infrastruktur/naxcivanin-tranzit-qabiliyyetinin-artirilmasi-elave-gelir-imkani-yaradir/
https://report.az/infrastruktur/naxcivanin-tranzit-qabiliyyetinin-artirilmasi-elave-gelir-imkani-yaradir/
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/gorus-yeni-nahcivan-koridoru-ve-bolgesel-isbirligine-katkilari/2256165
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/gorus-yeni-nahcivan-koridoru-ve-bolgesel-isbirligine-katkilari/2256165
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diversifikasiyasına xidmət edəcək. BTQ həmçinin Qara dəniz limanlarına 

daha qısa çıxışı təmin edir. Buna baxmayaraq, Orta Dəhlizlə daşınan yüklərin 

həcmi ildən-ilə artır. Odur ki, gələcəkdə artan yüklərin həcmini davamlı şəkildə 

daşımaq üçün iki istiqamətin olması daha səmərəli olacaq. 

Türkiyəni Azərbaycanla birləşdirən yeganə quru əlaqəsi Azərbaycanın 

eksklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası tərəfindən təmin edilir. 

Türkiyənin Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələri baxımından Naxçıvanın da bu 

kontekstdə xüsusi əhəmiyyəti var. Fiziki cəhətdən Azərbaycandan ayrı olan, 

qərbdə Türkiyə, cənubda İran, şimal və şərqdə Ermənistanla həmsərhəd olan 

Naxçıvan həm tarixi prosesdə, həm də bu gün “Türk qapısı” adlandırılıb. 

Naxçıvan əhalisinin əksəriyyətini Azərbaycan türkləri təşkil etsə də, Türkiyə 

tərəfdən İğdır və Qars bölgələri ilə mədəni və dialekt birliyi ikitərəfli 

münasibətlərə müsbət təsir göstərir. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında üç sərhəd qapısı var. Bu sərhəd qapılarından biri də Türkiyə 

ilə olan Dilucu sərhəd qapısıdır. Digər ikisi isə İran İslam Respublikası ilə Culfa 

və Şahtaxtı sərhəd keçid məntəqələridir. İranla sərhəd qapılarını nəzərə 

alsaq, ən işlək sərhəd qapısı Türkiyə ilə olan Dilucu sərhəd qapısıdır (Sakar 

Z. 2018). 

Iğdır şəhər mərkəzindən 85 kilometr uzaqlıqda olan Dilucu Sərhəd Qapısı, 

1992-ci ildə Maliyyə və Gömrük Nazirliyi tərəfindən nəşr olunan tənzimləmə 

ilə birinci dərəcəli sərhəd qapısı elan edildi. Türkiyə ilə Naxçıvan arasında istər 

vilayətlər, istərsə də ölkələr zəminində, xüsusən də sərhəd ticarəti ilə bağlı 

çoxlu ikitərəfli müqavilələr bağlanmışdır. 1992-ci ildə İğdır valiliyi ilə Naxçıvan 

arasında imzalanan sərhəd ticarəti müqaviləsində sərhəd ticarətində hansı 

məhsulların idxal və ixrac ediləcəyi bildirilmiş və gömrük rəsmiləşdirilməsi 

müəyyən prinsiplərə bağlıdır. Türkiyə; Artvin, Ardahan, Ağrı, Qaziantep, 

Hakkari, Hatay, Iğdır, Kilis, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa və Van vilayətlərinin 

ehtiyaclarını daha aşağı xərclərlə qarşılamağı hədəfləyən 2008-ci ildə sərhəd 

qapılarında həyata keçiriləcək ticarət fəaliyyətini tənzimləyir. Sərhəd ticarəti 

sahəsinə daxil olmayan məhsullar aşağıdakı kimi sıralanır: 

- Müvafiq qanunvericiliklə ixracı və idxalı qadağan olunmuş və idxalı 

müəyyən qurum və təşkilatlara həvalə edilmiş maddələr; 

- Ticarət Siyasəti tədbirləri çərçivəsində kvota, mühafizə, dempinq və 

subsidiyalara qarşı vergi tədbirlərinə məruz qalan məhsullar; 
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- Müharibə alətləri və avadanlıqları 5201 saylı və Qurumların Təftişi 

haqqında Qanun çərçivəsində nəzarətə alınan Sənaye İstehsalçısı Silah, 

Sursat və Partlayıcı Maddələr Məhsulları; 

- Yerli istehsalın və istehsalın qorunması, idxalda və daxili bazarda haqsız 

rəqabətin qarşısının alınması çərçivəsində;  

- Çay, şəkər, qoz-fındıq və püstə, heyvandarlıq, ət və ət məhsulları, süd və 

süd məhsulları; 

- Neft və neft məhsulları.  

Aşağıdakı cədvəl 1-də Dilucu Sərhəd Qapısından cəmi idxal-ixrac 

məlumatları göstərilir. 

Cədvəl 1: Dilucu Sərhəd Qapısından cəmi idxal-ixrac məlumatları 

İllər İdxal, dollar İxrac, dollar 

2015 1.125,000 56.007,351 

2017 539,082 36.080,403 

2018 761.205 19.852,960 

2019 1.793,000 1.352,204 

Mənbə: Şahin A.Y., Şahin M.F. 2021: s.1230. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Türk Dünyası ölkələri arasında Türkiyə ilə 

həmsərhəd olan yeganə muxtar dövlətdir. Strateji yerləşməsinin gətirdiyi 

siyasi və hərbi əhəmiyyət, bölgədə özünəməxsus dinamikası olan eksklav 

dövlətinin mövcudluğu Türkiyə ilə əlaqələrinin əhəmiyyətini günü-gündən 

artırır. İki ölkə arasında avtomobil yolu ilə sərhəd ticarəti ilə yeni ticarət 

sahələri yaranıb. Nəticədə şirkətlərin sayında artım müşahidə olunub. Bu 

ortaya çıxan yeni sahələrin başında - bölgədə ticarət fəaliyyəti həyata 

keçirəcək insanların və ya qurumların ehtiyaclarına uyğun olaraq açılan yük 

maşınları, otel, restoran və s. nəzərdə tutulur. 2017-ci ildə tikintisi başa çatan 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti əsasında Londonu fasiləsiz olaraq Pekinə 

birləşdirdi. Yəni dünyada ucuz işçi qüvvəsinin və istehsalın mərkəzi olan 

Çində aparılan istehsalın Dəmir İpək Yolu ilə istehlak mərkəzi olan Avropaya 

daşınması fikri var. 

Hazırlıq işləri davam edən Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolu layihəsi yuxarıda 

qeyd etdiyimiz bölgənin inkişafına töhfə verəcək layihələrdən biridir. 

Hazırlanmış bu xətt Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttini tamamlayır. Bu xəttin 

tamamlanması ilə regionda mövcud sərhəd ticarətinin və xarici ticarətlə bağlı 
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xidmətlərin artacağı gözlənilir. Azərbaycan Qarsda Logistik sahəyə sərmayə 

qoyacağını bildirdi, enerji layihələrinin davam etdirilməsi əlaqələrin gedişi 

haqqında təsəvvür yaradır. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinin 

işğaldan azad olması Türkiyə ilə Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatından 

turizmə, təhsildən səhiyyəyə, mədənçilikdən enerji sektoruna və s. kimi bir çox 

sahədə əməkdaşlığa yol açıldı (Şahin A.Y., Şahin M.F. 2021: s.1231). 

Zəngəzur dəhlizi yerli iqtisadiyyatdan ən yaxşı və səmərəli çıxış yoludur. 

Həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Qars Dəhlizi, Cənub Qaz Dəhlizi 

və s. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanı birləşdirəcək və Cənubi 

Qafqazda nəqliyyatı genişləndirəcək Zəngəzur yolu kimi qlobal ticarət və 

enerji dəhlizlərinə töhfə verəcək. Eyni zamanda, bu yol Azərbaycan və Türkiyə 

arasında qısa bir yol olacaq ki, bu da tezliklə Orta Asiyadan Türkiyə və 

Avropaya və əksinə yüklərin daşınması üçün sərfəli marşruta çevriləcək. 

Dəhliz Bakı-Tbilisi-Qars qatarından sonra iki ölkə arasında ikinci əlaqə olacaq. 

Zəngəzur yolu həm də Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri 

arasında Azərbaycanın əhəmiyyətini artıracaq mühüm əlaqə olacaq. 

Zəngəzur yolu təkcə dəmir yolları, avtomobil yolları və ictimai nəqliyyatdan 

ibarət olmayacaq, həm də enerji ixracına töhfə verəcək. Azərbaycanın tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında və oradan da xarici bazarlara, 

Türkiyə və Avropaya yeni enerji xətti çəkiləcək. Təbii ki, iki ölkə arasında 

iqtisadi və ticarət əlaqələrini yaxşılaşdırmaq üçün çoxlu imkanlar var. 30 ilə 

yaxındır ki, Ermənistanın işğalı altında olan Qarabağ bölgəsi hazırda regionda 

yeni geosiyasət üçün yeni imkanlar açır. Türk dünyasının birləşməsində rol 

oynayan Zəngəzur yolu təkcə Qafqaz üçün deyil, həm də region üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edəcək. Bu, 1,1 trilyon ÜDM-i olan türkdilli ölkələrdə 

strategiya və iqtisadiyyatı birləşdirəcək bir dəhlizdir. 

Zəngəzur dəhlizinin geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti həm də 

Azərbaycanın Avrasiyanın nəqliyyat qovşağına çevrilməsi istiqamətində 

mühüm addımdır. Bu kontekstdə siyasi təhlilçilər Zəngəzur yolunun Cənubi 

Qafqaz və Xəzər dənizində dönüş nöqtəsi olacağını düşünürlər. Belə ki, bu 

dəhlizin işə salınması Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri də daxil olmaqla 

Xəzər nəqliyyat boru kəmərinin gücləndirilməsini davam etdirəcək və Xəzər 

dənizindən Avropaya neft-qaz sisteminin tikintisini asanlaşdıracaq. Bu, artıq 

qazın Avropa İttifaqı (Aİ), ABŞ, Rusiya və Çinə nəqlində əsas rol oynayan 

regionun tranzit imkanlarını daha da artıracaq. Zəngəzur yolunun təhlili təsdiq 
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edir ki, o, həm də Rusiya və Çin üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Avropa ilə 

Asiya arasında tranzit əlaqəsinin qurulmasına imkan verir. 

Bunun nəticəsidir ki, Zəngəzur dəhlizi regionun bütün ölkələri üçün 

iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və kommunikasiya baxımından zəngindir. Bu, 

Şərq - Qərb və Şimal - Cənub nəqliyyatı üzrə dəhlizlərdə Azərbaycan 

Respublikasının mövqeyini xeyli artıracaq. Çünki İpək yolu onun tarixində yer 

alır və Avropa ilə Asiya arasında mühüm ticarət mərkəzi olmaq üçün 

əhəmiyyətini davam etdirir. Şərq-Qərb marşrutu Çin və Aİ üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 2019-cu ildə iki ölkə arasında ümumi ticarət həcmi 560 

milyard avroya çatıb və hazırda Çin və Avropa İttifaqı arasında yeni investisiya 

sazişinin imzalanmasından sonra artacağı ehtimal edilir. Zəngəzur yolu 

Türkiyənin Orta Asiya, həmçinin Türkiyənin Çin arasında ticarət baxımından 

əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə, Zəngəzur yolu türkdilli ölkələr arasında ticarət 

və iqtisadi əlaqələri yeni səviyyəyə qaldıracaq. Prezident İlham Əliyevin 

sözlərinə görə, Zəngəzur vasitəsilə həyata keçiriləcək nəqliyyat, rabitə və 

infrastruktur layihələri bütün türk ailəsini birləşdirəcək və digər ölkələrə əlavə 

imkanlar verəcək (https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/97300). 

Şəkil 2: Tədqiqat sahəsinin lokasiya xəritəsi 

 

Mənbə: Can R.R. 2022: s.39. 

Bu iqtisadi və siyasi layihələrin reallaşması Azərbaycan-Ermənistan 

münaqişəsinin ağır illərindən sonra Cənubi Qafqaza sülh və sabitlik gətirərdi. 

Lakin bu proses çağırışlardan və təhdidlərdən azad deyil. Regionun gələcəyi 

və Qarabağ müharibəsindən sonra təklif olunan regional layihələrin taleyi 

Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin uğuru və 10 noyabr 2020-ci il tarixli 

https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/97300
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üçtərəfli bəyanatın tam icrası ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır 

(https://valdaiclub.com/a/highlights/zangazur-corridor-is-the-cornerstone-of-

the-post/).  

Şəkil 3: Zəngəzur dəhlizi və alternativ dəmir yolları marşrutları 

 

Mənbə: Can R.R. 2022: s.51. 

Yeni nəqliyyat xətləri Cənubi Qafqaz dövlətlərinin inkişafının xarakterini 

müəyyən edir. Azərbaycanın tranzit potensialı onun şimalda Rusiya, cənubda 

İran, qərbdə Türkiyə kimi ölkələrə yaxınlığı ilə müəyyən edilir. Gürcüstanla 

qonşuluq Azərbaycana Qara dəniz vasitəsilə Türkiyə və Aİ ölkələrinə daha 

geniş çıxış imkanı verir. Azərbaycanın Xəzəryanı mövqeyi ona Mərkəzi və 

Cənub-Qərbi Asiya ölkələri ilə əlaqələri inkişaf etdirməyə imkan verir. Qara 

dənizdə yerləşdiyinə görə Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya və 

Türkiyə ilə qonşu olduğu üçün nəzərəçarpacaq dərəcədə böyük tranzit 

potensialına malikdir. Xəzərin karbohidrogenlərinin Türkiyə və Aİ-yə, Rusiya 

qazının isə Ermənistana nəqli onun ərazisindən həyata keçirilir. Gürcüstan 

Cənubi Qafqazda nəqliyyat xidmətləri ticarətində yeganə stabil ölkədir. 

Ermənistanın tranzit potensialının inkişafı regional etno-siyasi münaqişələr və 

dənizə çıxışı olmayan yerlə məhdudlaşır. SSRİ-nin dağılması ilə regional 

dəmir yolu şəbəkəsi də məhv edildi. Postsovet ölkələrinin, xüsusən də 

Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın dəmiryolları iqtisadi reallıqlara 

uyğunlaşmaq, öz tarif siyasətlərini hazırlamaq və yeni marketinq siyasətini 

həyata keçirmək zərurəti ilə üzləşiblər. Regional hərbi-siyasi münaqişələr 
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Cənubi Qafqaz ölkələrinin dəmir yollarının fəaliyyətinə son dərəcə mənfi təsir 

göstərir. Cənubi Qafqazda dəmir yollarının fəaliyyəti ilə bağlı problemləri 

aşağıdakı kimi sıralamaq olar;  

a) Qarabağ münaqişəsi - İrəvan-Culfa-Mehri-Mincivan-Bakı istiqamətində 

qatarların hərəkətinin dayandırılması; 

b) Ölkələr arasında sərhədlərin bağlanmasından sonra Ermənistan-Türkiyə 

münasibətlərinin dondurulması; 

c) Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsi - Soçi-Suxumi-Tbilisi-Yerevan 

hissəsində qatarların hərəkətinin dayandırılması; 

d) Gürcüstan və Cənubi Osetiya arasında münaqişə - Qori-Sxinvali 

hissəsində qatarların hərəkətinin dayandırılması.  

Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat şəbəkələrinin qurulması həm regional, həm 

də qlobal formatda tərəfdaşlığın yeni miqyası ilə bağlıdır. Regionun tranzit 

potensialının inkişafı yeni nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi və 

tikintisi ilə mümkündür. Ermənistanla açıq sərhədi olan Gürcüstan 

Ermənistanın xarici ticarətində 2,4%-i keçmir və ölkənin ticarət tərəfdaşları 

arasında 12-ci yerdədir. Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması Avropa 

ölkələri arasında ticarətin daha intensiv artmasına səbəb olacaq, çünki 

Türkiyə ərazisindən yükdaşımaların həyata keçirilməsi Gürcüstan ərazisindən 

daha sürətli və daha qısa olacaq (Can R.R. 2022: s.52). 

Müharibədən sonra Azərbaycanın imzaladığı bəyannamə əsasında Zəngəzur 

yolunun açılması Naxçıvanın iqtisadiyyatını dirçəltməklə yanaşı, iqtisadi 

potensialını da artıracaq. Bu birləşmə Azərbaycanın beynəlxalq material 

tədarükçüsü kimi rolunu qoruyacaq. Zəngəzur Ermənistan ərazisinə daxil 

edilməsəydi, Naxçıvanla Azərbaycan arasında quru əlaqəsi kəsilməzdi. 

Qarabağın azad edilməsi həm də Naxçıvanın blokadasının ləğvinə, 

torpaqların və ölkənin əksər hissəsinin birləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. 

Bərpa ediləcək dəhliz ölkəmizdə 2 əsas hissəni, eləcə də region dövlətlərini 

birləşdirəcəkdir. Zəngəzurun nəqliyyat marşurutu Azərbaycanın, Türkiyənin, 

Rusiyanın, İranın və Ermənistanın inkişafı üçün mühüm layihədir. Bundan 

əlavə, dəhliz İpək Yolu üzrə mühüm qollardan biri olacaq və Avropa və 

Asiyaya yeni nəqliyyat marşrutunda yerləşəcək (Bayramlı E. 2021: s.120-

122). 
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Noyabrın 10-da atəşkəs elan edilməsində (Rusiya, Ermənistan və 

Azərbaycan arasında) mühüm iqtisadi amil Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə  

Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan  arasında nəqliyyat əlaqələrinin 

yenidən qurulmasıdır, çünki bu dəhliz yeni nəqliyyat imkanları vəd edir. Bütün 

iqtisadi əlaqələrin yenidən qurulması və Zəngəzur yolunun çəkilməsi region 

ölkələrinin yuxarıda qeyd olunan iqtisadi problem və çətinliklərdən çıxmasına 

kömək edəcəkdir. Bu kontekstdə Zəngəzur yolunun çəkilməsi  Naxçıvan 

Muxtar Respublikasını iqtisadi cəhətdən azad edəcək. Naxçıvanla 

Azərbaycan arasında birbaşa əlaqənin bərpası səyahət vaxtını və nəqliyyat 

xərclərini azaldacaq, Naxçıvan və Azərbaycanda iqtisadi inkişaf üçün demək 

olar ki, bütün imkanları təmin edəcək (Филиева-Эркеч У. 2021: s.519).  

Quru əlaqəsi olmaması səbəbindən Naxçıvan Azərbaycanın iştirak etdiyi 

bütün regional və beynəlxalq layihələrdə iştirak edə bilmirdi. Bu isə muxtar 

respublikanın bu layihələrdən və iqtisadi tərəqqidən bəhrələnməsini 

mümkünsüz edirdi. İqtisadi tənəzzülün həlli yolu üçüncü ölkələr vasitəsilə 

hava və telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi idi ki, bu da vaxt və pul 

tələb edirdi. Naxçıvanla quru əlaqəni təmin etməklə Naxçıvan MR-sı öz 

nəqliyyat şəbəkəsini Azərbaycanın digər bölgələri ilə birləşdirə və 

məhsullarını Azərbaycanın digər bölgələri kimi Avropa və Asiyaya da ixrac 

edə biləcək. Böhran dövründə Naxçıvan nəqliyyat və kommunikasiyanı 

şaxələndirməklə, idxala qənaət etməklə, ixracı artırmaqla və regiona xarici 

investisiyaları böyük bazarlara cəlb etməklə iqtisadi inkişafı sürətləndirə 

biləcək. Onun dayandırılmasından sonra Naxçıvanla Azərbaycanın digər 

bölgələri arasında əlaqələr daha da möhkəmlənəcək və MR-nın qeyri-neft 

sahələrində, xüsusilə kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqda rolu artacaqdır 

(https://news.milli.az/economy/897251.html). 

Ümumiyyətlə, Bakı-Naxçıvan-Qars nəqliyyat dəhlizinin bərpası üçün regional 

şərtlər və iqtisadi amillər aşağıdakılardır: 

1. Mədəniyyəti yeni inkişaf səviyyəsinə qaldırmağa, tarixdəki fərqləri aradan 

qaldırmağa və region əhalisinin həyat səviyyəsini və bütövlükdə yoxsulluğun 

səviyyəsini azaltmağa kömək edəcək; 

2. 2030-cu ilə qədər qlobal enerji istehlakının 47% artacağını nəzərə alaraq, 

yeni tranzit marşrutu Xəzər regionunun sabit və dayanıqlı tranzit marşrutuna 

çevrilməsini  təmin edəcək; 

https://news.milli.az/economy/897251.html
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3. İqtisadi inteqrasiya prosesi inkişaf edəcək, beynəlxalq əmək bölgüsü 

artacaq, dünya ölkələri arasında əməkdaşlıq yeni səviyyəyə yüksələcək; 

4. Əlavə dəyər xidmətlərinin inkişafı, biznes əməliyyatları və s. artacaq. Bu 

kontekstdə regionun hər bir ölkəsi bu dəhlizdən faydalanacaq 

(https://sputnik.az/20210111/baki-naxcivan-qars-neqliyyat-dehlizi-

perspektivler-425755101.html). 

Yeni yol Naxçıvanın iqtisadi inkişafını sürətləndirəcək, daxili məhsuldarlığı 

dəfələrlə artıracaqdır. Aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar nəticəsində 

Naxçıvanda ümumi daxili məhsul (ÜDM) 2019-cu ildə 2004-cü illə 

müqayisədə 12 % artmışdır. Dəhlizin açılması ilə bu artım dəfələrlə arta bilər. 

Bu, Naxçıvanın iqtisadi inkişafına ciddi təsir göstərəcək. Zəngəzur yolu 

Azərbaycanla Türkiyə arasındakı məsafəni 400 km azaldacaq və bu, 

Naxçıvanın iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Naxçıvanın Türkiyə ilə 

yaxınlaşması Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini gücləndirməklə yanaşı, 

Mərkəzi Asiya iqtisadiyyatlarını birləşdirəcək. 

Zəngəzur yolunun açılmasına xüsusilə iqtisadi əməkdaşlıqla nail olmaq olar. 

Zəngəzur dəhlizindən Rusiya, Türkiyə və Ermənistan faydalana bilər: 

Ümumiyyətlə Ermənistanın iqtisadiyyatı pis vəziyyətdədir. Zəngəzur dəhlizinin 

açılması Ermənistanın iqtisadiyyatına da fayda verə bilər. Ümumən dəhliz 

açıldıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişafa nail 

ola biləcək (http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-

bak-zaenzhaezur-nakhdzh-van.html). 

Naxçıvan-Azərbaycan torpaq münasibətlərinin itirilməsi rayonun iqtisadi və 

sosial inkişafına mənfi təsir göstərmişdir. Münasibətlər isə Bakı-Şərur-İrəvan 

qatar xətti tikildikdən sonra (ermənilərin hücumu nəticəsində qatar fəaliyyətini 

dayandırdı) genişləndi. Ötən əsrin 70-ci illərində Prezident Heydər Əliyev 

Azərbaycanda hakimiyyətdə olarkən könüllü olaraq Naxçıvana hərbi yol 

adlanan yolun tikintisinə başlanıldı. Bu gün yolun təmiri ilə yanaşı, yol 

tikintisinə də ehtiyac var. Bu, Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına müsbət təsir 

göstərə bilər və Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirə bilər 

(http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-

zaenzhaezur-nakhdzh-van.html). 

Zəngəzur yolunun açılması ilə Naxçıvanın iqtisadiyyatı, xüsusən də ixracı 

yüksələcək. 2019-cu ildə  Naxçıvan Muxtar Respublikasında xidmət 

sahələrində 3 milyard 613 milyard dəyərində məhsul istehsal edilib. Son beş 

http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-zaenzhaezur-nakhdzh-van.html
http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-zaenzhaezur-nakhdzh-van.html
http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-zaenzhaezur-nakhdzh-van.html
http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-zaenzhaezur-nakhdzh-van.html
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ildə NMR-da məhsul istehsalı 762 milyon artmışdır. Bu gün Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının iqtisadiyyatı 12 faizə yaxın artmışdır, 2020-ci ildən əvvəlki 

dövrdə muxtar respublikada sənaye məhsulunun həcmi 1 milyard 14 milyon 

manat olmuşdur. Bu, 2015-ci illə müqayisədə 10 faizdən çoxdur. 

Şəkil 9: NMR-də sənaye məhsulu, min manat (2010-2021) 

 

Mənbə: http://statistika.nmr.az/source/industry/index.php#03 

Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması ilə zəngin təbii sərvətlərə malik 

Naxçıvanın güclü iqtisadi resursları bundan sonra da genişlənəcəkdir. 

Dəhlizlərdən istifadə həm də Naxçıvan ixracı şanslarının artırılması deməkdir. 

Naxçıvan emal sənayesini, xüsusilə qida emalı, yüngül sənaye və təbii 

ehtiyatlara əsaslanan sənaye sahələrini inkişaf etdirmək potensialına malikdir. 

Muxtar respublika mineral sularla da zəngindir. Bütün bunlar malların ixracına 

imkan yaradır. Zəngəzur yolunun açılmasının qida emalı sənayesinin 

inkişafını və Naxçıvanda istehsal olunan məhsulların iri bazarlara idxalını 

sürətləndirəcəyi gözlənilir 

(http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-

zaenzhaezur-nakhdzh-van.html). 

300 mindən çox əhalisi olan Naxçıvanla Azərbaycan arasında nəqliyyat 

şəbəkəsinin yenilənməsi həm daşıma məsafəsinin qısalması, həm də daşıma 

müddətinin qısalması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bakı-Tbilisi-

http://statistika.nmr.az/source/industry/index.php#03
http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-zaenzhaezur-nakhdzh-van.html
http://economics.com.az/index.php/tedbirler/yenilikl-r/item/2218-bak-zaenzhaezur-nakhdzh-van.html
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Qars qatarından 1,7 dəfə kiçik və təxminən 343 kilometr uzunluğunda olan 

dəhliz həm nəqliyyat xərclərini azaldacaq, həm də Mərkəzi Asiya ilə Avropanı 

birləşdirən körpü rolunu oynayacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə Asiya 

gəmiçilik bazarının illik həcmi 200 milyard dollar, Avropa ilə Asiya arasında 

ticarət dövriyyəsi isə 2 milyon dollardır ki, bunun da 200 milyon dolları 

nəqliyyatdır. Dünya Bankının son hesabatına görə, hazırda inkişaf etmiş 

ölkələrdə daşıma xərclərinin əmtəə qiymətlərində payı 5%, inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə 4,25%, dünya üzrə isə 4,8% təşkil edir. Nəticədə malların 

istehlak bazarına çatdırılması ilə bağlı daşınma xərclərinin azalması 

rəqabətqabiliyyətli imkanlar yaradıb, milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin 

inkişafına səbəb olacaqdır. Ölkə iqtisadiyyatının, xüsusən də avtomobil 

nəqliyyatının sürətli və hərtərəfli inkişafında nəqliyyat sektorunun rolunu 

nəzərə alsaq, bütün yük təsərrüfatını özündə birləşdirən ölkə yüklərinin 60%-

ni bu nəqliyyat növündə daşıdığını görürük. Əgər avtomobil nəqliyyatında yük 

avtomobillərinin təkərlərinin çəkisi 6-8 ton təşkil edirsə, dəhliz işə düşəndən 

sonra bu rəqəmin 10 tona yüksələcəyi gözlənilir. Beləliklə, Bakı-Naxçıvan-

Qars dəhlizinin fəaliyyəti  Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün regional və 

beynəlxalq tranzit layihələrində rolunu artıracaq, eyni zamanda xarici ticarət 

dövriyyəsini artıracaqdır. 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmiz və bütövlükdə türk dünyası üçün 

böyük geostrateji əhəmiyyətə malik mühüm bölgədir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonları arasında nəqliyyat dəhlizinin 

açılması Naxçıvanın iqtisadi inkişafına hərtərəfli dəstək verəcəkdir.Bölgədəki 

ölkələr üzrə aparılan təhlillərdən görünür ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması 

həmin ölkələrdə nəqliyyata, region ölkələrilə nəqliyyat üzrə əlaqələrə və 

ümumi olaraq nəqliyyatın siyasətinə ciddi təsir göstərəcək. Azərbaycan-

Ermənistan münaqişəsi zamanı münaqişəyə görə tranzit ölkə olaraq 

mövqelərini möhkəm edən Gürcüstan və İran və kimi ölkələrdə göstərilən 

mövqey dəhlizin açılması ilə zəifləyəcək. Çünki onların ərazisindən keçən 

quru yollar üçün alternativ yol formalaşacaq.Müzəffər ordumuzun qazandığı 

qələbə sayəsində Ölkəmiz illərdir məhrum qaldığı torpaqlarına, təbii 

sərvətlərinə, tarixinə, Qarabağ ənələrinə və incəsənətinə qovuşmuş oldu. Bu 

qələbə Azərbaycan Respublikasının bütün müstəvilərədə gücünü dünyaya 

göstərdi. Hazırlanmış yeni iqtisadi layihələr və görülən tədbirlər vasitəsilə qısa 
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müddət ərzində Qarabağ Regionun ən parlaq guşələrindən birinə 

çevriləcəkdir. Bütün bu nəaliyyətlər Yeni Nəqliyyat dəhizinə də öz töhvəsini 

verərək Naxçıvanın böyük iqtisadi mərkəzə çevrilməsinə nail olacaqdır. 

Beləliklə Naxçıvan illərdir blokadada qalmasının qarşısını misli ilə əldə 

edəcəkdir. Yeni Nəqliyyat Dəhlizi Ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqlərdə də rolunu 

artırmaqla iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmizə böyük üstünlüklər 

gətirəcəkdir. 
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Xülasə 

Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri azad edildikdən sonra indi əsas vəzifə 

həmin ərazilərin bərpası və məcburi köçkünlərin öz evlərinə qaytarılması 

olmalıdır. Həqiqətən də məcburi köçkünlərin geri qayıtması üçün müvafiq 

mühit, o cümlədən sabit və rahat mühit yaradılmalıdır. Azad edilmiş ərazilərin 

iqtisadi komponenti mühüm rol oynayacaq. Bu məqsədlə indi tamamilə 

Azərbaycanın suveren nəzarətində olan ərazilərin iqtisadi potensialına 

yenidən baxılması vacibdir. Məqalədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə rabitə 

sisteminin bərpası və inkişafı təhlil edilir. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, II Qarabağ müharibəsi, işğaldan azad edilmiş 

ərazilər, iqtisadi inkişaf, rabitə sektoru, bərpa istiqamətləri 

 

Giriş 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişafı Azərbaycan hökuməti 

üçün əsas prioritetdir. Bu prosesdə özəl və dövlət şirkətlərinin, eləcə də xarici 

investorların geniş iştirakını nəzərdə tutur. Hazırda Azərbaycan işğaldan azad 

edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması konsepsiyasını hazırlayır ki, 

bu da həmin ərazilərin inkişafına xarici investorların cəlb edilməsini nəzərdə 

tutur. 

Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə başa çatan İkinci Qarabağ 

müharibəsi zamanı işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi nəticəsində 

iqtisadiyyatın dirçəlməsi məsələsi ön plana çıxıb. Dağıntının mürəkkəbliyi və 

miqyası azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesini mürəkkəb və vaxt aparan 
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prosesə çevirir. Bu səbəbdən də müxtəlif iqtisadi və sosial sahələrdə bərpa 

prosesinin həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Bunu nəzərə alaraq, Respublika 

Prezidenti İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan dərhal sonra işğaldan 

azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafı planının hazırlanması barədə 

göstəriş verdi və “Böyük Qayıdış” əsasında bərpa prosesinə başlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının erməni işğalından azad edilmiş ərazilərinin 

bərpası, milli iqtisadiyyata sürətli inteqrasiyası, davamlı inkişafı, ən müasir 

infrastrukturun qurulması, mədəniyyət və tarix abidələrinin bərpası və bərpası 

istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə həyata 

keçirilən layihələr qısa müddətdə bu ərazilərin sülh və əməkdaşlıq zonasına 

çevrilməsində, iqtisadi inkişafda mühüm rol oynayacaq. Bu ərazilərdə zəngin 

resurs və infrastruktur potensialından səmərəli istifadə, dövlət-özəl tərəfdaşlıq 

və ən əlverişli biznes mühiti əsasında iqtisadi fəaliyyətin intensivləşdirilməsi, 

dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsi uzunmüddətli inkişaf prioritetlərinə 

cavab verən tədbirlərlə dəstəklənməlidir. 

30 ilə yaxın həm vasitəçi, həm də birbaşa danışıqlara baxmayaraq, erməni 

işğalına son qoyulmasını nəzərdə tutan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail 

olmaq səyləri heç bir səmərə vermədi. Ermənilərin hərbi hücumları 

nəticəsində başlayan İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə 

başa çatdı, Sovet İttifaqının süqutu nəticəsində hər iki ölkə öz müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra Ermənistan və Azərbaycanın tutduqları fərqli 

trayektoriyaları aydın göstərdi. Azərbaycan fəal xarici siyasət yeritdiyi halda 

yeni müttəfiqlər axtaran, regional əməkdaşlığa cəlb edilən, iqtisadi və hərbi 

qüdrətini inkişaf etdirən Ermənistan özünü getdikcə daha da dərindən təcrid 

etdi və mahiyyətcə, özünün yaratdığı “Böyük Ermənistan” utopiyasında 

yaşamağı seçdi. Beləliklə, nəticələnən müharibə iki ölkənin iqtisadi, 

demoqrafik və hərbi potensiallarının getdikcə fərqli olmasının nəticələrinin 

paradiqmatik nümunəsini təqdim etdi. Bir çox azərbaycanlının qəlbində və 

düşüncəsində bu, həm də milli qürurun bərpası uğrunda müharibə idi. 

Beləliklə, İkinci Qarabağ müharibəsi təkcə ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası 

deyildi, həm də ədalət, beynəlxalq hüquq və kollektiv ləyaqət məsələlərini 

əhatə edirdi. və əsas dəyərlərdir. İndi ərazilər erməni işğalından azad 

edildikdən və Azərbaycan hökuməti azad edilmiş ərazilərdə xarici şirkətlər və 

beynəlxalq təşkilatlarla birgə genişmiqyaslı yenidənqurma işlərinə 

başlanılmışdır (Ismailzade F.,  2021: s.118). 
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Azərbaycanda müasir rabitə sisteminin göstəricilərinin təhlili 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin təbii potensialı çox böyükdür. Onların 

Ermənistan iqtisadiyyatı üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alsaq, 

Azərbaycanın bərpa olunan imkanlardan maksimum istifadə edəcəyi aydın 

oldu. Bəzi hesablamalara görə, əvvəllər Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 

ərazilərdə təbii sərvətlərdən istifadə Azərbaycana əlavə ÜDM-in 30%-ni 

çıxarmağa imkan verəcək. İndi bu resurslar həm Azərbaycan iqtisadiyyatına 

böyük təkan verəcək, həm də yerli sakinlərin (məcburi köçkünlərin) öz 

vətənlərinə tezliklə qayıtmasına töhfə verəcək. Üstəlik, bu ərazilərin inkişafı 

Ermənistan üçün də müsbət imkanlar yaradacaq. Həqiqətən də, 10 noyabr 

tarixli bəyanata əsasən, regional əməkdaşlığın inkişafına müsbət təsir edəcək 

layihələr var ki, bu da ölkələr arasında qarşılıqlı asılılıq yaradacaq və buna 

görə də gələcəkdə potensial münaqişələrin yaranma ehtimalını azaldacaq. 

Bəyanatın doqquzuncu bəndinə uyğun olaraq, “regionda bütün iqtisadi və 

nəqliyyat əlaqələri bərpa edilməlidir”. Müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk dəfə 

olaraq Ermənistan çoxdan formalaşmış regional iqtisadi sistemin bir hissəsi 

olmaq imkanı əldə edib. Konstruktiv yanaşma və revanşist ideyaların rədd 

edilməsi vəziyyətində Ermənistan yeni tənzimləmələrdən öz iqtisadiyyatı üçün 

əhəmiyyətli dividendlər alacaq.  

Bundan əlavə, bəyanatda Azərbaycanın qərb rayonları arasında mövcud 

olanların bərpası və yeni nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin qurulması 

nəzərdə tutulur. Azərbaycan və bu ölkənin Naxçıvan Muxtar Respublikası, 

Ermənistan Respublikasının ərazilərindən keçən əlaqələrdir. Cənub 

rayonlarının (Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan) işğalı ilə əlaqədar bütün yerüstü 

rabitə əlaqəsi kəsilib. Bu nəqliyyat marşrutu fəaliyyətə başlasa, təkcə 

Azərbaycana deyil, həm də regional təcriddən xilas olmaq, eləcə də 

Azərbaycanla regional nəqliyyat əlaqələrinə çıxış əldə etmək və Naxçıvandan 

keçməklə Ermənistana da müsbət təsir göstərəcək. Ərazi bütövlüyünün 

bərpası Azərbaycana bu regionun iqtisadi potensialından tam istifadə etməyə 

imkan verəcək ki, bu da onun vətəndaşlarının rifahına müsbət təsir göstərəcək 

və eyni zamanda Ermənistanın qəsdən təcrid olunduğu Cənubi Qafqazda 

regional əməkdaşlığa əlavə təkan olacaq (Ibrahimov R.,  2021: s.80).  

Müasir dövrdə iqtisadiyyatın ən dinamik inkişaf edən infrastruktur 

sahələrindən biri olan rabitə enerji, nəqliyyat, təhsil və səhiyyə ilə yanaşı, 

əhalinin əsas tələbatını ödəməklə sosial, iqtisadi, xarici siyasət və digər dövlət 

funksiyalarının həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Qloballaşan və 
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daim yeniliklərə can atan müasir dünyanı ən müasir informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları (İKT) - internet, elektron poçt və qlobal 

kommunikasiyalar olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Son illər 

ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət və qeyri-neft sektorunun 

kompleks inkişafına yönəlmiş dövlət proqramları, aparılan islahatlar, dövlət 

dəstəyi və qayğısı qeyri-neft sektorunun aparıcı sektoru olan informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları sektoruna öz töhfəsini verib. İKT bütün sənaye 

və təşkilatlarda məhsuldarlığa, iqtisadi inkişafa və gəlir artımına töhfə verir 

(Tağıyev M., 2017: s.24). 

2020-ci ildə ölkədə mobil rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlirlər ötən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 53 mln. manat və ya 6,3% artıb. Mobil 

sektordan əldə olunan gəlirlər telekommunikasiya bazarında ümumi gəlirlərin 

42,4%-ni təşkil edib. 2020-ci ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə noyabrda mobil 

sektorun gəliri 3,1 milyon manat və ya 3,6% azalıb. 

Qrafik 1: İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlirin strukturu, 

2020-ci il, %-lə 

 

Mənbə: Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt, Statistik məcmuə, 2021: s.77. 

2020-ci ilin 11 ayı ərzində informasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən 

2109,0 milyon manat vəsait xərclənib. Xidmətlərin 75,4 faizi əhali tərəfindən 

istehlak edilir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə informasiya və rabitə 

xidmətlərinin dəyəri real ifadədə 5,7% artıb 
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(https://apa.az/az/infrastruktur/azerbaycanin-mobil-rabite-sektorunun-

gelirleri-noyabr-36-azalib- 675628).  

Telefon bazarının əsas oyunçuları: dövlət və özəl sektorlar. Azərbaycanın 

telefon xidmətləri sektorunda həm dövlət, həm də özəl telekommunikasiya 

şirkətləri var. Dövlət və özəl operatorlar telefon xidmətləri sektorunun bütün 

seqmentlərində (mobil və stasionar telefon xidmətləri, İnternet xidmətləri) 

mövcuddur. 

Qrafik 2: İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlir, (2010-2020-ci 

illər, mln.manatla) 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/communication/ 

2020-ci ildə dövlət sektorunda informasiya və rabitə xidmətlərindən əldə 

olunan gəlirlər 436,6 milyon manat təşkil edib ki, bu da 2010-cu illə 

müqayisədə 1,6 dəfə çoxdur. 2020-ci ildə özəl sektorda informasiya və rabitə 

xidmətlərindən əldə olunan gəlirlər 1811,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da 

2010-cu illə müqayisədə 1,9 dəfə çoxdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 

Azərbaycanda mobil rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlirlər 893,9 milyon 

manat təşkil edib. 

Ölkəmizdə mövcud informasiya-kommunikasiya sahələrinin intensiv və 

yüksək inkişafı, yeni xidmət növlərinin, o cümlədən mobil rabitənin, internetin 

formalaşması və genişlənməsi ilə səciyyələnir. XXI əsrdə Azərbaycanda 

informasiya cəmiyyətinin keçid dövrü və formalaşması, elektron hökumətin 

formalaşması və intellektual potensialın inkişafı ilə əlaqədar olaraq neft 

sektorundan sonra prioritet istiqamətlərdən biri olan informasiya-

https://apa.az/az/infrastruktur/azerbaycanin-mobil-rabite-sektorunun-gelirleri-noyabr-36-azalib-%20675628
https://apa.az/az/infrastruktur/azerbaycanin-mobil-rabite-sektorunun-gelirleri-noyabr-36-azalib-%20675628
https://www.stat.gov.az/source/communication/
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kommunikasiya texnologiyaları sahəsi prioritetlərdən birinə çevrilir. Son illərdə 

bu daha ciddi xarakter alıb. Azərbaycan 2021-ci ildə işğaldan azad edilmiş 

ərazilərinin bərpası üçün 2,2 milyard manat (1,1 milyard avro) ayırıb. Bu 

vəsaitlər ilk növbədə infrastrukturun (işıq, qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə 

və s.) yenidən qurulmasına sərf edilib. Azərbaycanın 2022-ci il dövlət 

büdcəsindən eyni 2,2 milyard manat vəsait ayrılmışdır 

(https://aircenter.az/az/single/opinion-azerbaijan-ərazilərin-

yenidənqurulması-onlarda-irəliləyir-). 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə rabitənin bərpası və təkmilləşdirilməsi 

2020-ci ildə Azərbaycanın mobil operatoru “Azercell Telekom” ölkənin 

işğaldan azad edilmiş ərazilərində mobil rabitə xidmətlərinin təşkili üçün LTE 

baza stansiyaları quraşdırıb. Azad edilən ərazilərdə 92 mobil baza stansiyası 

var. Rayonların 72 faizi 2G, 52 faizi isə 4G şəbəkəsi ilə təmin olunub. Şuşada 

130 metrlik radioqüllənin bünövrəsinə ilk daş qoyulub. Azad edilmiş ərazilərdə 

İKT və innovasiyalardan istifadə etmək vacibdir. Azərbaycanın işğaldan azad 

edilmiş ərazilərində poçt şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Ərazilərin 

bərpası müxtəlif poçt xidmətlərinin göstərilməsi də daxil olmaqla, “ağıllı şəhər” 

konsepsiyasına uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Boşalan ərazilərdə modul 

tipli poçt şöbələri fəaliyyət göstərəcək. 

Xocavənd rayonunun Hadrut kəndində Füzulin Poçtamtının İstehlakçı Xidməti 

Şöbəsinin Poçt Agentliyi fəaliyyətə başlayıb. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi telekommunikasiya infrastrukturunun bərpası üçün 

işğal olunmuş bütün ərazilərdə müvafiq xidmətlərin təşkilini, rabitə 

infrastrukturunun qurulmasını və xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirir. 

Minalardan təmizlənmiş ərazilərdə poçt xidmətləri qurulub. Hazırda Füzulin və 

Cəbrayıl poçt şöbələri işğaldan azad edilmiş ərazidəki hərbi hissələrə poçt 

göndərişlərini çatdırır. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

“Azərpoçt” MMC-nin xətti ilə Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli və Hadrutda 

5 modul tipli poçt şöbələrinin açılması üzərində iş aparılır. Gələcəkdə bütün 

regionların tələbatına uyğun olaraq xüsusi poçt və poçt xidmətlərinin təşkili 

üçün yeni poçt marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanır 

(https://mincom.gov.az/az/view/news/1141/ hadrutda -poct-agentliyi-

fealiyyete-basladi) . 
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Şəkil 1: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə poçt şöbələrinin sayı, ədəd 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/communication/ 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə radio və televiziya yayımının bərpası ilə 

əlaqədar Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Yayım və Peyk İstehsalat 

Birliyi (İB) Mincivan Radio və Televiziyasının mövcud 30 metrlik 8 metrlik 

qülləsindən istifadə edib. Zəngilan rayonunun Mincivan kəndində 

radiostansiya quraşdırılmışdır. Zəngilan şəhərində və Zəngilan rayonunun 10-

dan çox kəndində televiziya və 2 radio verilişləri yayımlanmışdır. Bundan 

əvvəl Şuşa radio-televiziya stansiyasında müvafiq avadanlıq quraşdırılıb, 

2020-ci il dekabrın 31-dən Şuşan, Xankənd, Xocalı, Ağdam, Bərdin 

rayonlarında, eləcə də yaxın yaşayış məntəqələrində radio və televiziya 

yayımı bərpa edilib. Həmçinin 2021-ci il oktyabrın 4-də Kəlbəcər şəhərində 

yeni 17 metrlik metal qüllə və müvafiq teleradio avadanlığı quraşdırılaraq 

istifadəyə verilmiş, Kəlbəcər və rayonun 15 ətraf kəndində 8 televiziya və 1 

radio verilişi yayımlanmışdır (https: // az.trend.az/business /it/3500911.html). 

2021-ci ilə qədər işğaldan azad edilmiş ərazilərin təxminən 20%-də 4G mobil 

texnologiyaları şəbəkəsi yaradılıb, televiziya və radio yayımının 35%-i bərpa 

edilib, dörd istiqamətdə poçt rabitəsi fəaliyyətə başlayıb. Eyni zamanda 1400 

km fiber-optik xəttin çəkilişi də davam etdirilir. 2021-ci ildə işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə 92 mobil baza stansiyası fəaliyyət göstərəcək. Ərazilərin 

72%-i 2G şəbəkəsi ilə təmin olunub (https://sputnik.az/20211206/pulsuz-tələb 

olunan-mobil-baza-stansiyalarının-sayı-açıqlanan-437010044.html). 

 

 

 

 

https://www.stat.gov.az/source/communication/
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Şəkil 2: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə telekommunikasiya xidmətlərinin 

həcmi 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/communication/ 

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 

“Aztelecom” MMC Şuşidəki mövcud müəssisə və evlərə optik rabitə xidmətləri 

göstərib. Xidmət artıq şəhərin ilk istehsalat zavodunda Çörək zavodunda 

birləşdirilib. Hazırda Şuşa sakinləri və qonaqları minimum 30 Mbit/s sürətlə 

genişzolaqlı internet xidmətlərindən istifadə edə bilirlər. Azad edilən şəhərdə 

müasir telekommunikasiya infrastrukturu GPON (Gigabit Optical Network) 

texnologiyasına əsaslanır. Aztelekom tərəfindən müasir standartlara uyğun 

qurulan 1000 nömrə tutumlu optik şəbəkə məlumatların yüksək ötürülmə 

sürətinə və dayanıqlı internetə zəmanət verir 

(https://aztelekom.az/az/read/162-shusha-sheheri-optik-telekommunikasiya-

xidmetleri -ile-temin -ed ). 

İşğaldan azad edilimş ərazilərdə rabitə sektoruna təsir edən PEST amilləri 4 

kateqoriyaya bölünür: 

Cədvəl 1: İşğaldan azad olmuş ərazilərdə rabitə sektorunun təkmilləşdirilməsi  

üçün PEST analizi 

Siyasi faktorlar İqtisadi faktorlar Sosial faktorlar Texnoloji faktorlar 

 rabitə və 
informasiya 
texnologiyaları 
sahəsinin gələcək 
inkişafı üçün 
islahatların 
aparılması və 
effektiv 
mexanizminin 
formalaşdırılması;  

 qlobal 
informasiya 

 cəmiyyətin, 
iqtisadiyyatın, dövlət 
orqanlarının, hüquqi 
və fiziki şəxslərin 
ümumistifadəli rabitə 
və informasiya 
texnologiyaları 
şəbəkələrinə 
qoşulma 
imkanlarının və 
onların artan 

 rabitə və 
informasiya 
texnologiyalarının 
inkişafını təmin 
etmək üçün 
normativ-hüquqi 
bazanın 
təkmilləşdirilməsi; 

 rabitə və 
informasiya 
texnologiyaları 
sahəsində 

 rabitə və 
informasiya 
texnolojiyaları 
sahəsinə 
investisiyaların 
cəlb edilməsinə 
şərait yaradılması 
və özəl sektorun 
inkişaf etdirilməsi;  

 poçt şəraitinin 
modernləşdirilməs
i və yeni xidmət 

https://www.stat.gov.az/source/communication/
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fəzasına 
inteqrasiyanın 
genişləndirilməsi;  

 innovasiya 
siyasətinin 
müəyyənləşdirilmə
si və informasiya 
cəmiyyətinin 
qurulmasını təmin 
edən fundamental 
və tətbiqi elmi 
tədqiqatların 
aparılması;  

 təhsil sahəsində 
müasir 
texnologiyalardan 
geniş istifadə 
olunması, yüksək 
ixtisaslı kadrların, o 
cümlədən 
informasiya 
təhlükəsizliyi üzrə 
mütəxəssislərin 
hazırlığının təmin 
edilməsi;  

 

tələbatının təmin 
edilməsi;  

 ölkənin milli 
informasiya 
təhlükəsizliyi 
sisteminin 
yaradılması, 
informasiya  

 fəzasının 
təhlükəsizliyinin və 
vətəndaşların 
informasiya 
hüquqlarının 
müdafiəsinin təmin 
edilməsi;  

 sahə üzrə 
sənayenin 
inkişafının təmin 
edilməsi, yerli 
istehsalın 
stimullaşdırılması və 
onun ixrac 
potensialının 
dəstəklənməsi;  

 rabitə və 
informasiya 
texnologiyaları 
bazarında sərbəst 
və azad rəqabət 
şəraitinin 
yaradılması;  

standartlaşdırmanın, 
sertifikatlaşdırmanın, 
radiotezlik və 
nömrələnmə 
ehtiyatlarının 
tənzimlənməsinin 
beynəlxalq 
standartlara uyğun 
təşkil edilməsi;  
 

növlərinin 
istifadəyə 
verilməsi;  
yeni texnika və 
texnologiyalar 
tətbiq edilməklə 
daha keyfiyyətli 
radio-televiziya 
yayımı və peyk 
rabitəsi 
xidmətlərinin 
göstərilməsi;  

 dövlət, ictimai 
və sahə 
informasiya 
resurslarının 
formalaşdırılması, 
informasiya 
sistemlərinin və 
şəbəkələrinin 
yaradılması.  

 

Mənbə: https://apa.az/az/xeber/ infrastructure/isgaldan- azad-edilmis- erazilerde - 

kommunikasiyalar-xidmetleri-qurulmasi-on-iş-grafigi-648757 materialları əsasında 

müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

Aşağıda işğaldan azad edilmiş ərazilərin rabitə sektorunun SWOT təhlilinin 

əsas nəticələrini təqdim olunur. 

Cədvəl 2: Müasir rabitə və yüksək texnologiyaların işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə tətbiqi üçün SWOT analizi 

Güclü cəhətlər Zəif cəhətlər 

 yaxşı qurulmuş mobil rabitə sistemləri 
 2G və 4G xidmətləri təminatı 
 mobil sektorda rəqabətin dəstəklənməsi. 
 Yüksək sürətli internet infrastrukturunun 
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hökumətin 
təşəbbüsü. 

 Əksər nəqliyyat növləri üçü nəqliyyat 
infrastrukturu obyektlərinin köhnəlməsi 
və dağıdılması; 
 Rabitə marşrutlarının formalaşmış 
magistral şəbəkəsinin olmaması; 
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 Mobil baza stansiyalarının salınması 
 Ağıllı şəhər konsepsiyasının tətbiqi 
 Modul tipli poçt şöbələri yaratmağın 
dəstəklənməsi 

 Nəqliyyat xidmətlərinin, xüsusən də 
anbar obyektlərinin keyfiyyətli təmin 
edilməsi üçün zəruri olan müvafiq 
infrastrukturun olmaması: 

İmkanlar Təhlükələr 

 4G və 3G xidmətlərinin tətbiqi məzmun 
təminatçıları üçün yaxşı biznes imkanları və 
telefon satıcıları üçün yeni bazar yaradır; 
 Təkmilləşdirilmiş texnologiya və əhatə 
dairəsi mobil genişzolaqlı xidmətlərə tələbi 
artırır, şəhər və kənd bazarları arasında 
yaranan rəqəmsal uçurumu aradan 
qaldırmağa kömək edir; 
 Abunəçilərin sayının artmasından 
proqnozlaşdıran genişzolaqlı internet bazarı 
üçün böyümə üçün imkanlar var. 

 İAEƏ-in tam olaraq minalardan 
təmizlənməməsi, təhlükəsizliyin tam 
şəkildə təmin edilməməsi; 
 Əraziyə Birbaşa Xarici İnvestisiya 
axınının azalması; 
 Artan rəqabət gələcəkdə bazar 
payını və ya gəlirini azalda bilər. 

Mənbə: https://apa.az/az/xeber/ infrastructure/isgaldan- azad-edilmis- erazilerde – 

kommunikasiyalar xidmetleri-qurulmasi-on-iş-grafigi-648757 materialları əsasında 

müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Sonda demək olar ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə rabitə sənayesinin 

inkişafı nikbindir. Bu, qismən hökumətin İAEƏ-in xidmət təminatçıları arasında 

rəqabətin yaradılmasında liberallaşdırma prosesi ilə bağlıdır ki, bu da 

rabitənin nüfuz səviyyəsini daha da yaxşılaşdırıb. Sənayeyə investisiya 

minimaldır, çünki lisenziyaların verilməsinə dövlət nəzarəti müəyyən 

dərəcədə sənayenin inkişafına mane ola bilər. Genişzolaqlı internetin 

inkişafında və mobil telefonlardan istifadənin, xüsusən də binaların və 

infrastrukturun təmin edilməsində dövlətin rolu yaxın gələcəkdə bu sahənin 

artımını sürətləndirə bilər. Rabitə xidmətlərinin artımı əhəmiyyətli olsa da, 

sektorun ÜDM-ə və məşğulluğa töhfəsi digər sektorlarla müqayisədə hələ də 

minimaldır. Bu, əsasən bazar iqtisadiyyatının qeyri-sabitliyi və onun inkişafı 

və töhfəsinin ləng genişlənməsinə səbəb olan daha az əhatəli siyasətin 

nəticələri ilə bağlıdır. Onun milli iqtisadiyyata töhfəsini artırmaq daha əhatəli 

stimul və fiskal siyasət, eləcə də pul siyasəti tələb edir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə rabitə sisteminin bərpa edilməsi 

istiqamətində aşağıdakı təkliflər irəli sürülmüşdür:  
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1. sahədə səmərəli və ədalətli rəqabətin dəstəklənməsi və inkişafı, rabitə 

xidmətlərində yüksək keyfiyyətin, müxtəlifliyin və münasib tariflərin təmin 

edilməsi; 

2. müasir kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadiyyata, sosial sferaya, 

dövlət idarəçiliyinə fəal şəkildə daxil olması üçün şərait yaradılması; 

3. telekommunikasiya sisteminin digər obyektlərinin texniki və texnoloji 

cəhətdən müasirləşdirilməsi, müəssisələrin əsas fondlarının köhnəlmə 

səviyyəsinin aşağı salınması; 

4. bütün kateqoriyalardan olan abunəçilərə göstərilən xidmətlərin 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, genişləndirilməsi və yenilənməsi; 

5. sosial əhəmiyyətli rabitə növlərinin: elektrik enerjisi, mobil, peyk, poçt, 

rəqəmsal televiziya və radio, internetin gələcək inkişafının təmin edilməsi. 

6. ölkədə rabitənin inkişafı üçün investisiyaların cəlb edilməsinə şərait 

yaradılması; 

7. rabitə xidmətləri vasitəsilə ucqar və kiçik yaşayış məntəqələrinin təmin 

edilməsi. 
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Xülasə 

Bu tətqiqatda Qarabağda turistləri cəlb edəcək turizm elementlərindən bəhs 

edilib. Tədqiqat Qarabağın turizm potensialının Azərbaycan üçün iqtisadi 

cəhətdən vacibliyini üzə çıxarmaq məqsədi daşıyır. Həmçinin işğaldan azad 

edilmiş Azərbaycan torpaqlarının turizm imkanları baxımından 

qiymətləndirilməsini əhatə edir. Bu səbəbdən tədqiqatda nümunə kimi qəbul 

edilən Qarabağın turizm potensialı Azərbaycan üçün əsas elementə çevrilə 

biləcəyinin müzakirəsi baxımından əhəmiyyətlidir. Azad edilmiş ərazilərdə 

siyasi və iqtisadi inkişaf, turizm infrastrukturu, turizmlə bağlı fəaliyyətin təşkili, 

sosial-mədəni və turist cəlbetmə meyarlarını özündə əks etdirən sosial-

mədəni irs, bu meyarlara xidmət edən qurumlar araşdırılmışdır. 

Qiymətləndirmə mərhələsi çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 

turizmin davamlı inkişafı üçün şəraitin yaradılmasında hər bir amilin uğurlu 

olub-olmaması ilə bağlı qiymətləndirmə aparılması araşdırmanın əsas 

məqsədini göstərməkdədir. Araşdırma zamanı yerli və xarici turizm 

mütəxəssislərin tədqiqatlarından, statistik göstəricilərdən, qəzet və jurnallarda 

nəşr olunan məqalələrdən istifadə olunub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 

turizmin inkişafında əsas rol oynayan informasiya siyasətinin əsas vəzifəsi bu 

yeni regionların müsbət imicini təbliğ etmək, onların cəlbedici turizm 

istiqamətləri kimi mövqelərini möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Tədqiqat 

nəticəsində bu sahənin perspektivləri, çatışmayan cəhətləri, gələcəkdə 

qarşılacağı problemlər müəyyən edilmiş, bu istiqamətdə müvafiq təkliflər 

verilmişdir.  

 

Açar sözlər: turizm, rekreasiya, innovativ, azad olunmuş ərazi, dövlət 

strategiyası. 
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Giriş 

Azərbaycan Qafqaz dağları, düzənlikləri, çayları, gölləri, 825 km-lik Xəzər 

dənizi sahili, zəngin mineral suları, bir çox iqlim tiplərinin mövcudluğu və 

zəngin tarixi sərvətləri ilə yüksək turizm potensialına malik ölkədir. 

Azərbaycanda çoxlu şəfalı su mənbələrinin, vulkanik palçıqların, duzlu 

göllərin, müalicəvi palçıqların və palçıq yağlarının olması ölkədə sağlamlıq 

turizmi baxımından nə qədər əlverişli şəraitin olduğunu göstərir. Digər 

tərəfdən, Azərbaycanın Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağları kimi 

yüksək relyefli ərazilərə malik olması dağ və ov turizmi baxımından da yüksək 

potensial təmin etmişdir. Göründüyü kimi, Azərbaycanda turizm fəaliyyəti 

kifayət qədər müxtəlifdir. Lakin önəmli olan bu müxtəliflikdən səmərəli istifadə 

edib, ölkə iqtisadiyyatına böyük töhfə verə biləcək sektora çevirməkdir. 

Turizm çoxlu sayda infrastruktur obyektlərinin inkişafını tələb edir ki, bu da 

şübhəsiz ki, regionun iqtisadiyyatına öz təsirini göstərəcək. Bunlara nəqliyyat, 

enerji təchizatı, rabitə-informasiya sistemləri, yaşayış, əyləncə və xidmətlər 

daxildir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmə təsir edən bir fenomen hələ 

də tam qüvvədədir. Bu, Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin 

yaranması ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərinə dövlət xərclərinin artmasıdır. Bu 

bölgələrin təhlükəsizliyini təmin etmək böyük xərc tələb edir. 

Tədqiqatın əsas məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin inkişaf 

potensialını başa düşmək, onun inkişaf trayektoriyasına diqqət yetirməkdir. 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıya bir neçə vəzifələr qoyulmuşdur. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin sosial-mədəni ölçüsünü nəzərə 

alaraq təkliflklər hazırlanmışdır. Təkliflərə turizm fəaliyyətinin effektiv təşviqi 

üçün vacib olan ümumi məqsədlər haqqında məlumatlar daxildir. Sosial-

mədəni kontekst təhlili ilə turizm infrastrukturunun inkişafına onların strateji 

əhəmiyyəti ilə təsir edən bəzi əsas amillərə nəzər salınmışdır. 

Tədqiqatın obyekti kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərin turizm potensialını, 

inkişaf amillərini öyrənmək təşkil edir. Tədqiqatın predmeti kimi turizm 

infrastrukturu mehmanxanalar, restoranlar, sahibkarlar, rekresiya potensiallı 

müəssisələrlə bu inkişafın təmin edilməsi üçün dövlətin təşfiqedici 

mexanizmlərini araşdırmaqdır. 

Tədqiqat azad edilmiş ərazilərdə  turizmin inkişaf potensialının 

dəyərləndirilməsini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. İşğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə turizmin regional xüsusiyyətlərinin tətbiqi ilə nəticələrinin geniş 
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miqyaslı proqnozlaşdırmaq və analiz etmək lazımdır. Tədqiqat işində turizmə 

dair bir neçə elmi-nəzəri yanaşmalara istinadlar verilmişdir. Əsasən də 

Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində turizm sektoru üzrə araşdırmalar 

aparılıb. Turizm bu bölgələrdə bərpa işləri yekunlaşmadığından, dünyada və 

ölkəmizdə davam etməkdə olan pandemiya, sektorun statistik məlumatlarının 

tam olmamasından analiz zamanı çətinliklər yaratmışdır. 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin davamlı inkişaf amilləri 

Geniş elmi araşdırmalar və tarixi faktlar sübut edir ki, Qarabağ bölgəsi bütöv 

bir təbii-coğrafi resursları, vahid çay şəbəkəsini, kompleks ekoloji sistemi, bir-

biri ilə əlaqəli iqtisadiyyatı və kommunikasiyanı təşkil edir. Qarabağın təbii-

coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı, onun digər bölgələrlə əlaqələrinin 

təbiiliyi, kommunikasiyası, Ağdam-Xankəndi dəmir yolu, avtomobil yolları və 

elektrik təchizatı sistemi bütövlükdə Qarabağın kompleks tarazlı inkişafında 

güclü əsaslarını təşkil edir. 

Təbii ehtiyatların zənginliyi və onların turizm potensialı regionun 

qiymətləndirilməsində kompleks inkişafının əsas aspekti ola bilər (Məmmədov 

E.Q., 2013: s.75). Qarabağın əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi, zəngin 

sərvətləri, əvəzedilməz təbii-iqlim xüsusiyyətləri, çox zəngin flora və faunası 

ölkənin turizm sənayesinin inkişafında yeni həyat deməkdir. Bu bir həqiqətdir 

ki, bu sahələrə investisiya qoyuluşu bu sahədə iş adamları üçün böyük 

imkanlar yaradacaq və bu investisiyalar nəticədə, ölkə büdcəsinə kifayət 

qədər gəlir gətirəcəkdir. Qarabağın çoxlu mineral və termal su ehtiyatları ilə 

zənginliyi də regionun turizm potensialının artırılmasında mühüm amildir. 

Ümumiyyətlə Yuxarı Qarabağ ölkəmizin ən zəngin turizm potensialına sahib 

bölgəsidir. Burada füsunkar incəsənət nümunələri, qədim mədəniyyəti və 

tarix, ecazkar təbiət nümunələrinin varlığı turizm kompleksinin yaradılmasında 

əlverişli yerə sahibdir. Lakin rayonun 30 ilə yaxın işğal altında olması burdakı 

imkanlardan istifadə etməyi mümkünsüz etmişdi. Yuxarı Qarabağ iqtisadi 

zonasında olan bu əhəmiyyəti işğal olunmuş ərazilərin bərpasından sonra da 

bütövlükdə sosial-iqtisadi inkişafı üçün turizm də daxil olmaqla xüsusi layihələr 

həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 

təbii-coğrafi resurslara nəzər saldıqda çoxlu turistik zonaların olduğunu 

görərik. Bunlardan ən əhəmiyyətliləri aşağıdakılardır: 
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Cədvəl 1: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə olan turistik zonalar 

№ Yerləşdiyi ərazi Turistik zonalar 

1. Şuşa Cıdır Düzü 

2. Şuşa İsa Bulağı 

3. Tərtər Suqovuşan barajı 

4. Kəlbəcər İstisu 

5. Xocavənd Azıx Mağarası 

6. Şuşa Çətir Şəlaləsi 

7. Laçın Novlu Bulağı 

8. Qubadlı Ballı Qaya 

Mənbə: müəllif tərəfindən aparılan tədqiqat nəticəsində tərtib edilmişdir. 

Qarabağ bölgəsi dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. 

Bölgədəki “Azıx” mağarasında tapılan qədim insan – “Azıxantrop”un yaşının 

təxminən 1,2 milyon il əvvələ aid olduğu iddia edilir. Sonralar, ara dövrlər 

adlandıra biləcəyimiz dövrlərdə Qarabağ bölgəsində xalqın məişətinə dair 

çoxlu dəlillər tapılmışdır. Eramızdan əvvəl IV minillikdən bu torpaqların 

sakinlərinin kimliyi haqqında bəzi məlumatlar müəyyən edilməyə başlandı. 

Türk xalqı “Hürrilər” eramızdan əvvəl IV minillikdə Qafqaza gələrək 

Qarabağda məskunlaşıblar. Hurrilərin bölgədə məskunlaşmasından sonra 

Urartular bölgədə eramızdan əvvəl I minilliyin əvvəllərində görünməyə 

başladılar. Daha sonra burada türk boylarından olan saklar da 

məskunlaşıblar. 

Sosial-iqtisadi inkişaf dedikdə, ölkənin iqtisadi əməliyyatlarının effektivliyini 

artırmaqla, həm fərdi, həm də kollektiv yaradıcılığı inkişaf etdirməklə öz həyat 

səviyyəsini yaxşılaşdırması prosesi başa düşülə bilər. Əsas məqsədi 

vətəndaşların rifahını yüksəltmək üçün öz resurslarından faydalanan bir 

cəmiyyət yaratmaqdır. Cəmiyyətin gələcəyi daha çox resursların 

mövcudluğundan, işin səmərəli təşkilindən, müvafiq infrastrukturdan, 

dayanıqlı istehsal və paylama sistemlərindən, ümumi sosial dəyərlərdən, real 

planlaşdırmadan və sosial-iqtisadi inkişaf üçün tələb olunan ümumi 

anlayışdan asılıdır. Bununla belə aydın və etibarlı təhlükəsizlik vəziyyətinin 

olmaması, bəzi regionlarda siyasi qeyri-sabitlik kimi məsələlər sosial-iqtisadi 

inkişaf prosesinə ciddi əngəl törədə bilir. 
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Qarabağın işğaldan azad olunmuş bölgələrində bu məsələlərin həlli üçün 

dövlətlə cəmiyyəti səmərəli şəkildə birləşdirmək vacibdir. Bu halda dövlət 

aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməlidir: 

Sxem 1. Qarabağın işğaldan azad olunmuş bölgələrində dövlətin yerinə 

yetirməli olduğu funksiyalar 

 

Mənbə: müəllif tərəfindən aparılan tədqiqat nəticəsində tərtib edilmişdir 

Texnoloji imkanların təkmilləşdirilməsi əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsinə kömək edir. Əmək məhsuldarlığı işçi qüvvəsinə nisbətən 

istehsal olunan mal və xidmətlərin miqdarına aiddir. Buna görə də innovasiya 

əmək məhsuldarlığının artımının əsas komponentlərindən biridir. İnnovasiya 

real dünya ehtiyaclarını ödəyə bilən yeni məhsulların, proseslərin, ideyaların 

və ya xidmətlərin tətbiqinə aiddir. Texnologiya, turizm, təhsil, elm və 

innovasiyaların təkmilləşdirilməsi istənilən ölkədə və ya regionda davamlı 

sosial-iqtisadi inkişaf üçün vacibdir. 

Makrosəviyyədə dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının əsaslandırılmasına 

fundamental yanaşmaların mövcudluğuna hazırda sosial-iqtisadi sistemlərin 

dayanıqlı inkişafının idarə olunması mexanizmləri haqqında sistemli nəzəri və 

model təqdimatların praktiki olaraq qruplanması təsir göstərir. Ayrı-ayrı 

regionların sosial-iqtisadi sistemlərinin davamlı inkişafının idarə edilməsinin 

konseptual çərçivəsində ümummilli yanaşmalar nəzərə alınsa da, Qarabağ 

regionunun inkişafı iqtisadiyyatının sistem təşkili xüsusiyyətlərinin təsiri 

altında formalaşır. Meqa və makrosəviyyələrdə dayanıqlı inkişaf problemi, 

əsasən, sosial-iqtisadi inkişafın məqsədlərinin ekoloji sistemin məhdud 

imkanları ilə uzlaşdırılmasına yönəlmiş antroposentrik yanaşmadan baxılır.  
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Müasir şəraitdə bələdiyyələrin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı baxımından rolu 

artır, belə ki, onların ərazilərində iqtisadi artımın gücləndirilməsi, həyat 

səviyyəsinin differensiallığının azaldılması, səmərəli idarəetmə tədbirlərinin 

formalaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün mühüm ehtiyatlar cəmlənir. 

Başqa sözlə, bələdiyyələr rayonun bütün sosial-iqtisadi sisteminin əsasını 

təşkil edir. Buna görə də, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində 

düzgün bələdiyyə sisteminin qurulması sosial-iqtisadi inkişafın ən vacib 

elementlərindən biridir. 

Qarabağın işğaldan olunmuş rayonlarında yaradılan sənaye müəssisələrində 

idarəetmə uçotunun qurulması mütləqdir. Yaranan idarəetmə problemlərinin 

həlli əhalinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında, ərazidə fəaliyyət 

göstərən müəssisə və təşkilatların uğurlu inkişafında rol oynayır. Dünya 

təcrübəsində regional və bələdiyyə səviyyələrində idarəetmə alətləri adətən 

davamlı inkişaf konsepsiyasından istifadə etməklə hazırlanır. Bu rayonlarda 

bələdiyyələrin davamlı inkişaf istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasının xüsusi 

vəzifəsi aşağıdakılardan ibarətdir:  

Sxem 2: Qarabağda bələdiyyələrin davamlı inkişaf üçün öhdəliklər 

 

Mənbə: müəllif tərəfindən aparılan tədqiqat nəticəsində tərtib edilmişdir. 

Ərazilərin davamlı inkişafının idarə edilməsinin son məqsədi müvafiq sosial-

iqtisadi şəraitdə əhalinin genişlənmiş təkrar istehsalıdır. Eyni zamanda, 

əhalinin tam məşğulluğunun və sosial ədalətin təmin edilməsi, əmək haqqının 

artırılması, resurslardan səmərəli istifadə edilməsi, sosial infrastrukturun 

genişləndirilməsi kimi problemlərin həllinə şərait yaradılması vacibdir (Bəhərçi 

T. və Mehdiyeva V., 2012).  
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Otel və mehmanxana şəbəkələri ev sahibi icmalara güclü ekoloji təsir göstərir: 

su, enerji və kimyəvi maddələrin həddindən artıq istehlakı və ya yüksək tullantı 

istehsalı. Digər sənaye sahələri ilə müqayisədə otel sənayesinin ekoloji 

cəhətdən həssas olduğu danılmazdır. Mehmanxanalar və otellər qlobal 

istiləşməyə və təbii ehtiyatların tükənməsinə kömək edə biləcək ekoloji təsirlər 

yaratdır. Buna görə də sosial – iqtisadi inkişafa töhfə vermək üçün Qarabağ 

regionunda quruculuq işləri zamanı aşağıdakı məsələlər diqqətdə 

saxlanılmalıdır: 

Sxem 3: Qarabağ regionunda quruculuq işləri zamanı diqqətdə saxlanılmalı 

olan məsələlər 

 

Mənbə: müəllif tərəfindən aparılan tədqiqat nəticəsində tərtib edilmişdir 

İşğaldan azad olunmuş bölgələrdə sosial-iqtisadi inkişafın yaradılması böyük 

maliyələşmə tələb edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür müəssisələrin 

qurulması maliyyələşmə ilə yanaşı həm də peşəkar yanaşma tələb edir. Bunu 

nəzərə alaraq xarici invastisiyaların cəlb olunması, beynəlxalq otel 

zəncirlərinin bu əraziləri gətirilməsi vacib hal alır.  

Turizm çox böyük, canlı, dinamik və inkişaf yönümlü sənayedir. Turizm 

sənayesi insanların istirahət, sosial və ya kommersiya məqsədləri üçün ölkə 

daxilində və ya xaricdə başqa yerlərə səyahət edərkən ehtiyac duyduğu bütün 

biznes fəaliyyətlərinin məcmusudur. 
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Qarabağ bölgəsində regional səviyyədə turizmin inkişafı işsizlik problemini 

həll etməyə və rəqabət üstünlüyünü itirmiş fəaliyyətləri (xüsusilə kənd 

təsərrüfatı sektorunda) əvəz etməyə kömək edə bilər. Bundan əlavə, turizm 

sektoru nəqliyyat, ticarət, tikinti, yaşayış, qida/içki sənayesi və digər xidmətlər 

kimi bir çox iqtisadi fəaliyyətlərə (birbaşa və dolayı) təsir göstərir. Ona görə də 

turizm bölgələrinə sərmayə qoyuluşu böyük gəlir potensialına malikdir. 

Bu gün turizm sektoru artan əhəmiyyətə malik iqtisadi fəaliyyət sahəsini təşkil 

edir. Turizm sektorunun dünya ölkələrinin milli gəlirlərinə təsiri artmaqdadır və 

beynəlxalq təsirə malik Covid-19 kimi böyük siyasi böhranlar, təhlükəsizlik 

problemləri və ya epidemiyalar baş vermədikcə sektorda inkişafın davam 

edəcəyi gözlənilir.  

Qarabağ regionunda inkişaf mexanizmləri formalaşdırılarkən davamlı olaraq 

inkişaf prinsiplərinə əsaslanması, regional turizm sənayesi üçün inkişaf 

olunması zərurəti nəzərə almalıdır. Turizm resurslarına turizmin fəaliyyətinin 

təşkili strukturunu müəyyən edən amil kimi baxılır (Məmmədov E.Q., 2013 : 

s.74). 

Bu, hökumətin bütün səviyyələri üçün dövlət qurumlarından konkret turizm 

regionlarında və bütünlükdə ölkədə davamlı inkişaf üçün əsas meyarlara 

cavab verən strategiya hazırlamağı tələb edir (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2: Qarabağ regionunda davamlı inkişaf meylləri 

Davamlı inkişaf 
meylləri 

Fəaliyyət istiqaməti 

Turizm resurslarının 
konservasiyası və 

onların bərpası 

Daha çox istehsal üçün bölgənin turizm ehtiyatlarını qorunması. 
Təbii altsistem strukturunun qorunması, habelə yerli əhalinin 

maddi və mənəvi olan ehtiyaclarının ödənilməsi 

Ekoloji turizmi 
planlaşdırmaq 

İnkişaf prosesi zamanı obyektlərin optimal tipini və yerini təyin 
edərkən ətraf mühitin bütün elementlərini diqqətlə izlənilməsi, 

təhlil edilməsi və nəzərə alınması 

Yerli əhalidə maraqların 
qarşılıqlı əlaqəsi və 

onların nəzərə 
alınması 

Yerli əhalinin inkişaf prosesi və planlaşdırmaya cəlb olunması. 
Yerli əhaliyə fayda verən turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi 

Keyfiyyətli turizmin 
yaradılması 

Bölgənin ekoloji amillərə zərər verməyəcək şəkildə turistlərə 
yönləndirməsini təşkil etmək 

İqtisadi və sosial 
faydaları 

Bütün növlər üzrə adambaşına kapital artımı (təbii, maddi, sosial, 
maliyyə, insan) 

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib olunub. 
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2010-2020-ci illər ərzində Azərbaycana gələn ümumi turistlərin sayı Qrafik 4-

də əks edilmişdir. Burada statistik məlumatlardan görmək olar ki, 2019-cu il 

turizm sektoru ən yüksək göstəriciyə sahib olmuşdur. Rekord göstərici 

təxminən 2,863 milyon nəfər olmuşdur ki, həmin göstərici 2019-cu ildə qeydə 

alınmışdır. İlk sıralarda Rusiya və Gürcüstan ərazilərindən gəlmiş turistlər 

təşkil etməkdədir (Qrafik 4).  

Məlum səbəbdən, qlobal pandemiya böhranı digər ölkələrdə təsiri olduğu kimi 

Azərbaycanda da turizm sektorundan yan keçməyib və mart ayından turizm 

sektoru tənəzzülə uğrayıb. 

Qrafik 1: Turizm məqsədi ilə Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərin 2010-2020ci illər üzrə sayı, (min nəfər) 

 

Mənbə: Azərbaycanda turizm Statistik məcmuə 2021, http://www.stat.gov.az 

Qarabağın turizm potensialının aktivləşdirilməsi həm Azərbaycan 

iqtisadiyyatına ciddi maliyyə qazancı verəcək, həm də işğaldan azad edilmiş 

şəhərlərə səfər edəcək xarici turistlər rayonun mədəni sərvətləri ilə yaxından 

tanış olacaqlar. Eyni zamanda, bu turistlər həm ölkələrinə qayıtdıqdan sonra 

tanışlarına danışaraq, həm də sosial şəbəkələrdə paylaşaraq Azərbaycan 

mədəniyyətini və sivilizasiyasını dünyaya tanıdacaqlar. Beləliklə, turizm 

sektoru mədəni diplomatiya funksiyasını yerinə yetirməklə İşğaldan azad 

olunmuş regionlarda bütün dünyanın iqtisadi fəallığı stimullaşdırdığı kimi, həm 

də ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırırması və ÜDM-in artması bu 

sektorun inkişafının nəticələri olacaq.  

Hökumət Qarabağ regionunda xidmət sektorunu inkişaf etdirməklə və xarici 

turistlər üçün sərt viza siyasətini sadələşdirməklə ev təsərrüfatlarının 

http://www.stat.gov.az/
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gəlirlərinin artırılmasına kömək edə bilər. Dünyanın Qarabağı cazibə mərkəzi 

kimi görməsində rol oynayacaq. 

İnsanlar hər il həm ölkə daxilində, həm də xaricə səyahət etdikləri üçün bu, 

böyük regionlararası əhalinin hərəkətinə səbəb olur. Bu vəziyyət Qarabağ 

regionunda sosial-iqtisadi təsirlərə verilən əhəmiyyəti artırır. Turizm 

sektorunun sosial-iqtisadi təsirləri ölkədən ölkəyə, bölgədən bölgəyə, turizm 

fəaliyyətinin intensivliyinə, turizmin növünə, turizmin inkişaf sürətinə və bölgə 

əhalisi ilə sosial-iqtisadi səviyyəyə görə dəyişir. İşğaldan azad olunmuş 

bölgələrin geniş turizm imkanlarını nəzərə aldıqda bu faydaların maksimum 

həddə çatacağını proqnozlaşdırmaq çətin deyil. 

 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin turizmin potensialinin 

qiymətləndirilməsi 

Son illər Azərbayacanda turizmin inkişafı üçün böyük işlər görülsə də, ölkənin 

ən böyük turizm potensialına sahib olan Qarabağ və ətraf rayonları 30 ilə 

qədər işğal altında olduqlarına görə bu proseslərdən kənarda qalmışdırlar. İlin 

dörd fəslində valehedici təbiəti ilə bütün qonaqları heyran edən, saf havası, 

tarixi abidələri, müalicəvi suları ilə hər kəsin dilində dastana çevrilən bu 

diyarımız artıq düşmən tapdağından azad olunmuşdur. Bu gün müzakirə 

edilən əsas mövzulardan biri isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin 

inkişaf etdirilməsi və regional xüsusiyyətlərinin araşdırılmasıdır. 

Azad edilmiş bölgələrdə turizmin regional xüsusiyyətlərinə görə klasterlərin 

təşkilində əsas problemlərdən biri də bütövlükdə klaster yanaşması fəlsəfəsi 

ilə ziddiyyət təşkil edən ona daxil ediləcək müəssisələrin coğrafi məsafəsidir. 

Lakin azad edilmiş bölgələrdə, daha dəqiq desək, Yuxarı Qarabağ və 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi zonalarında demək olar ki, bütün infrastruktur və 

müəssisələr yenidən qurulduğundan müxtəlif ərazilərdə klasterlərin 

yaradılması üçün böyük potensial mövcuddur. Məlum olduğu kimi, tikinti 

materialları və dağ-mədən ilə bağlı bəzi sənaye sahələri istisna olmaqla, bu 

rayonların əsas iqtisadi fəaliyyəti turizmdir. 

Ümumiyyətlə isə  klasterləşdirmənin ərazidəki üstünlükləri  aşağıdakı  kimi  

sıralamaq olar  (Davuthan D., 2013).  

• Regional investisiyaların təşviqi və iqtisadi artım, 
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• Dövlət və özəl sektorlar üzrə birgə daha səmərəli əməkdaşlıqların təmin 

olunması, 

• KOB-lərdə məhsuldarlıqların artırılması, 

• KOB-lərin satış, istehsal, texnologiya, təşkili və idarəetməsi, o cümlədən 

ticarətin liberallaşdırılması və ərazidə iqtisadi qloballaşma kimi mövzuların 

çeviklik və adaptasiya qazanmasına kömək etməsi, 

• Uyğun inkişaf variantları təqdim olunması və inkişaf prosesinin daha da 

asanlaşdırılması, 

• Xammal, xidmət və ərazidə ixtisaslı işçi qüvvəsinə olan asan və sürətli 

çıxışın təmin olunması. 

Bir çox iqtisadi, sosial, psixoloji və mədəni faydaları olan turizm, təbii 

ehtiyatların həddindən artıq istifadəsi və yanlış yer seçimi nəticəsində 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində təbii ərazilərin, tarixi 

dəyərlərin və sahilyanı ərazilərin məhvinə səbəb ola bilər. Turizm 

potensialının əsasını təşkil edən təbii, mədəni və tarixi dəyərlərin 

uzunmüddətli perspektivdə qorunması üçün görüləcək planlaşdırma işlərinin 

hər mərhələsində yerli əhalinin iştirakının təmin edilməsi vacibdir. 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində turizmin regional 

xüsusiyyətlərini analiz etmək üçün öncə turizmin özünün xüsusiyyətlərini 

dəyərləndirməkl lazımdır. Turizmin xüsusiyyətlərini analiz edən Cultural 

Memory Culture and Art Site onun müsbət və mənfi ekoloji və fiziki təsirlərini 

aşağıdakı başlıqlar altında izah edir. Turizmin fiziki mühitə müsbət və mənfi 

təsirlərini daha dəqiq aşağıdakı cədvəldə görə bilərik: 

Cədvəl 3: Turizmin çevrə mühitinə müsbət və mənfi təsirləri 

Turizmin fiziki mühitə müsbət təsirləri Turizmin fiziki mühitə mənfi təsirləri 

Turizmin mövcud tarixi abidələrinin və 
strukturlarının bərpası və ya 

təkmilləşdirilməsi üçün hərəkətverici 
qüvvə olması. 

Turizm fəaliyyəti təbiəti məhv edir və fiziki 
tarazlığı pozur. 

Köhnə əsərlərin bu gün yeni kimlikləri ilə 
yaşamasını təmin edəcək tənzimləmələrin 

edilməsini təşviq etməsi. 

Tarixi qorunan ərazilərin çirklənməsinə 
səbəb olur. 

 
 

Turizm məhsullarının və xidmətlərinin 
istehsalı və istehlakından yaranan zərərli 
qalıqlar çox vaxt təbiəti çirkləndirməklə 
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Ətraf mühitin mühafizəsi üçün görülən 
tədbirlər ətraf mühitin planlaşdırılması və 

idarə olunması ilə fiziki ətraf mühitin 
mühafizəsinə töhfə verir və sürətləndirir. 

yanaşı, insanların sağlamlığı üçün də 
təhlükə yaradır. 

Səs-küy sürətini artıraraq səs-küy 
çirklənməsinə səbəb olur. 

Turizm bölgədə konsentrasiyanın yaratdığı 
qeyri-müntəzəm urbanizasiyaya səbəb olur. 

Mənbə: müəllif tərəfindən aparılan tədqiqat nəticəsində tərtib edilmişdir 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində turizmin regional inkişafı 

öz növbəsində regionun ümumi inkişaf üçün böyük təkan yaradacaqdır. 

Regional inkişaf regionun öz resurslarının səfərbər edilməsi, sahibkarlığın 

təşviqi, regionun gəlir və məşğulluq səviyyəsinin artırılması və həyat 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması kimi müəyyən edilə bilər. Başqa bir tərifə görə, 

regional inkişaf regionda gəlir artımı ilə yanaşı, sosial-iqtisadi strukturun 

dəyişməsidir. 

Turizm sektorunda regional inkişaf layihələri təkcə qeyri-regional resurslardan 

istifadə etməklə uğurlu ola bilməz. Bir çox iqtisadi, sosial və mədəni faydaları 

olan turizm sektoru təbii ehtiyatların həddindən artıq istifadəsi və yanlış yer 

seçimi nəticəsində təbii ərazilərin, tarixi dəyərlərin və sahilyanı ərazilərin 

məhvinə səbəb ola bilər. Turizm potensialının əsasını təşkil edən təbii, mədəni 

və tarixi dəyərlərin uzunmüddətli perspektivdə qorunması üçün turizm 

sahəsində həyata keçiriləcək planlaşdırma işlərinin hər mərhələsində yerli 

əhalinin iştirakının təmin edilməsi vacibdir. 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində turizmin regional 

xüsusiyyətlərini dəyərləndirərkən hər bir regionun öz sahə strukturu, təbii və 

insan resursları potensialı nəzərə alınmalıdır. Turizm sərmayələri regionların 

turistik təchizat imkanları ən yaxşı iqtisadi və sosial fayda verə biləcək şəkildə 

qiymətləndirilməli və buna uyğun planlar hazırlanmalıdır. Bunlarla yanaşı, 

ətraf mühitin və təbiətin mühafizəsi nəzərə alınmaqla ətraf mühitin 

çirklənməsinin qarşısının alınmasına maksimum diqqət yetirilməlidir. Kənd 

təsərrüfatı və meşə sahələrindən sənaye və turizm üçün istifadə etməklə real 

istehsal dinamikasına mənfi təsir göstərəcək planlaşdırmadan çəkinmək 

lazımdır. 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində turizm və rekreasiya 

zonalarının yaradılması üçün mühüm turizm potensialı mövcuddur. Ölkə 

prezidenti ötən ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr edilən 

videokonfransda Qarabağın çox zəngin turizm potensialının mövcudluğunu 
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vurğulamışdır. Buna görə indidən turizm marşrutları işlənilməli və 

hazırlanmalıdır ki, bu da bölgəyə qayıdandan sonra əhalinin vaxt itirmədən 

turizm sektorunda inkişafına kömək edəcək. Qarabağ bölgəsinin turizm 

potensialı ilə turizm marşrutlarının təşkili, ərazidə tarixi abidələr beynəlxalq 

sərgilərdə göstəriləcək ki, bu da bölgəni dünya üçün çox cəlbediciliyini təqdim 

etmiş olacaq. Nəzərə ala bilərik ki, Qarabağ bölgəsi füsunkar, çox zəngin,  

təkrarolunmaz təbiəti ilə, o cümlədən tarixi abidələri mövcuddur, bu da 

Azərbaycanın əsas turizm zonalarından birincisinə çevriləcək potensialının 

olduğunu göstərir. 

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən azad edilmiş torpaqların bərpası və yenidən 

qurulması üçün tarazlı və dayanıqlı inkişafının təmin olunması, ölkə 

iqtisadiyyatına inteqrasiyası, yüksək standartlara cavab verəcək sosial rifahın 

nail olunması üçün aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyi də nəzərə alınmalıdır. 

Bunun üçün “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin 

2021-2025-ci illər üzrə bərpası və dayanıqlı inkişafı Dövlət Proqramı”nın 

layihəsi hazırlanmışdır (https://medeniyyet.az/page/news/57941/Isgaldan-

azad-edilmis-erazilerin-berpasi-ve-inkisafi-uzre-besillik-proqram-

hazirlanib.html, 2021). 

Kifayət qədər geniş rekreasiya imkanlarıyla zəngin olan Laçında yerləşən 

İlıqsu müalicəvi əhəmiyyətli olmaqla zəngin flora və faunaya sahib, mineral 

bulağı, sahəsi 21 min hektardan çox ərazi yasaqlıq ilə bu ərazilərdə turizm 

imkanlarını genişləndirəcəkdir. Kəlbəcərin İstisu qəsəbəsində hələ işğaldan 

əvvəl Ümumittifaq əhəmiyyətli olan iki böyük sanatoriya fəaliyyət göstərmişdir. 

Hər il burada 50 min nəfərə yaxın insan müalicə olunur və istirahət edirdilər. 

Burada yerləşən “İstisu” mineral suları vasitəsilə insanın həm xarici, həm də 

daxili xəstəliklərini tam müalicə etməyə kömək edir. Hətta burada kurort və 

mineral sudoldurma zavodları tikilmişdir. Deməli, Kəlbəcərdə turizm potensialı 

həmçinin də Gürcüstanın turizm mərkəzləri üzrə güclü rəqib ola biləcək böyük 

potensiala malikdir (Əkbərov C., 2021). 

Turizm fəaliyyətləri üçün vaxt məhdud olsa da, rekreasiya fəaliyyətində 

davamlılıq və müntəzəmlik var. Turizm istehlakçıdan onu əldə etmək üçün 

evini tərk etməyi tələb etsə də, istirahət fəaliyyətlərində belə bir öhdəlik 

yoxdur. İstirahət fəaliyyəti həm də şəxsin evində və ya evinə çox yaxın ərazidə 

həyata keçirilə bilər. Ancaq turizm hadisəsində iştirak edən şəxs məhsulun 

yerləşdiyi yerə gedərək turistik məhsula çata bilər. 

https://medeniyyet.az/page/news/57941/Isgaldan-azad-edilmis-erazilerin-berpasi-ve-inkisafi-uzre-besillik-proqram-hazirlanib.html
https://medeniyyet.az/page/news/57941/Isgaldan-azad-edilmis-erazilerin-berpasi-ve-inkisafi-uzre-besillik-proqram-hazirlanib.html
https://medeniyyet.az/page/news/57941/Isgaldan-azad-edilmis-erazilerin-berpasi-ve-inkisafi-uzre-besillik-proqram-hazirlanib.html
https://ikisahil.az/post/213185-qarabagda-hansi-turizm-novlerini-inkishaf-etdirmek-olar
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Qarabağ üzrə turizm bir çox layihələrin icrasında mümkün turizm üzrə 

Qubadlının füsunkar təbiətindən, burdakı Həkəri çayının imkanlarından 

istifadə olunmaqla bu potensialı daha da artırmaq olar. Həmin torpaqlarda, 

həmçinin Kəlbəcərdə gözəl istirahət üçün mərkəzlərlə yaşıl turizmi daha da 

inkişaf etdirmək olar (https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/65933, 2020). 

Azərbaycan mədəniyyətinin incisi sayılan Şuşanın tarixi abidələri, burdakı 

özünəməxsus arxitektura yeni turizm marşrutlarının yaradılmasında  geniş 

imkanlar verəcəkdir. Şuşa şəhəri mülayim iqlim şəraitində, mineral sularların 

müalicəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bunlar da turizmdə çox yararlı 

istiqamətlərdəndir. Burada tanınmış bir çox muğam ustadları, bəstəkarlar, 

incəsənət xadimləri yetişmişdir. Bütün bunlar şərait verir ki, Şuşa 

torpaqlarında maraqlı turizm xidmətləri üzrə marşrutlar yaradılsın və 

turistlərimizə təqdim edilsin (https://525.az/news/155466-qarabagda-turizmin-

inkisafi-genis-imkanlar-var-rey, 2020). 

Laçın rayonu üzrə “içki sənayesi-turizm-rekreasiya” kimi üçbucaq yaratmaq 

mümkündür. Kifayət qədər geniş rekreasiya ilə fərqlənən Laçındakı İlıqsu 

mühüm müalicəvi əhəmiyyətli olması ilə mineral bulağı, mühüm floraya və 

faunaya sahib, sahəsi ümumi 21 min hektardan da çox olan Laçın yasaqlığı 

həmin ərazilərin turizm imkanlarını genişləndirəcəkdir. Laçında olan bu 

imkanlardan istifadə ilə “içki sənayesi-turizm-rekreasiya”sı olan bu 

üçbucağının yaradılmasına nail ola bilərik. Müasir tələblərə uyğun formada 

qura bilsək, həmin üçbucaq zəncirvari şəkildə reaksiya effekti ilə turizmdə 

daha cəlbedici amil olacaqdır (https://525.az/news/156745-lacin-ehate-etdiyi-

erazilere-gore-strateji-iqtisadi-ehemiyyete-malikdir, 2020). 

Xudafərin körpüsünə yaxın eyni adda turizm mərkəzləri yaradılmaqla, 1000 

illik qədim tarixə sahib Xudafərinin bu zonadakı inkişafa ancaq elə öz tarixi adı 

ilə geniş töhfələr verə bilər. 

Azərbaycan Respublikası bir çox digər dövlətlər kimi, turizmi sosial-iqtisadi 

inkişafın prioritet sahələrindən biri kimi tanıyır, bu da öz növbəsində ümumi 

daxili məhsulun artımını təmin edir, valyuta gəlirlərinin və investisiyaların 

artmasına, sənayenin, ticarət və infrastrukturunun inkişafına səbəb olur. 

Azərbaycanın təbii, iqlim, rekreasiya ehtiyatlarının böyük potensialına və 

müxtəlifliyinə baxmayaraq, turizm sənayesinin ölkə iqtisadiyyatına töhfəsi 

hələ də kifayət qədər deyil. Azərbaycanda ÜDM-də turizmin orta payı 2020-ci 

ildə 1,2%  təşkil edirdi (Nəsirzadə X., 2021). 

https://525.az/news/155466-qarabagda-turizmin-inkisafi-genis-imkanlar-var-rey
https://525.az/news/155466-qarabagda-turizmin-inkisafi-genis-imkanlar-var-rey
https://525.az/news/156745-lacin-ehate-etdiyi-erazilere-gore-strateji-iqtisadi-ehemiyyete-malikdir
https://525.az/news/156745-lacin-ehate-etdiyi-erazilere-gore-strateji-iqtisadi-ehemiyyete-malikdir
http://interfax.az/view/829146/az
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Turizmin inkişafına ən böyük maneələrdən biri keçmiş Dağlıq Qarabağ 

probleminin həll olunmamış qalması idi (Abadov M.K., 2014: s.24). Beynəlxalq 

mediada Azərbaycan müharibəsi, hərbi əməliyyatlar, ölüm xəbərləri də 

ölkənin turizm potensialına təsir edirdi. “Dağlıq Qarabağ” kimi ümummilli 

müharibə ilə müqayisədə turizm itkiləri ciddi problem sayıla bilməz, lakin 

Türkiyədə baş verən terror və dövlət çevrilişinə cəhd kimi hadisələrdən, 

Rusiya ilə siyasi böhrandan sonra turizm potensialının 30 faizə qədər 

azalması faktı ötən illər ərzində vəziyyətin ağırlığını daha da artırır. Sadəcə 

Azərbaycanın adını eşitmək ölkəyə səfərləri təxirə salmaq üçün kifayət qədər 

səbəb idi (Liftiyeva N., 2019). 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində turizmlə bağlı problemləri 

anlamaq üçün Azərbaycanın digər regionlarında turizminin əsas 

problemlərindən bəzilərinə nəzər salmaq lazımdır. Bunlar aşağıdakılardır: 

Sxem 4: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində turizmlə bağlı 

problemlər 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən aparılan tədqiqat nəticəsində tərtib edilmişdir 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində turizmin inkişafında 

görülən problemlərin həlli yolları beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq mümkün 

ola bilər. Strategiya idarəçiliyinin ən vacib ölçmə üsullarından biri olan SWOT 

təhlili təşkilatın daxili və xarici çərçivəsini qiymətləndirməyə imkan verən təhlil 

texnikasıdır. SWOT analizi ilə daxili və xarici amilləri nəzərə alaraq güclü və 

böyük imkanların ən qabaqcıl səviyyədən bəhrələndiyi nöqtələrə diqqət 

yetirərək zəif və təhdidləri minimuma endirəcək plan və strategiyaların 

hazırlanmasıdır. SWOT təhlili çox vaxt plan hazırlamaq və ya problemi 
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müəyyən etmək və ya həll yolu tapmaq üçün istifadə olunur. Başqa sözlə, 

SWOT təhlili həm ölkə idarəçiliyi və iqtisadiyyatı, həm də yerli və xarici 

investorlar haqqında məlumat verir (Öztürk S., 2015: s.8). SWOT Təhlili 

müxtəlif inkişaf siyasətləri və strategiyaları müəyyən edən ölkələr üçün 

potensial resurslarından optimal şəkildə istifadə etmək və yeni strategiyalar 

hazırlamaq üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir (Hüseyn A., 2021: s.58). 

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində iqtisadi inkişafın 

reallaşdırılması və ölkənin resurslarından optimal istifadə edilməsi məqsədilə 

turizm sektorunun sistemli təhlilinin aparılması üçün SWOT təhlili mühüm 

imkandır. Turizm sektorunda multiplikator təsiri ilə sektorlararası əlavə dəyər 

yüksəkdir. Bu fakt onu göstərir ki, Azərbaycanda turizm məhsuldar 

fəaliyyətdir. Bu gün Azərbaycan iqtisadi inkişafı zəngin karbohidrogen 

ehtiyatları (neft və qaz) hesabına təmin edir. Lakin bu vəziyyət iqtisadiyyatın 

birtərəfli inkişafına şərait yaradır ki, bu da digər sahələrin inkişafına mane olur. 

Problemdən çıxış yolu bərpa olunmayan resurs olan neftdən başqa sahələrin 

inkişafına dəstək olmalıdır. Bu məqsədlə Azərbaycan hökuməti postneft dövrü 

nəzərə alınmaqla digər sahələrin inkişafı üzrə dövlət proqramları qəbul 

etmişdir (Məmmədov E.Q., 2013: s. 76-77). 

Azərbaycanda turizmin planlaşdırılması işi daha çox Turizm Agentliyi 

tərəfindən həyata keçirilir. Turizm növləri fərqləndirilərkən, müxtəlif turizm 

növləri ayrıca qiymətləndirilir. Qarabağ bölgəsinin turizm bölgəsi və ya turizm 

mərkəzi elan edilməsi üçün bölgədə turizmin inkişafı planının yaradılması, 

plan çərçivəsində hədəf auditoriyasının müəyyən edilməsi, turizm və 

investisiya üçün cəlbedici sahələrin müəyyən edilməsi bu problemlərin həll 

yollarındandır (Muzəffərli F., 2017: s. 50).  

Turizm sektorunun problemlərinin həllinə kompleks yanaşmaq lazımdır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm cəlbediciliyini artırmaq üçün təkliflər 

hazırlamaq lazımdır. Beləliklə, aşağıdakı cədvəl işğaldan azad edilmiş 

bölgələrdə turizm sənayesinin infrastrukturunun SWOT təhlilindən analiz 

etməyimizə imkan verir: (Cədvəl 4). 
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Cədvəl 4: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizm sənayesinin SWOT təhlili 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

• öz tikinti sənayesi bazasının olması; 
• yeni turizm obyektlərinin yaradılması 

üçün təbii şəraitin mövcudluğu; 
• təbii, arxeoloji və tarixi obyektlərin 

mövcudluğu; 
• mədəni irsin qorunması; 
• mədəni dəyərlərin yenilənməsi; 
• mövcud tarixi abidələrinin və 
strukturlarının bərpası və ya 
təkmilləşdirilməsi üçün ölkədə 
hərəkətverici qüvvə olması. 

 

• turizm obyektlərini birləşdirən keyfiyyətli 
avtomobil yolunun olmaması; 
• yerli hava limanının aşağı tutumluluğu; 
• Qarabağ ərazilərin inkişaf etməmiş 

infrastrukturu; 
• zəif inkişaf etmiş əyləncə sənayesi; 
• dəmir yolları şəbəkəsinin olmaması; 
• su, hava və səs-küy çirkliliyi; 
• vizual çirklənmə; 
• bioloji müxtəlifliyin azalması; 
•arxeoloji və tarixi obyektlərin zədələnməsi; 
•torpaqdan istifadə problemləri; 
• regionda məşğulluğun az olması; 
• mədəni təsirlər və sosial problemlər. 

İmkanlar Təhdidlər 

• turizmə maliyyə dövlət dəstəyi; 
• investisiya üstünlüklərinin artması; 
•infrastruktur imkanlarının inkişafı; 
•kiçik və orta bizneslər üçün dövlət 

dəstəyi; 
•turizm sektoru ilə bağlı sahibkarlıq 

qabiliyyətinin artırılması; 
•ərazidə turizmlə bağlı stimullaşdırıcı 

tədbirlər. 

• mədəni irs obyektlərinin düşmən 
tərəfindən dağıdılması; 
• turizm xidmətləri istehsalında ixtisaslı 

kadrların miqrasiyası; 
• Pandemiya şəraitinin dünyada və 

ölkəmizdə davam etməsi. 

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə siyasi və iqtisadi 

nüfuzunun artması turizm sektoruna da müsbət təsir göstərmişdir (Evezli K., 

2016: s.50). Ona görə də siyasi sabitlik ölkəyə gələn xarici turistlərin sayının 

artmasına səbəb olmuş və ticarət həcminin artmasına səbəb olmuşdur. 

Ölkədə mərkəzi maliyyə resursları yerli büdcələrdə cəmləşdiyindən turizmin 

maliyyələşdirilməsi proqramları üçün kreditlər və təkbətək investisiya 

imkanlarından dövlət və qeyri-dövlət maliyyə resurslarından istifadənin 

səmərəli istiqamətləri kimi getdikcə daha çox istifadə olunur. Rəqabət mühiti 

yeni texnologiyalar və restrukturizasiya sahələrini müəyyən etməklə müxtəlif 

resurslara investisiya qoymaq imkanını artırır. Restrukturizasiyanın vaxtı və 

iqtisadi cəhətdən səmərəli təşkili turizmin idarə edilməsində regional və 

mərkəzi maraqların konsolidasiyası və ədalətli bölüşdürülməsi yolu ilə 

mümkün olacaq. Turist tələbini yüksək istehlak mədəniyyətinin tərkib 

hissəsinə çevirmək üçün şərait və mexanizmlərdən istifadə etməklə 

yeniləşmə aparılmalıdır (Nəbiyev E.S., 2016: s.42). 
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Bölgədə turizmin davamlı inkişaf strategiyasının formalaşdırılması 

Dövlətin əsas funksiyalarından biri iqtisadiyyatın inkişafı və sosial rifahın 

yaxşılaşmasıdır. Bu funksiya iqtisadi münasibətlərin davamlı inkişafı üçün 

zəruri şəraitin, o cümlədən bu münasibətlərin əsas iştirakçılarının fəaliyyətinin 

ümumi qaydalarının formalaşdırılmasından ibarətdir. İqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsi dövlətin onun orqanları tərəfindən təmsil olunan, xüsusi 

vasitələrdən, formalardan və metodlardan istifadə etməklə iqtisadi siyasətinin 

həyata keçirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətidir. 

Dövlət tənzimlənməsinin birbaşa və dolayı üsulları mövcuddur ki, onların hər 

birinin öz məqsədi var. İqtisadi təşkilatın mövcudluğunun müxtəlif 

mərhələlərində: yaranma, iqtisadi münasibətlərin davamlı inkişafı, o 

cümlədən, fəaliyyətin və son nəticənin əldə edilməsi mərhələlərində zəruri 

şəraitin formalaşdırılmasının ümumi qaydaları var. Turizm fəaliyyətinin sürətli 

və uğurlu inkişafı, turizm xidmətlərinin göstərilməsi üçün əsas dövlət 

tənzimlənməsində qaydalar yaratmaq lazımdır. 

Turizm sektorunun davamlı inkişafında dövlətin rolu aşağıdakı kimidir:  

Sxem 5: Turizm sektorunun davamlı inkişafında dövlətin rolu 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
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Turizm sektoru ilə məşğul olan kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə 

dəstəyinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Turizm sənayesindən olan KOS-lar üçün 

illik aşağı faiz dərəcəsi ilə kredit dəstəyi mövcud olmalıdır. 

Turizmin davamlı inkişafı üçün dövlət strategiyasının bir hissəsi olaraq 

müəyyən layihələr həyata keçirilməlidir: 

1) Mehmanxanaların tikintisi üçün faiz dərəcəsinin subsidiyalaşdırılması, 

ictimai və biznes təşəbbüslərinə qrant dəstəyi, regionlara subsidiyaların 

verilməsi üçün turizm infrastrukturunun inkişafı və yüksək keyfiyyətli turizm 

məhsulları yaradılmalıdır.  

2) Turizm məhsullarının əlçatanlığının və məlumatlılığının artırılması üçün 

layihə hazırlanmalı, onun çərçivəsində vətəndaşlara gediş-gəlişin 

subsidiyalaşdırılması (cashback), nizamnamələrin, turoperatorların 

subsidiyalaşdırılması, birgə maliyyələşdirmə tədbirləri və təşviqat kimi 

mövcud dövlət dəstəyi tədbirləri hazırlanmalıdır;  

3) Turizmin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün layihə hazırlanmalıdır. 

Burada dövlət turizm sənayesinin inkişafı üçün innovativ vasitələrin işlənib 

hazırlanmasını və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.  

Bundan əlavə, işğaldan azad olunmuş bölgələrdə hazırlanacaq strategiyaya 

turist cəlbedici yerlərin yaradılması və genişləndirilməsi ilə turizm makro 

ərazilərinin inkişafı daxil olmalıdır (Salmanlı R., 2022: s.6). 

Bölgələrdə turizmin davamlı inkişafında dövlət daxili və xarici investisiyaların 

cəlb edilməsinə marağı artırmalıdır. Belə ki, turizm sektoru üzrə qoyulan 

investisiyaların sayında  çox böyük azalma var. 2013-2020-ci illər üzrə turizm 

sektorunda azalma tendensiyasının 2015-ci ildən başlandığını, koronovirus 

pandemiyasından sonra isə 2014-cü ilə nisbətdə 2020-ci ildə 28 dəfə 

azaldığını demək olar. Bu səbəbdən Qarabağ ərazisinə turizmlə bağlı 

investisiyaların artırılmasının olduqca çətin olacağı görsənir. 
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Qrafik 2: 2013-2020-ci illərdə turizm sektoru üzrə qoyulan investisiyaların 

ümumi həcmi, (milyon manatla) 

 

Mənbə: Azərbaycanda turizm Statistik məcmuə 2021, http://www.stat.gov.az 

Azərbaycanda turizm sahəsində kifayət qədər insan resursu var. 

Pandemiyadan sonra 2020-ci ildə bu sahədə işləyən insanların sayında 

16,9% azalma olmasına baxmayaraq, istər pandemiyanın təsirinin azalması, 

istərsə də Qarabağda turizmin inkişaf etdirilməsi bu sayın daha da artmasına 

səbəb olacaq (Mükərrəmoğlu M., 2021: s.1). İş üçün xaricə gedən 

həmvətənlərimiz, Azərbaycanda olan işsiz əhalinin sayı, Bakı və ətraf 

bölgələrdə olan potensial işçi qüvvəsi əmək resursunun kifayət qədər 

olduğunu göstərir. Dövlət strategialarından biri də bu ərazilərdə işləyən 

işçilərin təhlükəsizliyini təmin etməsi ilə bağlı proqram, müəyyən azadolmalar 

təklif etməklə bu ərazilərə olan marağı artırmaqdır.   

Sxem 6: 2013-2020-ci illərdə turizm sektorunda çalışan işçilərin ümumi sayı, 

(milyon manatla) 

 

Mənbə: Azərbaycanda turizm Statistik məcmuə 2021, http://www.stat.gov.az 

http://www.stat.gov.az/
http://www.stat.gov.az/
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Qarşıdakı illərdə Qarabağın yenidən qurulması və müasir şəhərlərin 

salınması ilə dünyanın turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir. 

Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına uyğun mina xəritələrini operativ 

şəkildə çatdırması yaxın illərdə həm Azərbaycan, həm də Cənubi Qafqaz 

regionu üçün böyük iqtisadi inkişafa səbəb olacaq. Ona görə də BMT və digər 

beynəlxalq müşavirlər Cənubi Qafqazda sülh və inkişaf üçün Ermənistan 

hökumətinə təzyiq göstərməlidirlər. Qarabağ bölgəsində Zəngəzur dəhlizinin 

açılmasından sonra Qarabağdan burada tranzit marşrut kimi istifadə edilməsi 

və müharibə dövründə Qarabağın dünya mediasında təbliği müharibədən 

sonra bura turist axınını artıracaq. Bununla belə, davamlı turist axını üçün 

Qarabağda genişmiqyaslı dayanıqlı turizmin inkişafı üçün investisiyalar 

qoyulmalıdır (Salayev N., 2021: s.4). Düşünmək olar ki, turizmin bütün 

növlərindən səmərəli və davamlı istifadə Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük 

fayda verəcək. 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Təbii ehtiyatların və mədəni irsin unikallığı Qarabağda turizmin uğurlu inkişafı 

üçün yeganə şərt ola bilməz, çünki onlar turizm və rekreasiya potensialının 

elementlərindən yalnız biridir (Salmanlı R., 2021: s.2-4). Daxili turizm 

sənayesinin uzunmüddətli inkişafı ssenarisi onun rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsini, innovativ amillərin iqtisadi artımın əsas mənbəyinə 

çevrilməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda, turizmdə innovativ fəaliyyətin 

mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi aspektləri vacibdir. Bu istiqamətdə 

turizmdə innovasiyaların uğuru üçün bir neçə meyar formalaşdırıla bilər: 

1. İnnovasiyaların işlənib hazırlanması və tətbiqi prosesində elm adamları ilə 

turizm müəssisələrinin rəhbərliyi arasında əməkdaşlıq; 

2. İnnovativ layihələrin hazırlanmasında özəl sektorla dövlət qurumları 

arasında tərəfdaşlıq; 

3. Əmək ehtiyatlarının hazırlanması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi prosesində 

özəl sektorun, dövlət orqanlarının və elmin inteqrasiyası. 

Bu problemlərin həlli innovativ inkişafın effektiv alətlərindən istifadə əsasında 

dövlət, biznes, elm və təhsil arasında aydın qarşılıqlı əlaqə sisteminin 
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yaradılmasını tələb edəcək ki, onların arasında klaster yanaşması mühüm rol 

oynamalıdır. 

Regionun innovativ inkişafı region üçün ən əlverişli sahələrdə innovasiyaların 

yaradılmasını və kommersiyalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Qarabağın 

işğaldan azad olunan torpaqlarının inkişafının prioritet istiqaməti innovativ 

komponentin artırılması, yüksək texnologiyaların inkişafı, habelə innovativ 

inkişaf üçün ərazinin rekreasiya resurslarından istifadədir. Qarabağda 

rekreasiya imkanlarından regionun innovativ inkişafı üçün istifadə yollarını 

müəyyən etməklə bölgədə turizmin inkişafını təmin etmək olar (Babaxanov 

N., 2021: s.9).  

Qarabağ regionunda turizmə yüksək texnologiyalı ekoloji yönümlü yaşayış 

mühitinin forması kimi baxılması təklif olunur. Bu bölgələrdə turizmdə 

innovasiyaların inkişafı ilə bağlı milli layihələr, proqramlar və strategiyalar 

müəyyən edilməlidir: 

1. Regionun innovativ inkişafı region üçün ən əlverişli sahələrdə 

innovasiyaların yaradılmasını və kommersiyalaşdırılmasını nəzərdə tutur.  

2. Bu bölgələrin inkişafının prioritet istiqaməti innovativ komponentin 

artırılması, yüksək texnologiyaların inkişafı, eləcə də innovativ inkişaf üçün 

ərazinin rekreasiya resurslarından istifadədir.  

3. Qarabağ regionun inkişafı üçün prioritet istiqamətlərdə, məsələn, biotibb 

sahəsində dünya səviyyəli tədqiqat mərkəzləri yaratmaq və inkişaf etdirmək 

yolu ilə öz rekreasiya resurslarından innovativ inkişaf üçün istifadə edə bilər.  

4. Konqres və işgüzar turizm məhsulu sektorun mövsümiliyi problemini həll 

edəcək və regionun imicini yaxşılaşdırmağa kömək edəcək.  

5. Turizm yüksək texnologiyalı ekoloji yönümlü yaşayış mühitinin ixrac 

formasına çevrilə bilər.  

6. İnnovativ sahələr Qarabağ regionunda geoparkın və biotibbi klasterin 

yaradılmasıdır.  

7. Bu regionunda regionlararası və beynəlxalq turizmin, o cümlədən tranzit 

turizmin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
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8. Bölgənin turizm və rekreasiya potensialından istifadə yerli regional 

məhsulu, buraya köçürüləcək əhalinin məşğulluğunu, ərazidə yaşayışın 

rahatlığını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Abadov M.K., (2014), “Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri”, Bakı, 

“ŞərqQərb” nəşriyyatı evi, 248 səh. 

2. Babaxanov N., (15 Dekabr, 2021), “Qarabağ: Turizm cənnəti”, Türküstan qəzet, 

səh 9.  

3. Bəhərçi T., Mehdiyeva V., (2012), “Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii 

ehtiyatları, onların iqtisadi – ekoloji qiymətləndirilməsi”. Dərslik. Bakı: "İqtisad 

Universiteti” nəşriyyatı, 304 səh. 

4. Əkbərov C., (20 Aprel, 2021), “Qarabağda hansı turizm növlərini inkişaf etdirmək 

olar?”, “İki sahil” onlayn ictimai-siyasi qəzet, https://ikisahil.az/post/213185-

qarabagda-hansi-turizm-novlerini-inkishaf-etdirmek-olar (giriş tarixi: 13.02.2022). 

5. Əvəzli K. (2016), “Turizmin Sosial-İqtisadi Nəticələri”, Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti, Bakı, 81 səh. 

6. Hüseyn A., “Covid-19 Pandemiyasının Turizm Sektoruna Təsirinin 

Qiymətləndirilməsi”, İpək Yolu jurnalı, 2021, №2, səh.50-58. 

7. Liftiyeva N. (27 Mart, 2021), “Qarabağ müharibəsi başlasa, turizmi nə gözləyir?”, 

Müsavat onlayn ictimai-siyasi qəzet, 

https://musavat.com/news/qarabagmuharibesibaslasaturizminegozleyir_452845.

html (giriş tarixi: 13.02.2022). 

8. Məmmədov E.Q., (2013), “Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə 

olunmasının regional xüsusiyyətləri. (Monoqrafiya)”, Bakı: “Gənclik” Nəşriyyatı, 

172 səh. 

9. Mükərrəmoğlu M., (12 Yanvar, 2021), “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin 

inkişafı strategiyası hazırlanır”, Xalq qəzeti, səh 1. 

10. Muzəffərli F., (2017), “Turizmin Fiskal Planlaşdırılması”. Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti, Bakı, səh.82. 

11. Nəbiyev E.S., (2016). “İstehlakçı davranışının marketinq tədqiqi”, Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, səh.86. 

https://ikisahil.az/post/213185-qarabagda-hansi-turizm-novlerini-inkishaf-etdirmek-olar
https://ikisahil.az/post/213185-qarabagda-hansi-turizm-novlerini-inkishaf-etdirmek-olar
https://musavat.com/news/qarabagmuharibesibaslasaturizminegozleyir_452845.html
https://musavat.com/news/qarabagmuharibesibaslasaturizminegozleyir_452845.html


 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[235] 

12. Nəsirzadə X., (11 Mart, 2021), “2020-ci ildə Azərbaycanda turizm sektorunun 

ÜDM-də payı COVID-19 səbəbindən 1,2%-ə qədər azalıb”, İnterfax Azərbaycan 

İnformasiya Agentliyi, http://interfax.az/view/829146/az (giriş tarixi: 13.02.2022) 

13. Salmanlı R., (18 Aprel, 2021), “Qarabağın dünyanı heyran edəcək zəngin turizm 

potensialı var”, Azərbaycan qəzeti, səh. 1-8. 

14. Salmanlı R., (6 Fevral, 2022), “Qarabağın zəngin turizm potensialı var”, 

Azərbaycan qəzeti, səh.6. 

15. Öztürk S., “Determining Management Strategies for the Sarikum Nature 

Protection Area. Article is Published With Open Access”, Environ Monit Assess, 

2015, №187, p.1-9 

16. Davuthan G., “Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kümelenmeler: Tr31 Izmir Bölgesi 

Örneği”. IAAOJ, Social Science, 2013, vol.2, № 1, s.11-47 

17. Azərbaycanda turizm Statistik məcmuə 2021, http://www.stat.gov.az 

18. https://525.az/news/155466-qarabagda-turizmin-inkisafi-genis-imkanlar-var-rey, 

2020 

19. https://525.az/news/156745-lacin-ehate-etdiyi-erazilere-gore-strateji-iqtisadi-

ehemiyyete-malikdir, 202 

20. https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/65933, 2020 

21. https://medeniyyet.az/page/news/57941/Isgaldan-azad-edilmis-erazilerin-

berpasi-ve-inkisafi-uzre-besillik-proqram-hazirlanib.html, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://interfax.az/view/829146/az
http://www.stat.gov.az/
https://525.az/news/155466-qarabagda-turizmin-inkisafi-genis-imkanlar-var-rey
https://525.az/news/156745-lacin-ehate-etdiyi-erazilere-gore-strateji-iqtisadi-ehemiyyete-malikdir
https://525.az/news/156745-lacin-ehate-etdiyi-erazilere-gore-strateji-iqtisadi-ehemiyyete-malikdir
https://medeniyyet.az/page/news/57941/Isgaldan-azad-edilmis-erazilerin-berpasi-ve-inkisafi-uzre-besillik-proqram-hazirlanib.html
https://medeniyyet.az/page/news/57941/Isgaldan-azad-edilmis-erazilerin-berpasi-ve-inkisafi-uzre-besillik-proqram-hazirlanib.html


ISCEMR 2022 
IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 
 

[236] 

AZƏRBAYCANIN REGİONAL ƏHƏMİYYƏTLİ TİCARƏT VƏ 

LOGİSTİKA MƏRKƏZLƏRİNƏ ÇEVRİLMƏSİNDƏ  ZƏNGƏZUR 

DƏHLİZİNİN ROLU 

i.ü.f.d., dos. Cabbarova Kəmalə 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 
İsgəndərov Ayxan 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
 

Xülasə 

Məqalə Azərbaycanda “Bir kəmər, bir yol” Təşəbbüsü çərçivəsində  işgaldan 

azad edilmiş ərazilərdə  regional əhəmiyyətli ticarət və logistika mərkəzlərinin 

yaradılması məsələlərinə həsr edilmişdir. Burada bu təşəbbüsün həyata 

keçirilməsində Azərbaycanın rolu  və  gördüyü işlər barədə söhbət açılmışdır. 

Eyni zamanda Qarabagın işgaldan azad edilməsinin bu lahiyənin 

reallaşmasına göstərdiyi təsirlər öz əksini tapmışdır.  

Məqalədə qeyd olunur ki, Xəzər dənizi sahilində yerləşən, təbii ehtiyatlarla 

zəngin olan  Azərbaycan regionun mühüm ölkələrindəndir. 44 günlük Vətən 

Müharibəsində əldə etdiyi qələbə və ərazilərini işgaldan azad etməsi 

Azərbaycanın nüfuzunu daha da artırdı. Tarixi İpək yolunda oldugu kimi, “Bir 

kəmər, bir yol” Təşəbbüsü çərçivəsində də yüklərin daşınması baxımından 

Azərbaycan ən təhlükəsiz bölgə hesab edilir.  

Məqalədə Azərbaycanın“Bir kəmər, bir yol” qlobal nəqliyyat şəbəkəsinin “Orta 

Dəhliz”-ndə yerləşməsinin və bu dəhliz vasitəsilə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 

koridorlarının  əlaqələndirilməsində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının, 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinin, eləcə də hava limanları və avtomobil 

yollarının istifadəyə verilməsinin əhəmiyyəti açıqlanır.  

44 günlük Vətən müharibəsinin sonunda əldə olunan tarixi qələbə nəticəsində 

2020-ci il 10 noyabrda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında  

imzalanan Üçtərəfli Bəyənnamənin 9-cu maddəsinə 

(https://president.az/az/articles/view/45923) əsasən Azərbaycanın 

Naxçıvanla birbaşa əlaqəsinin bərpası Zəngəzur Dəhlizinin açılmasını şərt-

ləndirəcəkdir. Bu dəhliz BTQ dəmiryoluna alternativ olan Azərbaycan-

Naxçıvan-Türkiyə dəmiryol xəttinin çəkilişinin reallaşmasında mühüm rol 

https://president.az/az/articles/view/45923
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oynayacaqdır. Daha sonra Azərbaycan Respulukası ilə Türkiyə arasında 

imzalanan Şuşa Bəyənnaməsinin müddəaları həm dəmiryolu, həm də 

avtomobil magistralının çəkilisini daha da sürətlənməsinə zəmin yaratdı.  

Ümumilikdə, nəhəng nəqliyyat lahiyələrinin həyata keçirililməsi regionda Azər-

baycanın beynəlxalq ticarət-nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilməsi üçün  

zəmin yaradır. Məqalədə ölkədə belə mərkəzlərin yaradılması məqsədilə 

əlverişli məkanların seçilməsi iqtisadi cəhətdən   əsaslandırılmışdır.  

  

Açar sözlər:  logistika, ticarət, TRACECA,  Zəngəzur  Dəhlizi 

 

Giriş  

Ölkələr dünya iqtisadiyyatına əsasən  beynəlxalq  və ya regional iqtisadi 

təşkilatlarla əməkdaşlıq və ya  ikitərəfli xarici iqtisadi əlaqələrin qurulması yolu 

ilə inteqrasiya edə bilirlər. Dünya iqtisadiyyatının ən geniş yayılmış inteqrasiya 

forması ticarət inteqrasiyasıdır.Beynəlxalq iqtisadi aləmdə dünya ölkələri 

arasında baş verən inteqrasiya proseslərinin həyata keçirilməsində ticarət və 

nəqliyyat əməliyyatlarının çox böyük rolu vardır. Qloballaşan dünyanın müasir 

mərhələsində beynəlxalq bazarda mal və xidmətlərin tədarük zənçirinin 

qırılmaması dövlətlərin qarşısında düran əsas məsələlərdəndir.Bu baxımdan 

həm dünyada, həm də regionlarda tədarük zənçirinin qırılmaması yolunda  

önəmli rol oynayan logistika sistemlərinin qurulması və inkişaf etdirilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.   

Azərbaycan Respublikası dünyada gedən iqtisadi proseslərdə yaxından 

iştirak edir və daim yeniləşən regional inteqrasiya lahiyələrindən kənarda 

qalmır. Azərbaycan Çin Xalq Respublikasının elan etdiyi “Bir kəmər, bir yol” 

Təşəbbüsünə qoşulmaqla yeni nəqliyyat infrastrukturlarının yaradılması 

sahəsində bir sıra mühüm lahiyələri həyata keçirdi.  

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”-ndə ölkədə ticarət və logistika mərkəzlərinin yaradılması və inkişaf 

etdirilməsi istiqamətində əsas prioritetlər öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda 

bu sahənin inkişaf etdirilməsi və ölkənin  regional ticarət və logistika 

mərkəzlərinə çevrilməsini II Qarabag Müharibəsinin Zəfərlə nəticələnməsi 
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daha sürətləndirdi.  Belə ki, 30 il ərzində  Ermənistan tərəfindən  işgal edilmiş 

20% Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi ölkənin həm dünyada, həm də 

regionda nüfuzunu daha da artırdı və Qarabagın Dirçəlişinə qoyulacaq xarici 

investisiyaların önünü açdı.  

 

Metod 

Məqalənin hazırlanmasında nəqliyyat və logistikaya dair müxtəlif 

mütəfəkkirlərin fikirləri ümumiləşdirilmişdir. Bu zaman əsasən empirik tədqiqat 

metodlarından (müşahidəetmə, müqayisə) , nəzəri tədqiqat 

(abstraktlaşdırma, aksiomatik analiz, sintez, yeriinduksiya deduksiya) və 

statistik təhlil  metodlarından istifadə  edilmişdir.  

 

Bir kəmər bir yol” Təşəbbüsündə Azərbaycanın yeri və rolu 

Qədim dövrlərdən başlayaraq  orta əsrlərə qədər mövcud olan və “Böyük İpək 

yolu” kimi tanınan qədim ticarət yolu  Çin, Yaponiya, Hindistan, Monqolustan, 

İran, Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan və digər ölkələri əhatə  etmişdir.  

1453-cü ildə İstanbulun fəthi ilə Bosfor bogazına nəzarətin  Osmanlıların  əlinə 

keçməsi və bunun ardından da  1492-ci ildə Amerika qitəsinin kəşfi ilə Böyük 

İpək Yolunun əhəmiyyətini xeyli azaldır.  Belə ki,  Çin və ona yaxın ərazilərdən 

gətirilən malları artıq Amerikadan daha ucuza gətirilir. Hindistana dənız yolu-

nun tapılması artıq  XVI əsrdə Böyük İpək Yolunun tamamilə suqutunu labud 

edir.Lakin buna baxmayaraq bu yoldan bu və ya digər formada ölkələr və 

regionlararası kommunikasiyalarda istifadə edilmişdir. Keçən əsrin 30-40-cı 

illərində Çin ilə SSRİ arasında dəvə karvanı yolu 3000 km-ə yaxın  uzunluqda  

avtomobil yolu ilə əvəzlənmişdi. SSRİ-nin süqutundan sonra yaranmış Müs-

təqil Dövlətlər Birliyi  ölkələrinin1991-ci ildə Avropa Birliyi  ilə imzaladıqları 

TACİS proqramı çərçivəsində, 1993-cü ildə Azərbaycanın da qoşuldugu ”Yeni 

İpək Yolu“ adlanan TRACECA lahiyəsi hazırlandı (http://www.traceca-

org.org/ru/o-traseka/ ).   

Tarixi İpək yolunun üzərində yerləşən Azərbaycan  Çin Xalq Respublikasının 

“ Bir kəmər, bir yol” “(Belt and Road Initiative-BRI or One Belt One Road-

OBOR) adlanan təşəbbüsündə yaxından iştirak edir. OBOR Təşəbbüsünün 

əsas məqsədi Avropa və Asiya arasında yeni kommunikasiya əlaqələrini 

http://www.traceca-org.org/ru/o-traseka/
http://www.traceca-org.org/ru/o-traseka/
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qurmaqla mövcud nəqliyyat marşrutlarına  alternativ marşrutlar  yaratmaqdan 

ibarətdir. Layihə tarixi İpək yolunun Avrasiya dəmiryol şəbəkələri və magistral 

yolların üzərində qurulub  (Muxtarov A., 2020).  

“Bir Kəmər Bir Yol“ Təşəbbüsünün iqtisadi gücü çox böyükdür və rəqəmlər 

trilyon dollarla ölçülür. Belə ki, ilk baxışda nəqliyyat infrastrukturu layihəsi kimi 

görünsə də, bu təşəbbüs xüsusilə inkişaf etməmiş və ya inkişaf etməkdə olan 

ölkələri əhatə edən  və maksimum fayda əldə etməyi hədəfləyən qlobal 

əməkdaşlıq lahiyəsidir. Bu zamana kimi Çin 65 ölkəyə, 110-a qədər iqtisadi 

bölgəyə investisiyalar qoymuşdur. 100-dən çox ölkə bu təşəbbüsü 

dəstəklədiyini bəyan etmişdir (Boffa,Mauro, 2018). 

“Bir kəmər, bir yol” Təşəbbüsü  quru və dəniz yolu olmaqla iki mühüm 

beynəlxalq ticarət marşrutunu müəyyən etmişdir: 

1. İpək Yolu İqtisadi Kəməri(Belt) Çindən başlayaraq Avropaya qədər uzanan 

(magistral yollar, dəmiryolları, neft və qaz kəmərlərini özündə birləşdirən) quru 

yol. Layihə müxtəlif istiqamətlər üzrə dəhlizlərdən ibarətdir: Çin-Monqolustan-

Rusiya, Çin-Mərkəzi və Qərbi Asiya, Çin-Hind-Çin yarımadası, Çin-Pakistan, 

Çin-Banqladeş-Hindistan-Myanmar. Azərbaycan Çin-Mərkəzi və Qərbi Asiya 

dəhlizində yer alır və xüsusilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu bu marşrutda əsas 

açarlardan biri rolunu oynayır. 

2. Dəniz İpək Yolu (Road) burada dəniz limanları nəzərdə tutulur və layihə 

çərçivəsində Cənub-Cənub-Şərqi Asiyadan Qərbi Afrika və Aralıq dənizinə 

qədər uzanan dəniz bölgəsindəki limanlar və sahil xətləri nəzərdə tutulur. Bu 

da Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının aktiv fəaliyyətini  təmin edəcəkdir.  

Avrasiyada movcud olan və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınan ticarət 

marşrutlarını özündə ehtiva edən nəqliyyat dəhlizlərini 3 kateqoriyada 

birləşdirmək olar: Şimal Marşrutları, Mərkəzi (TRACECA) Marşrutlar və 

Cənub Marşrutları (Cabbarova K, 2018). 
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Şəkil 1: Çindən Avropaya əsas nəqliyyat dəhlizləri 

 

Mənbə: https://bakuresearchinstitute.org/az/the-trans-caspian-corridor-the-shortest-

path-or-a-difficult-bridge-between-east-and-west/ 

Şəkildən də göründüyü kimi, Orta (Mərkəz) Dəhliz məsafə və zaman 

baxımından Şimal Dəhlizə güclü bir alternativ hesab edilir. Belə ki, Çindən 

Avropaya doğru yola düşən yük qatarı, Orta Dəhliz və Azərbaycanı seçərsə, 

7 min km məsafəni 12 gündə qət edər. Eynı qatar Rusyanı və Şimal Dəhlizini 

seçdikdə 10 min km məsafə və ən az 15 gün yola vaxt sərf edəcəkdir. Əgər 

həmin qatar Cənub Dəhlizini seçərsə, onda gəmiylə Süveyş Kanalından keçib 

45 və ya 60 günə 20 min km uzunlugunda yolu  qət edib  Avropaya çata bilər. 

Buradan aydın olur ki, Asya ilə Avropanı əlaqələndirən Orta Dəhliz qlobal ti-

carətdə səmərəli oldugu qədər də ən təhlükəsiz ticarət marşrutudur.  

 CXR Orta  Dəhlizin inkişafı üçün  tələb olunan kapital qoyuluşunun 8 trilyon 

dollar həcmində olacagını nəzərdə tutub. Bunun, 40 milyard dolları ancaq 

nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasına yönəldilir. Bu dəhlizdə yer alan 

Azərbaycan torpaqlarının sistemə inteqrasiyası məqsədilə Azərbaycan-Çin 

arasında bir sıra müqavilələr də baglanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycan Cinlə birbaşa ticarət edən türk dövləti kimi, həm də Cinin “Bir 

kəmər bir yol” lahiyəsi üzrə kapital yatırdıgı mühüm ölkələrdəndir.Qlobal 

aktyorlardan biri hesab olunan ÇXR Azərbaycana xüsusi maraq göstərir. 

Bunun əsas səbəbləri kimi aşagıdkları qeyd etmək olar: 

https://bakuresearchinstitute.org/az/the-trans-caspian-corridor-the-shortest-path-or-a-difficult-bridge-between-east-and-west/
https://bakuresearchinstitute.org/az/the-trans-caspian-corridor-the-shortest-path-or-a-difficult-bridge-between-east-and-west/
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 Çindən Avropaya qədər malların daha təhlükəsiz nəqlini təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan ərazisindən dəmir yol xəttinin çəkilməsi; 

 Azərbaycanın malik olduğu təbii qaz ehtiyatları və onun regionda nüfuzu;   

 Azərbaycanın "Bir kəmər, bir yol" layihəsinə yeni iştirakçıların qoşulması 

prosesində mühüm geosiyasi, siyasi, mədəni və nəqliyyat məkanı kimi 

mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi. 

Çin-Mərkəz nəqliyyat dəhlizinin əsas proyektlərindən olan TRACECA Çin və 

MDB ölkələrinin  Qafqaz və ya Qara dəniz üzərindən Avropaya baglayan 

nəqliyyat dəhlizidir. TRACECA  Nəqliyyat Lahiyəsi özündə 22 quruyolunu (4 

dəmiryol xətti, 6 magistral yolu və 12 dəmiryol və avtomobil yolu) və 12 limanı 

birləşdirir (http://www.traceca-org.org/ru) TRACECA kimi nəqliyyat dəhlizləri 

bir neçə ölkənin sərhədlərindən keçərkən gecikmələrlə əlaqəli bəzi 

çətinliklərlə, və göstərilən keyiyyətsiz lojistik xidmətlərlə  üz-üzə qalırlar. Bu 

baxımdan dəhlizlərin digər səviyyələrinin yaradılması da günün tələbinə 

çevrilir.  Ümumiyyətlə, belə problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün TRACECA 

lahiyəsinin  davamı olan TBNM-Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu-

logistika dəhlizi kimi fəaliyyətə başlamışdır (A.Muxtarov,2020).  

Azərbaycan cografi mövqe baxımından Asiya ilə Avropa arasında əlverişli 

yerdə yerləşir.  Açıq dənizə cıxışı olmamasına baxmayaraq, Azərbaycan 

regionda  son dövrlər beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərindən birinə 

çevrilməkdədir.(Eyvazov E.T,Balabəyova N.Ş 2019)  Qonşu ölkələrlə 

yaradılan dəmiryol şəbəkəsi “Bir kəmər bir yol” lahiyəsi çərçivəsində nəzərdə 

tutulan dəmiryolu xəttlərinə birləşməklə bu lahiyəyə öz töhfəsini verir.  Belə ki, 

2017-ci ildə tikintisi başa çatmış Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti təkcə 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni deyil, bütün qitələri birbirinə baglayan 

regional bir lahiyədir və Şərq-Qərb nəqliyyat koridorunun önəmli hissəsidir.  

Bundan əlavə ölkə ərazində avtomobil daşımaçılıgını təmin etmək məqsədilə 

15 min kmdən çox avtomagistrallar çəkilib istifadəyə verilmişdir. Davos Dünya 

İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə keyfiyyətcə bu yollar dünya ölkələri 

üzrə 34-cü yerdədir (https://www.weforum.org/).  

Ölkə  ərazisindən beynəlxalq yükdaşımalar avtomobil,  hava, dəniz və  dəmir 

yolu nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu daşımalarda ticarət dövriyyəsinin  

həcmi yüksək, tranzit yükdaşımalarının həcmi isə nisbətən aşağıdır. 

 

http://www.traceca-org.org/ru
https://www.weforum.org/
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Cədvəl 1: Azərbaycanda 2016-2020 illər ərzində  beynəlxalq yükdaşımaların 

dinamikası (özündən əvvəlki ilə nisbətən %-lə) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Cəmi 100,0 101,8 101,6 102,8 103,6 

Dəmir yolu 90,6 94,0 95,9 98,8 101,4 

Dəniz 87,6 143,7 98,7 121,1 126,6 

Hava 124,0 108,1 120,2 113,6 111,7 

Boru kəməri 97,8 98,2 99,8 100,7 101,7 

neft kəməri 96,6 96,4 97,5 97,7 98,2 

Qaz kəməri 101,2 103,3 106,2 108,5 111,0 

Avtomobil 102,8 102,4 103,1 103,1 103,2 

Mənbə: ARDSK https://www.stat.gov.az/ /transport/ 

1-ci cədvəlin məlumatlarından görünür ki, bütün nəqliyyat vasitələri üzrə  

beynəlxalq yükdaşımaların həcmi dinamik olaraq artır. Belə ki, 2020-ci ildə 

dəmiryolu nəqliyyatı üzrə özündən əvvəlki il üzrə 101,4%, dəniz yolu 

nəqliyyatı üzrə daşımalarda 126,6% hava nəqliyyatı vasitəsilə daşımalarda 

111,7 faiz və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə daşımalarda  103 faiz artım 

müşahidə olunur.  

Beynəlxalq yükdaşımaların struktur təhlili göstərir ki, dəmiryolu nəqliyyatı ilə 

daşımalların xüsusi çəkisi bütün  yükdaşımalarda 7,8%, dəniz nəqliyyatı 3,2% 

, avtomobil yolu ilə daşımalar isə 59,1 % təşkil edir. Bu nəqliyyat  

vasitələrindən  hava nəqliyyatı vasitəsilə yükdaşımalar ümumi yük 

dövriyyəsinin  yalnız 0,2 faizini təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, ARDGK-nin məlumatına əsasən müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə 

2021-ci il ərzində 76 milyon 328 min ton və 11 mlrd 700 min ABŞ dolları  

həcmində idxal, 47 milyon 600 min ton və 22 milyard 205 milyon dəyərində 

ixrac həyata keçirilmişdir. (https://stats.customs.gov.az/loads ).  

Cögrafi mövqe baxımından əlverişli məkanda yerləşən Azərbaycan Asiyadan 

Avropaya uzanan iki ən vacib nəqliyyat marşrutlarının  üzərində yerləşir: 

Şimal-Cənub və Şərq-Qərb (TRACECA) marşrutları. 

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin əsas marşrutu hesab olunan və Böyük İpək 

yolunun “arteriyası” hesab olunan Avropa-Qafqaz-Asiya (TRACECA)  

nəqliyyat dəhlizi üzrə  Azərbaycan  hissəsində yükdaşımalarda 2020-ci ildə 

əvvəlki ilə nisbətən 30%  azalma  müşahidə olunsa da,  tranzit 

https://www.stat.gov.az/source/transport/
https://stats.customs.gov.az/loads
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yükdaşımalarda bunun əksi müşahidə olunur. Belə ki, tranzit yükdaşımalarda 

bu göstərici 104%  təşkil etmişdir.  

Cədvəl 2:  Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində 

yükdaşımaların dinamikası (min ton) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Yük daşınmışdır 50 302 52 733 52 674 52 762 38 491 

dəmir yolu 13 830 13 074 12 564 13 327 12 820 

dəniz 4 992 7 423 6 875 4 824 5 015 

avtomobil 31 480 32 236 33 235 34 611 20 656 

Tranzit yük daşınmışdır 7 997 10 186 9 345 8 077 8 382 

dəmir yolu 3 789 3 346 3 045 3 796 4132 

dəniz 4 208 6 840 6 300 4 281 4 250 

Avtomobil .... .... .... ... .... 

Mənbə: ARDGK,  https://stats.customs.gov.az/loads  

"Bir kəmər bir yol  "lahiyəsinin   məqsədlərindən biri də Pekindən Londona və 

ya Asiyadan Avropaya kəsintisiz dəmiryol xəttinin  çəkilməsidir ki, bu xəttin ən 

önəmli hissəsini Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti təşkil edir.   

Bakı-Tbilisi-Qars Dəmiryolu ardıcıl olaraq Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyəni birləşdirilməsini nəzərdə tutur. 2008-ci  ildə Türkiyədə təməlləri 

qoyulan və 2017-ci ildə  tamamlanan bu dəmiryolun ümumi uzunluğu  838.6 

km olmaqla 600 milyon dollar maliyyə vəsaiti hesabına başa gəlmişdir. Bu 

dəmiryolu xəttinin 76 kilometri Türkiyə ərazisindən, 259 kilometri Gürcüs-

tandan və ən uzun hissəsi, yəni 503 kilometri isə Azərbaycandan keçir 

(https://az.wikipedia.org/wiki/) 

BTQ dəmiryolunun başa çatması ilə  dəmiyol xəttindən ilk dövrlər  ildə bir 

milyon sərnişin və 6,5 milyon ton yük daşınması nəzərdə tutulmuşdur. 2034 

ilə qədər bu göstəricinin 3 dəfə artaraq 3 milyon sərnişin  və 17 milyon ton yük 

olacagı gözlənilir.  (Akçay, 2017, s. 82).  

Qeyd etmək lazımdır ki,  həm Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu  və  Bakı 

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikilib istifadəyə verilməsi və  burada azad 

iqtisadi zonanın yaradılması ölkəni Mərkəzi Asiyanı Qərblə, eləcə də  Avropa 

İttifaqı ilə, Cənubi Asiyanı, əsasən də  İran və Hindistanı Şimalla birləşdirən 

nəqliyyat qovşağına çevirib. Bu fonda xüsusi diqqət cəlb edən məqamlardan 

biri də  “Şimal-Cənub”  dəhlizidir. (https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/314905) 

https://stats.customs.gov.az/loads
https://az.wikipedia.org/wiki/
https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/314905
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Şəkil 4: Azərbaycanı əhatə edən iki əsas dəhliz 

 

Mənbə: “Azərbaycanda logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi  

https://president.az/az/articles/view/22383 

Şimal-Cənub dəhlizinin əsası 12 sentyabr 2000-ci ildə Rusiya, İran və 

Hindistan arasında imzalanmış hökumətlərarası Saziş əsasında qoyulmuşdur 

və  2005-ci ildə Azərbaycan da bu Sazişə qoşuldu (Əliyev E.Ə.2009). Bu 

dəhliz İranı Rusiya və Qara dəniz regionu ilə, Rusiyanı isə Hindistanla 

birləşdirir. Digər  dəhlizlərə nisbətən bu dəhlizlə daşınan yüklərin həcmi azdır, 

amma burada Azərbaycan əsas iştirakçılardan biridır. Şimal-Cənub dəhlizinin 

tam gücü ilə fəaliyyət göstərməsi üçün Rəşt-Astara dəmiryolu xəttinin inşaatı 

yekunlaşmalıdır. Bundan sonra Hindistandan gələn  yüklər Azərbaycandan 

keşməklə şimala daşınacaqdır (https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/314905). 

 

 

 

 

 

   

https://report.az/daxili-siyaset/azerbaycanda-logistika-ve-ticaretin-inkisafina-dair-strateji-yol-xeritesi-aciqlanib/
https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/314905
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Diaqram1: Şimal-Cənub dəhlizi üzrə yükdaşımaların bölgüsü 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, 

https://stats.customs.gov.az/loads 

Şimal-Cənub dəhlizi boyunca cari ildə Rusiya ilə İran arasında 4 milyon 

ton,İranla Qara dəniz regionu arasında təxminən 2,3 milyon ton yük 

daşınmışdır (Yılmaz S., 2020). 

Şimal-Cənub dəhlizi Hindistandan və  Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən gələn 

hər il 10-15 milyon ton həcmində yüklərin İran İslam Resublikasının Bəndər-

Abbas limanından keçərək Azərbaycan üzərindən daşınması 

proqnozlaşdırılır.  Bu zaman   tranzit ölkə kimi Azərbaycan yüksək gəlir əldə 

edə edəcəkdir.Şimal-Cənub dəhlizi Hindistan-İran–Azərbaycan–Rusiya–

Skandinaviya və Şimalı Avropa marşrutu üzrə fəaliyyət göstərir. Qeyd edək 

ki, Hindistanla yanaşı, Sinqapur və Malayziya da “Şimal-Cənub” dəhlizinə 

maraq göstərir (Muxtarov A.,2020)  

 

İşgaldan azad edilmiş ərazilərin sosial–iqtisadi inkişafı yönündə  görülən 

bərpa işləri 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu 44 gün ərzində 30 il əsarətdə olan vətən 

torpaqlarını erməni  işğalından azad edərək  2020-ci ili Azərbaycanın tarixinə 

qızıl hərflərlə yazdı, uzun illərdən sonra bizlərə işğaldan azad olmuş 

torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımızın dalgalanması, himnimizin səsləndiril-

məsi qururunu yaşatdı. Bu gün  artıq bu bölgələrdə çox böyük quruculuq 

işlərinin, layihələrinin həyata keçirilməsinin şahidi oluruq. Bu faktor Azər-

baycanın regionda nüfuzunu artırdı, Cənubi Qafqaz və Xəzər-Qara dəniz 

https://stats.customs.gov.az/loads
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hövzəsində strateji baxımdan iqtisadi və  siyasi  tərəfdaş kimi etibarını daha 

da artırdı. 

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ilə bağlı 

bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 dekabr 

2021 tarixli Sərəncamına əsasən,  Azərbaycan Respublikasının Ermənistanın 

işğalından azad edilən ərazilərinin bərpası, milli iqtisadiyyata sürətli 

inteqrasiyası, dayanıqlı inkişafının təmin olunması məqsədilə mühüm işlər 

görülür. Burada ən müasir infrastrukturun qurulması, mədəni-tarixi abidələrin 

bərpası və layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması istiqamətində genişmiqyaslı 

tədbirlər həyata keçirilir.  Bu çərçivədə icra olunan layihələrin həmin ərazilərin 

qısa müddət ərzində sülh və əməkdaşlıq bölgəsinə çevrilməsində və iqtisadi 

inkişafında mühüm rol oynayacagı gözlənilir 

(https://president.az/az/articles/view/54575). 

İşgaldan azad olunmuş ərazilərdə  zəngin resurs və infrastruktur 

potensialından səmərəli istifadə etməklə iqtisadi fəaliyyətin canlandırılması və 

dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması prioritet vəziələrdəndir. 

https://president.az/az/articles/view/54575)   

Bu Sərəncamın müdəaları əsas götürülərək işgaldan azad edilmiş ərazilərdə 

Azərbaycan dövləti intensiv olaraq bərpa-quruculuq işləri həyata keçirir. 

Füzuli rayonunda strateji cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edən 100 kilometr 

uzunluqda çəkilməsi nəzərdə tutulan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tə-

məli qoyulur. Tikiləcək bu nəqliyyat infrastrukturu həm  Azərbaycan, həm də 

region ölkələrinin inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdir. Azərbaycan və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında  işgaldan əvvəl mövcud olmuş dəmir 

yol xətti yenidən bərpa olunur və bu yol qardaş 

(https://corp.ady.az/media/demir-yolchu-qazeti) Türkiyə Respublikasına 

qədər uzanacaqdır.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin çoxsahəli potensialına uyğun olaraq bölgədə 

iqtisadi fəaliyyətin qısa zamanda bərpası istiqamətində  bir sıra işlər 

görülmüşdür. Ağdam Sənaye Parkının və  “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” 

Sənaye Parkının təməli qoyulumuşdur. Burada kənd təsərrüfatının inkişaf 

etdirilməsi, infrastrukturunun yaradılması  ilə əlaqəli mühüm addımlar atılır.  

(https://sherg.az/gundem/182957  ). 

Laçın rayonunda Həkəri çayı üzərində 8 meqavat gücündə olan Güləbird Su 

Elektrik Stansiyası açıldı. Gələcəkdə əlavə olaraq Laçında beş, Kəlbəcərdə 

https://president.az/az/articles/view/54575
https://president.az/az/articles/view/54575
https://corp.ady.az/media/demir-yolchu-qazeti
https://sherg.az/gundem/182957


 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[247] 

on iki SES bərpa olunacagı da  nəzərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır ki, Lacın 

rayonunda istiadəyə verilən Güləbird su elektrik stansiyası haradasa 7000 

nəfərə qədər əhalini elektrik enerjisi ilə təmin edəbilmə gücünə malikdir. 

Bundan əlavə, “Xudafərin” və “Qız Qalası” SES-lərinin, 120 meqavat gücə 

malik olan Laçın və Kəlbəcər rayonlarında SES-nın bərpa edilməsi qarşıda 

düran mühüm vəziələrdəndir. Bunlarla yanaşı  işgaldan azad edilmiş 

ərazilərdə  yenidən bərpa olunan enerji növlərinin müəyyənləşdirilməsi 

barədə qərarlar qəbul edilir və bu sahədə mühüm  işlər görülür 

(https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/75615 ).  

Nəzərdə tutulan bu tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində Qarabag 

bölgəsinin iqtisadi resurs potensialının ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının 

və  məcburi köçkünlərin Qarabağ torpaqlarına qayıdışının sürətlənməsinə 

şərait yaradılacaq. Bu da, Qarabağın gələcəkdə iqtisadi potensialına böyük 

töhfə verəcək (https://sherg.az/gundem/182957 ). 

Qarabagın işgaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan qurma-abadlıq işlərinin  

sürətlə həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən biri 

də ilk növbədə nəqliyyat-logistika lahiyələrinin həyata keçirilməsidir.  

Zəfərlə nəticələnən 44 günlük  Vətən müharibəsindən sonra qısa müddət 

ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda uzunluğu 700 km-ə qədər olan 10 yol 

infrastruktur layihəsinin sürətlə həyata keçirillir. Bu yol lahiyələrinin tərkibinə 

“Zəfər, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa, Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu, Kəlbəcər-Laçın, 

Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd, Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı, Xudafə-

rin-Qubadlı-Laçın, Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut, Füzuli-Hadrut, Bərdə-Ağdam 

avtomobil yolları  daxildir. 

Qarabağın “hava qapısı” hesab edilən və 2021-ci ilin 14 yanvar tarixində ölkə 

başçısı İ.Əliyev tərəfindən təməli atılan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı yüksək 

beynəlxalq standartlara və normalara müvafiq olaraq 8 aydan sonra artıq 

istiadəyə verildi. Bu hava limanı istənilən təyyarə növünü qəbul etmək qa-

biliyyətinə malikdir. Füzuli BHL- təhlükəsiz uçuşları təmin etmək məqsədilə 

yüksək keyfiyyətli texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş 3000 metr 

uzunlugnda və 60 metr enində qalxma-enmə zolagına, 60 min km2  sahə  

perrona malikdir.  Ekspertlərin fikirincə, bu hava limanı Qarabag və Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi regionu rayonlarına qoyulacaq sərmayə imkanını daha da 

artırır. (https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/75615 )   

https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/75615
https://sherg.az/gundem/182957
https://xalqqazeti.com/mobile/az/news/75615
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AZAL şirkəti tərəfindən verilən məlumata görə Füzuli hava limanına IATA 

(Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası) tərəfindən FZL kodu verildi. IATA 

kodları əsasən aviaşirkətlər, aviabiletlərin satışını həyata keçirən agentliklər, 

aviabiletlərin beynəlxalq təxsisetmə sistemləri və s. tərəfindən istifadə edilir.  

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İCAO) 

tərəfindən UBBF kodu verilmişdi (https://az.trend.az/azerbaijan/politics/)  

 Bundan əlavə,  Laçın və Zəngilan rayonlarında hava limanlarının tikintisi də 

nəzərdə tutulub. Bu aeroportların tikintisi  strateji baxımdan həm Qarabag 

bölgəsi, həm ölkə, həm də ümumilikdə  region dövlətlər üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu aeroportların  tikilib istismara verilməsi regionun  

canlanması ilə yanaşı həm də yük, sərnişin daşımaçılıgına özünün müsbət  

təsirini göstərəcəkdir. (https://azvision.az/news/266795/ ) 

Zəngəzur Dəhlizinin regionda ticarət və logistika infrastrukturuna təsiri 

44 günlük Vətən müharibəsinin sonunda əldə olunan tarixi qələbə nəticəsində 

2020-ci il 10 noyabr tarixində  Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında 

Üçtərəfli Bəyanat imzalandı. (https://president.az/az/articles/view/45924) Bu 

Bəyanatın  9-cu maddəsinə əsasən Azərbaycanın Naxçıvanla birbaşa əlaqəsi  

bərpa  olunmalıdır. Bu həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat mü-

hasirəsindən qurtulması, həm də Zəngəzur Dəhlizinin bərpası ilə BTQ dəmir-

yoluna alternativ olan Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə (ANT) dəmiryolunun 

çəkilişinin reallaşması deməkdir.  

Zəngəzur bölgəsi bir zamanlar müsəlman türk nüfuzunun yaşadıgı tarixi 

Azərbaycan torpagı olsa da 1920-ci illərdə Sovet İttifaqının rəhbərləri 

tərəfindən Ermənistana birləşdirilmişdi və bu gün də Ermənistanın sərhədləri 

daxilində yerləşir.   Azərbaycana edilən bu haqsızlıq, sonradan 1994-cü ildə 

indiki Şərqi Zəngəzur bolgəsinin   Ermənistan tərəfindən işgalı nəticəsində 

Naxçıvanın Azərbaycanla birbaşa quru yolu tamamilə kəsilmişdi.   

Zəngəzur Dəhlizinin fəaliyyəti üçün  Azərbaycan öz ərazisində başladıgı  

nəqliyyat və infrastruktur layihələrini sürətlə həyata keçirir (V.Bayramov, Xalq 

qəzeti). 

2021-ci ilin oktyabrında 123 km uzunlugunda olan Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-

Ağbənd avtomobil magistralının təməli qoyulmuşdur. Bu yol  “Zəngəzur 

dəhlizi”nə bağlantısının şərq hissəsini təşkil edir və  Ermənistanla  

https://az.trend.az/azerbaijan/politics/
https://azvision.az/news/266795/
https://president.az/az/articles/view/45924
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Azərbaycan arasında siyasi məsələlər həlli edildikdən sonra Ermənistana aid 

olan ərazidən keçəcək hissəsi ilə birləşdirilməsi nəzərdə tutlub.  

“Zəngəzur dəhlizi”nin əhəmiyyətini  üç müstəvidən  qiymətləndirilmək 

gərəkdir: lokal, regional və interkontinental. 

Dəhlizin lokal müstəvidə  əhəmiyyəti yolun  keçdiyi bütün  ölkələrdə oranın 

inkişafına həvəsləndirici amil  kimi təsir etməsiindədir. Qeyd etmək lazımdır 

ki,bu dəhliz hər üç ölkənin- Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin əsasən 

inkişafdan geri qalan bölgələrindən kecir ki,  buraya Azərbaycanın otuz ilə 

yaxın erməni işgalında qalan və vandalizmə ugrayan cənub-qərb rayonları,  

Ermənistanın işgalı altında  inildəyən Azərbaycan torpaqlarına yaxın olan 

Sünik bölgəsi, eləcə də Türkiyənin illərlə  terrorçulardan əziyyət çəkən şərq 

bölgəsi aiddir. Bu bölgələr bir-birilərinə Zəngəzur Dəhlizi ilə baglanaraq bu 

bölgələrin hər birinin iqtisadi cəhətdən, həm də əmin-amanlıq baxımından  

inkişafına töhfə vermiş olacaqdır.   

Zəngəzur dəhlizinin regional müstəvi baxımından əhəmiyyətini  müxtəlif isti-

qamətlər üzrə alternativ marşrutların olması ilə səciyyələndirmək olar.  Bu 

dəhliz əvvələn,  Türkiyə ilə  Mərkəzi Asiya arasında yeni yolun yaranmasına 

təkan verərək Türkiyənin bu istiqamət üzrə İrandan asılılığını zəiflədəcək, 

ikinci tərəfdən Azərbaycanı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə baglayaraq 

İranın təzyiq vasitəsi olan “Naxçıvan tranziti”-nin təsirini  azaldacaqdır.Bundan 

əlavə, Zəngəzur dəhlizi Gürcüstana daxil olmadan Rusiya iləTürkiyə arasında 

yeni nəqliyyat marşrutunun yaranmasına da yardım edəcəkdir  

Dəhlizin interkontinental, başqa sözlə desək qitələrarası əhəmiyyətinə 

gəlincə,  qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın ən mühüm ixracatçılarından olan 

Çin Xalq Respublikası dünya bazarına ildə 2 trilyon 400 mlrd. ABŞ doll., 

dəyərində  əmtəə çıxarır.  Bunun da yarısı Avropa  bazarının payına düşür. 

Bu baxımdan Çin Avropa ilə iqtisadi əlaqələrə böyük önəm verərək yeni 

alternativ, nəqliyyat marşrutlarının yaradılmasında maraqlıdır 

(https://www.azerbaijan-news.az/). Bu baxımdan Çin mövcud ticarət- 

nəqliyyat şəbəkəsinə daha bir alternativlik gətirməklə ölkəsindən göndərilən 

malların Türkiyənin şərq vilayətlərinə, ordan isə boğazlar üzərindən Avropaya 

çatdırılmasıni təmin etmək istəyir.  

Zəngəzur Dəhlizi Azərbaycana iqtisadi dividendlərlə bərabər həm də, siyasi 

dividendlər də qazandıracaqdır.  

https://www.azerbaijan-news.az/az
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Birincisi, ona görə ki, Azərbaycan-Naxçıvan marşrutu  BTQ dəmiryolu marş-

rutundan 344  km qısadır. Bu  amil beynəlxalq ticarətin əsas effektivlik 

göstəricilərindən hesab edilən tədavül vaxtının güh hesabı göstəricisini xeyli 

azaldır. Tədavül vaxtının azalması  malların yolda az müddət qalması ilə  

tədavül xərclərini də  azalmış olur ki, bundan da  həm malgöndərənlər, həm 

də, malalanlar böyük fayda əldə etməyə imkan verir. 

Digər mühüm amil alternativ marşrutların olmasıdır ki, beynəlxalq yükda-

şımalarda bunun əhəmiyyəti böyükdür. Cünkü, alternativi çox olan nəqliyyat 

marşrutları daha etibarlı hesab edilir.Belə ki,  BTQ marşrutu hər hansı 

səbəbdən fəaliyyətini dayandırarsa, Çindən Avropaya yükdaşımalar 

Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə marşrutu vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Qeyd 

etmək də yerinə düşərdi ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycanın dəmir 

yollarında daşımaların kifayət qədər artırmasına təsir etmişdir. “Azərbaycan 

Dəmir Yolları” QSC-nin məlumatlarına əsasən, 2021-ci ilin 4 ayı ilə 

müqayisədə  2022-ci ilin yanvar-aprel ayları ərzində 636 min ton əlavə yük 

daşınmışdır ki, bunun da əsas hissəsi tranzit rejimdə daşınan yüklərin üzərinə 

düşmüşdür (https://report.az/infrastruktur/cin-avropa). 

Azərbaycan cögrafi mövqe baxımından əlverişli məkanda yerləşdiyindən 

Asiyadan Avropaya uzanan iki ən vacib ticarət marşrutlarının  üzərində 

yerləşir: Şimal-Cənub və Şərq-Qərb (TRACECA) marşrutları. Ümumiyyətlə, 

nəqliyyat dəhlizləri ölkənin rifahı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəqliyyat 

dəhlizləri dedikdə, istənilən ölkənin bir bölgəsinə və yaxud əvvəllər nəqliyyat 

əlaqəsi olmayan bir regionuna fiziki formada əlaqə təmin edən infrastruktur 

imkanları başa düşülür. (Nogales 2014). Son zamanlar iqtisadi ədəbiyyatda 

“nəqliyyat dəhlizi” ilə bahəm “logistika dəhlizi”, “iqtisadi dəhliz” terminlərinə də 

rast gəlinir.  Bu terminlər nəqliyyat dəhlizlərinin  inkişaf mərhələlərini və ona 

müvafiq olaraq da səviyyələrini göstərir (Banomyong, R., P. Cook, and P. 

Kent. 2008.) 

 

 

 

 

 

https://report.az/infrastruktur/cin-avropa
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Cədvəl 1: Dəhlizlərin inkişaf səviyyəsi 

Mərhələlər Dəhliz İzahı 

I səviyyə Nəqliyyat dəhlizi  Reqionu və ya vilayəti fiziki birləşdirən dəhliz 

II səviyyə Multimodal 

nəqliyyat dəhlizi  

 Müxtəlif nəqliyyat növlərinin inteqrasiyası ilə  rayon və 

ya regionları fiziki baglayan dəhliz 

III səviyyə Logistika dəhlizi  Dəhliz rayon və ya regionlar arasında təkcə fiziki 

kommunikasiyanı deyil,  həm də  yüklərin, insanların və 

müvafiq informasiya axınlarının effektiv yerdəyişməsinin 

instutisional strukturunu da harmonizə edir  

IV səviyyə İqtisadi dəhliz   Nisbətən az inkişaf etmiş rayon və ya regionda investi-

siyanın cəlbedilməsi və iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırıl-

masını təmin edən dəhliz; əvvəlcə, fiziki əlaqələr 

yaradılmalı və logistika sadələşdirilməlidir.    

Mənbə: Banomyong, R., P. Cook, and P. Kent. 2008. Formulating regional logistics 

development policy: the case of ASEAN. International Journal of Logistics Research 

& Applications, Vol. 11, No. 5, pp. 359–379. 

Bu baxımdan Azərbaycan həm  regionda , həm də dünyada alternativ 

nəqliyyat marşrutlarına malik, təhlükəsiz və etibarlı ölkə kimi böyük nüfuz 

qazanır.  

 

Azərbaycanda regional ticarət və logistika mərkəzlərinin yaradılmasında 

tövsiyyə edilən ərazilər 

Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, Bakı-Tbilisi-Qars, Cənub-Qərb, Lapis Lazuli kimi  

beynəlxalq nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin qovşagında yerləşən, Zəngəzur 

Dəhlizinin açılması ilə Avropa ilə Asiyanı birləşdirən logistik zəncirin əsas 

həlqəsinə cevrilən Azərbaycan regional nəqliyyat,ticarət və logistika 

mərkəzlərinə çevrilməsi baxımından əlverişli mövqeyə malikdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş və rəqabətli, şaxələndirilmiş, inklüziv və dayanıqlı iqtisadiyyatın 

qurulması təşəbbüslərinin tərkib hissəsi kimi hazırlanmış “Azərbaycan 

Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

logistika və ticarət sahəsində iqtisadi inkişaf üzrə Azərbaycanın 2020-ci 
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ilədək, 2025-ci ilədək və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün qısa, orta və uzun-

müddətli perspektiv istiqamətlərini müəyyən edir.  Burada qarşıda qoyulan 

məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün bir sıra prioritetli tədbirlər planı 

hazırlanmışdır (https://mida.az/documents/pdf)   

Strateji Yol Xəritəsində potensial olaraq logistika və ticarət mərkəzlərinin 

yaradılması üçün tövsiyyə edilən məkanlar  iqtisadi cəhətdən əsaslanmışdır 

ki, bunlar da aşagıdakılardır: 

1. Bakının Ələt qəsəbəsi - burada yeni BBDTL-nin  tikilib istifadəyə verilməsi, 

burada  AZT-nin  yaradılması baxımından bu məkan prioritetli hesab edilir 

və xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin artmasına özünün müsbət təsirini 

göstərir. Əsas ticarət marşrutları Orta Asiya-Avropa, Şimali Afrika-Qara 

Dəniz ölkələri  hesab edilir.  

2. Qırmızı Körpü-  Şərq-Qərb Koridorunun tərkib hissəsi kimi magistral 

avtomobil yolunun üzərində və Gürcüstanla sərhəddə yerləşdiyindən 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu ərazi sərhədyanı ticarətin inkişafı  və 

logistika mərkəzinə cevrilməsi baxımından əlverişli hesab edilir.  Əsas 

ticarət marşrutları üzrə İran, Hindistan-Qara Dəniz, Rusiya, Şimali Afrika, 

Avropa ölkələrindən yüklər daşınır.   

3. Astara rayonu-İran İslam Resublikası ilə sərhədyanı ticarət burada inkişaf 

etdirildiyində ölkə iqtisadiyyatına öz töhfəsini verəcəkdir. Bu inzibati rayon 

ərazisində logistika mərkəzlərinin yaradılması üçün əlverişli bölgə hesab 

edilir. Əsas ticarət marşrutları  İran, Hindistan-Rusiya, Qara Dəniz bölgəsi 

ola bilər.  

4. Xaçmaz rayonu. Rusiya Federasıyasının bazarlarına rahat  çıxış təmin 

edir, eləcə də Şimal-Cənub dəhlizi üzərində yerləşməklə, Rusiya ilə 

birbaşa ticarət potensialına malikdirlər. Əsas ticarət marşrutları İran-

Rusiya hesab edilir.  

5. Gəncə və ya Yevlax bölgəsi ölkədaxili logistika mərkəzinin yaradılması 

üçün əlverişli məkan hesab edilə bilər. Ticarət və logistika mərkəzləri 

şəbəkəsi yaradıldıqdan sonrakı dövrlərdə ölkənin daxilində daşınmalar 

məqsədilə mərkəz planlaşdırıla bilər.  

2020-ci ildə Müzəffər Azərbaycan Ordusunun parlaq qələbəsi nəticəsində 

Qarabag torpaqlarının işgaldan azad edilməsi Avrasiyanın geoiqtisadi 

https://mida.az/documents/pdf
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xəritəsinə yeni imkanlar bəxş etdi və Azərbaycanın mövqeyini daha da 

möhkəmləndirdi. BTQ-dəmiryoluna alternativ Zəngəzur koridorundan istifadə 

edilməklə Bakı-Culfa-İgdır xəttinin açılışına zəmin yarandı. Bu da Cindən 

gələn yüklərin Mərkəzi Asiya marşrutu ilə Avropaya daşınması potensialını 

artıracaq və ölkənin regional ticarət və logistika mərkəzinə çevrilməsinə zəmin 

yaradacaqdır.  İşgaldan azad edilmiş ərazilərdə daha iki ticarət və logistika 

mərkəzləri yaradılması məqsədəuygun hesab edilir.  

1. İşgaldan azad edilmiş Füzuli və ya Zəngilan iqtisadi  rayonu -Zəngəzur 

Dəhlizinin açılması ilə  bərabər burada istifadəyə verilən  müxtəlif nəqliyyat 

infrastrukturlarının- Fuzuli Beynəlxalq Hava Limanı, Zəngilan və Laçında 

tikintisi həyata keçirilən hava limanları, Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə 

dəmiryolu  və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda uzunluğu 700 km-ə qədər olan 

10 avtomobil yolunun tikilib istifadəyə verilməsi, bu bolgənin inkişafına 

investisiya axınının gücləndirilməsi gələcəkdə  bu bölgənin logistika mərkəzi 

kimi formalaşmasında  mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Əsas nəqliyyat 

marşrutları kimi Orta Asiya-Azərbaycan-Türkiyə-Avropa, İran-Rusiya, Rusiya-

Turkiyə, Rusiya-Ermənistan  marşrutları  əsas hesab edilir. 

2. Naxçıvanın Culfa rayonu və ya Sədərək qəsəbəsi –Zəngəzur Dəhlizinin 

açılması ilə Naxçıvanın bu bölgələrinin inkişafı  sürətlənəcək və əsas 

marşrutlar Orta Asiya-Azərbaycan-Türkiyə-Avropa, Rusiya-Turkiyə hesab 

edilir.   

Bütün bunlar Azərbaycanın həm  regionda, həm də dünyada alternativ 

nəqliyyat marşrutlarına malik, təhlükəsiz və etibarlı ölkə kimi böyük nüfuz 

sahibi olmasından xəbər verir.  

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Dünyada gedən iqtisadi proseslərdə yaxından iştirak edən və daim yeniləşən 

regional inteqrasiya lahiyələrindən kənarda qalmayan Azərbaycan “Bir kəmər, 

bir yol” Təşəbbüsünə qoşularaq yeni nəqliyyat infrastrukturlarının yaradılması 

sahəsində bir sıra mühüm lahiyələrə imza atdı.  Açıq dənizə cıxışı 

olmamasına baxmayaraq həyata keçirilən nəqliyyat lahiyəri Azərbaycanı 

regionda  beynəlxalq nəqliyyat  və logistika mərkəzlərindən birinə 

çevrilməkdədir.  
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Ümumiyyətlə , Avrasiyada movcud olan və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

tanınan  və ticarət marşrutlarını özündə ehtiva edən nəqliyyat dəhlizlərini 3 

kateqoriyada birləşdirmək olar: Şimal, Orta  (TRACECA) və Cənub.  

Malların Asiyadan Avropaya çatdırılmasında məsafə və zaman baxımından 

ən əlverişli nəqliyyat marşrutu  Azərbaycanın da üzərində yerləşdiyi Orta 

Dəhliz hesab edilir.  Belə ki, Çindən Avropaya doğru yola düşən yük qatarı 

Orta Dəhlizilə 12 günə, Şimal Dəhlizi ilə 15 günə, Cənub Dəhlizi üzrə isə 45 

və ya 60 günə Avropaya çata bilər.  Buradan da aydın olur ki, Asya ilə 

Avropanı əlaqələndirən Orta Dəhliz qlobal ticarətdə səmərəli oldugu qədər də 

ən  təhlükəsiz ticarət marşrutudur.  

Mərkəz Marşrutlar üzərində yerləşən və cogarfi cəhətdən əlverişli mövqeyə 

malik olan Azərbaycan Asiyadan Avropaya uzanan iki ən vacib ticarət 

marşrutlarından olan -Şimal-Cənub və Şərq-Qərb (TRACECA) nəqliyyat 

dəhlizlərinin  üzərində yerləşir. TRACECA nəqliyyat dəhlizinin  əsas hissəsi 

hesab edilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu və  Şimal-Cənub  dəhlizində 

yerləşən  Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı tikilib istifadəyə verilməklə 

Azərbaycan  Mərkəzi Asiyanı Qərblə (Avropa Birliyi), Cənubi Asiyanı, əsasən 

də  İran və Hindistanı Şimalla birləşdirən nəqliyyat qovşağına çevrildi.   . 

Müzəffər Ordumuzun apardıgı 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində 30 il 

erməni əsarətində olan Qarabag və Şərqi Zəngəzur torpaqlarımız  işgalından 

azad edildi. Bu tarixi qələbə 2020-ci il 10 noyabr tarixində  Azərbaycan, 

Ermənistan və Rusiya arasında Üçtərəfli Bəyanatla imzalandı. 

(https://president.az/az/articles/view/45924) Bu Bəyanatın  9-cu maddəsinə 

görə  Azərbaycanın Naxçıvanla birbaşa əlaqəsi  bərpa  olunmalıdır.  Əgər  

erməni tərəfi Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat mühasirəsindən 

qurtulması, həm də  Zəngəzur Dəhlizinin bərpası ilə  BTQ dəmiryoluna alter-

nativ olan Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə dəmiryol xəttinin çəkilişinin real-

laşması deməkdir. 

İşgal altında olan Azərbaycan toraqlarının azad edilməsi ugrunda aparılan  II 

Qarabag Müharibəsinin Zəfəri nəticəsində  2020-ci il 10 noyabr tarixində  

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında Üçtərəfli Bəyanat imzalandı. 

(https://president.az/az/articles/view/45924)  Bəyanatın  9-cu maddəsinə 

əsasən Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında  

Zəngəzur Dəhlizi bərpa olunmalıdır.  Dəhlizin bərpası ilə BTQ dəmiryoluna 

https://president.az/az/articles/view/45924
https://president.az/az/articles/view/45924
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alternativ Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə dəmiryol xəttinin çəkilişinin reallaşa 

bilər.  

 “Zəngəzur dəhlizi”nin əhəmiyyəti  lokal, regional və interkontinental olaraq üç 

müstəvidən  qiymətləndirilir. Lokal müstəvidə  dəhlizin əhəmiyyəti, onun  

keçdiyi bütün  ölkələrin inkişafına həvəsləndirici amil  kimi təsir etməsidir. Belə 

ki, hər üç ölkənin  dəhlizin keşdiyi  bölgələrin inkişaf səviyyəsi ölkələrin digər 

bölgələrinə nisbətən zəif inkişaf ediblər.  

Zəngəzur dəhlizinin regional müstəvi baxımından əhəmiyyəti  müxtəlif isti-

qamətlər üzrə alternativ marşrutların olması ilə səciyyələndirilir.  

İnterkontinental, və yaxud  qitələrarası müstəviyə əhəmiyyəti dəhliz vasitəsilə 

müxtəlif nəqliyyat şəbəkələrinə baglanması önə çəkilir. Dünyanın ən mühüm 

ixracatçılarından olan Çin dünya bazarına  hər il 2 trilyon 400 mlrd. ABŞ doll., 

dəyərində  əmtəə çıxarır ki, bunun  yarısı Avropa  bazarının payına düşür. Bu 

baxımdan Çin Avropa ilə iqtisadi əlaqələrə böyük önəm verərək yeni 

alternativ, nəqliyyat marşrutlarının yaradılmasında maraq-

lıdır(https://www.azerbaijan-news.az/) Buna görə, Çin mövcud ticarət- 

nəqliyyat şəbəkəsinə daha bir alternativlik gətirməklə dəhlizdən istifadə 

edərəkTürkiyənin şərq vilayətlərinə, ordan isə boğazlarvasitəsilə  Avropaya 

çıxmaq istəyir. 

Zəngəzur Dəhlizinin bərpası  Azərbaycana iqtisadi dividendlərlə bərabər həm 

də, siyasi dividendlər də qazandıracaqdır.  

Birincisi,  ona görə ki, Azərbaycan-Naxçıvan marşrutu  BTQ dəmiryolu marş-

rutundan 344  km qısadır. Bu  da beynəlxalq ticarətdə mühüm efektivlik 

göstərici hesab edilən  tədavül vaxtı göstəricisini xeyli azaldır.  

Digər mühüm amil alternativ marşrutların olmasıdır. Belə ki, beynəlxalq yük-

daşımalarda   etibarlı marşrut  alternativi çox olan marşrutlar hesab olunur ki, 

bunu da Zəngəzur dəhlizinin bərpası ilə əldə etmək mümkündür.  Dəhlizin 

bərpası ilə Asiya və Sakit okean hövzəsi dövlətlərinin də faydalana biləcəyi və 

dünyanın nəqliyyat şəbəkəsini yenidən formalaşdıracaq yeni marşurut 

yaranacaqdır.  

Əks halda, təcavüzkar siyasətindən əl çəkməsə, bu ölkədə işsizlik səviyyəsi 

daha da artacaq, mühacirət və yoxsulluqla müşayiət olunan oxşar iqtisadi 

vəziyyət getdikcə ağırlaşacaq, düşmən respublikada xaos və özbaşınalıq 

daha da dərinləşəcək. 

https://www.azerbaijan-news.az/az
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi”nə əsaən (https://mida.az/documents/pdf)  potensial 

olaraq logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması üçün məkanlar tövsiyyə 

edilmişdir: Bakının Ələt qəsəbəsi, Qırmızı Körpü, Astara rayonu,  Xaçmaz 

rayonu  Gəncə və ya Yevlax bölgəsi (ölkədaxili). 

Lakin Müzəffər  Azərbaycan ordusunun işgaldan azad etdiyi ərazilərdə  

aparılan  quruculuq işləri ilə yanaşı  nəqliyyat inrastrukturları da yaradılır ki, 

bu da gələcəkdə bu bölgələrdə,  regional əhəmiyyət daşıyan nəqliyyat-

logistika mərkəzlərinin formalaşmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Düşünürük ki, 

işgaldan azad olunmuş aşagıdakı  bölgələrimizdə yaxın gələcəkdə regional 

əhəmiyyətli logistika və ticarət mərkəzinin yaradıla bilər:  

1. İşgaldan azad edilmiş Füzuli və ya Zəngilan iqtisadi  rayonu -Zəngəzur 

Dəhlizinin açılması,müxtəlif növ nəqliyyat infrastrukturlarının istiadəyə 

verilmiş Fuzuli Beynəlxalq Hava Limanı, Zəngilan və Laçında tikintisi həyata 

keçirilən hava limanları, Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə dəmiryolu, Qarabağ 

və Şərqi Zəngəzurda uzunluğu 700 km-ə qədər olan 10 avtomobil yolunun 

tikilib istifadəyə verilməsi, bolgənin inkişafına investisiya axınının güclənməsi 

gələcəkdə  bu bölgənin logistika mərkəzi kimi formalaşmasında  mühüm 

əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Əsas nəqliyyat marşrutları Orta Asiya-

Azərbaycan-Türkiyə-Avropa, İran-Rusiya, Rusiya-Turkiyə, Rusiya-

Ermənistan  hesab edilir. 

2. Naxçıvanın Culfa rayonu və ya Sədərək qəsəbəsi –Zəngəzur Dəhlizinin 

açılması ilə Naxçıvanın bu bölgələrinin sürətlə inkişaf edəcəkdir.  Əsas 

nəqliyyat marşrutları Orta Asiya-Azərbaycan-Türkiyə-Avropa, Rusiya-Turkiyə 

hesab edilir.  

Əgər Ermənistan da Zəngəzur dəhlizinin üstünlüklərindən faydalanararaq 

regional əməkdaşlığa önəm verərsə, özünün sosial-iqtisadi  rifahında yüksəliş 

əldə edə bilər.  

Beləliklə, Xəzər-Qara dəniz hövzəsinin və Cənubi Qafqazın strateji və etibarlı 

dövləti kimi regionda Azərbaycanın həm  iqtisadi , həm də  siyasi nüfuzu get 

gedə daha da artır. Bu da  Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya 

və dəhliz layihələrində bundan sonra da fəal iştirak edəcəyindən xəbər verir.  

 

https://mida.az/documents/pdf
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Abstract 

Karabakh and Eastern Zangezur is one of the richest regions of the republic. 

The article considers the main factors of this wealth: a variety of natural and 

geographical conditions, richness in natural resources, the presence of 

significant human resources waiting for their return to their historical lands. 

The authors assessed the economic benefits from the development of these 

resources. Establishing here enterprises for the production of finished 

products from these raw materials will make it possible to double or more 

benefit from the production of raw materials. Six main directions for the 

development of the economic potential of lands released from occupation are 

considered, the use of possible types of enterprises and technologies for their 

development is determined in order to maximize the profits. 

Particular attention is paid to the need to develop human resources in this 

region, to improve their professional and qualification level, to bring them into 

line with the applied technological and technological factors of production. 

Indicated the need for the development of strategic management in the 

management of the economy of this region, which involves long-term 

forecasting, a systematic approach to the development of economic sectors. 

In conclusion, measures are proposed to accelerate the economy of Karabakh 

and Eastern Zangezur. 

 

Key words: human resources; economic potential; qualification level; 

strategic management 
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Economic potential of the Karabakh economic region 

The Karabakh region of Azerbaijan has exceptional natural and climatic 

conditions necessary for normal human life. On the one hand, the presence 

of mountains, rivers and forests provides a good shelter for people. Therefore, 

this is one of the most ancient places in the world where ancient people settled 

(for example, the Azykh cave, where the remains of a primitive man who lived 

in these places were found more than 1.5 million years ago). 

On the other hand, such favorable conditions contributed to the formation here 

of the most famous center of culture and science in the entire Caucasus. 

Representatives of this cultural and scientific society have gained worldwide 

fame. 

The Karabakh economic region, liberated after 30 years of Armenian 

occupation and Armenian vandalism, fully claims to become a Karabakh 

economic miracle, both in terms of economic growth and the quantity and 

quality of products produced here. This can be done in the presence of four 

factors: natural resources; innovative technologies and effective development 

strategy, development human resources. Let's consider each of them 

separately.   

In Karabakh economic region, due to the complexity of the terrain, there is a 

variety of climates: from dry winters to temperate warm climates to cold 

climates. The summer is mild in the eastern and lowland regions. The average 

temperature in July is 22-25oC. The total active temperatures here fluctuate 

between 3500-4000o. The winter season is mild. The average temperature in 

January is 0.2-1.8o, the average temperature of the absolute minimum is 9-

13o. The number of days covered with snow is more than 30. In the highlands, 

summers are cool and winters are frosty and dry. The total active temperature 

here is between 3500-4000o. The average temperature in July is 18-19o, and 

the average temperature in January is -2-4 o. The duration of snow cover is 

60-70 days, the number of frost-free days is 215-240 days. Annual 

precipitation is 460-650 mm. The humidification conditions of the area are 

assessed as non-humid and moderately humid. According to the results of 

scientific research, these soils are especially distinguished in the Caucasus 

region due to the richness of genetic resources of biodiversity. The Karabakh 

region is also home to a number of essential oils, aromatic, medicinal, 
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ornamental and other non-traditional plants. The nightingale growing in 

Shusha is considered a symbol of Karabakh. 

Our liberated lands are also rich in mineral and thermal springs. The water 

resources of Karabakh stand out for their significant reserves and their high 

quality. 39.6% of the total geological reserves of mineral waters in Azerbaijan 

falls on the regions of Karabakh liberated from occupation. There are up to 

120 deposits of mineral waters of various composition, which are of great 

medicinal value. The reserves of mineral waters in this region amount to 7,805 

m3 per day. These resources will be used for drinking water supply, land 

reclamation and electricity generation. By effectively managing water 

resources, Azerbaijan will not only put an end to the enemy's hydro war 

against our country, but will also gain control over Armenia itself (Priceless 

mineral waters of Karabakh.24.03.2022). Of particular note are the fresh water 

resources of the Kalbajar and Lachin regions. Terter, Aghdere, Barda, 

Goranboy, Yevlakh and Aghjabadi regions will be provided with irrigation 

water with the release of the Sarsang reservoir, the highest reservoir in 

Azerbaijan (125 meters) with a total capacity of 560 million cubic meters. In 

addition, the liberation of the Khudafar reservoir in Jabrayil and Zangilan 

means the irrigation of 75,000 hectares of new land. It is also believed that 

there are 11 groundwater sources in the region. Up to 40 percent of 

Azerbaijan's mineral water reserves were in the occupied territories. Among 

them, Upper and Lower Istisu in the Kalbajar region, Bagirsag, Keshdek, 

Iligsu, Minkend in the Lachin region, Turshsu, Shirlan and other mineral 

waters in the Shusha region attract special attention. These waters can be 

sold both in packages and create resort and recreational zones at the springs. 

Speaking about the possibilities of industrial recreation in the region, it should 

be noted that the main generation of electricity falls on the storage and water 

supply zones. The urgency of the agreement reached by President Ilham 

Aliyev with Iran on the construction and operation of the Khudafar and Maiden 

Tower dams and power plants on the Araz River is growing today. The 

Khudaferin hydro junction will allow Azerbaijan to generate 368 million 

kilowatt-hours of electricity per year. There are also presence irrigation 

facilities that need to be cleaned and put into working order. 

The Karabakh region, a mountainous region of the Lesser Caucasus, is 

famous for its diverse forests, rare plant monuments and animals. The total 

forest area of the region is about 246.7 thousand hectares, including 13,197 
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hectares of valuable forest areas. Protecting the natural landscape, rare flora 

and fauna in the territories liberated from the occupation of the Lesser 

Caucasus, there were once a number of reserves and sanctuaries. These are 

Basitchay Reserve, Garagol Reserve, Lachin Reserve, Gubadli Reserve, 

Dashalti Reserve and Arazboyu State Nature Reserve. In the Basitchay gorge 

in the Zangilan area, the plane tree forest stretched for 12 kilometres along 

the river in the reserve. The trees growing here were 500 years old. The 

oriental plane tree, known for its antiquity, was once included in the Red Book. 

All this shows that the living nature, flora and fauna of the Karabakh region 

and ancient historical monuments have great potential for the development of 

basic tourism. The Azykh cave, one of the oldest settlements in the world, the 

ancient monuments found in the mountainous and plain areas of Karabakh - 

dolmens in Khojaly, Khankendi complexes, Ganchasar (Ganzasar), Alban-

Amaras, Yelisey, Khudavang, Agoglan - have a wide range of tourism 

opportunities. 

The considered region of Azerbaijan is rich in minerals for various purposes. 

These resources are a potential basis for the development of industrial 

production in the liberated territories. First of all, it concerns the mining 

industry. Estimates of the Soviet period indicate the presence here of 155 

deposits of various types of minerals. There are rich reserves of gold, silver, 

copper, iron, zinc and other metals. Only in the Vejneli deposit of the Zangelan 

region, according to various estimates, 6.5 tons of gold and 3 thousand tons 

of copper are concentrated. Kalbajar region stands out with especially rich 

deposits of valuable metals. The richest gold reserves of the republic are 

concentrated here, more than 200 tons of industrial mercury reserves. As you 

know, in recent years there has been an increase in demand and prices, 

primarily for such metals as gold, copper and zinc, which play an important 

role in the development of modern electronics and car batteries. The 

extraction of existing gold reserves will also strengthen the financial stability 

of the republic (https://az.sputniknews.ru/karabakh, 11/25/2020). 

In the de-occupied regions of the republic, there are significant opportunities 

for developing the production of construction products. 

So, only in one Kelbajar region are concentrated rich deposits of tufa used in 

the production of sawn stone. There are also large reserves of clay for the 

production of bricks, as well as perlite, which is used in the production of 

lightweight concrete. Of significant interest for the development of the 
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construction industry is the presence of deposits of facing stone, sand and 

gravel, marble onyx, listvenite and many other building materials. 

 

Prospects for the development of agriculture and manufacturing 

industries 

Good natural and climatic conditions, the presence of significant minerals is a 

good prerequisite for the development of a number of production areas in 

Karabakh. 

Figure 1: Priority sectors in the Karabakh 

 

Source: https://report.az/ru/analitika/vozvrashenie-agrarnyj-potencial-karabaha-i-

vostochnogo-zangezura/ 

In accordance with the decision of the Government of Azerbaijan, the main 

six sectors of the economy have been identified, as indicated above, in Figure 

1. In our opinion, the main areas here, which have the greatest potential for 

the production of goods and services necessary for the livelihoods of the local 

population, the production of value added, the development of export 

orientations are agriculture, mining, construction, energy and human capital. 

Let's consider each of them separately. 

The agrarian sector of the economy has great potential for development in 

these regions. Agriculture was widely developed on these lands in Soviet 

times. Thus, the share of agriculture accounted for more than 30% of all 

agricultural products of the republic. On the basis of the silkworm and cotton 

grown in these regions, silk-spinning and textile mills were created in 

Khankendi. Agdam region was one of the centers for the production of grapes 

and is famous throughout the former union for its port wines. 
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In general, the Karabakh land has always been famous for its fertility. Due to 

the high yields, the rural population here gathered high yields of most 

vegetables and fruits grown in the republic, which provided the local residents 

with a high standard of living. Agricultural products, thanks to the excellent 

natural and climatic conditions, have always been famous for the high quality 

of their products. Thus, only the production of wheat in this region provided 

up to 15% of the total harvest of the republic for this crop until 1988. During 

the years of occupation, Armenia annually grew up to 90 thousand tons of this 

grain crop on these lands (https://report.az/ru/analitika, 31.07.2021). Modern 

technologies allow growing up to 200 thousand tons of wheat on these lands. 

In March of the current 2022, the price per ton of wheat on world markets 

reached $419 per ton (World wheat prices resumed growth. https.2022). 

Thus, the cultivation of wheat alone can bring income to the republic up to 100 

million dollars a year. 

It is planned to involve 200 thousand hectares of farmland, pastures, as well 

as tens of thousands of hectares of unused land in the agricultural business 

of the Karabakh regions (https://report.az/ru/analitika/vozvrashenie-agrarnyj-

potencial-karabaha-i-vostochnogo-zangezura/). Fruits and vegetables grown 

here deserve special attention. The presence of rich water resources here 

creates favorable conditions for the cultivation of most of them. Especially, 

export-oriented crops are cotton, tobacco, persimmon and grapes. Until the 

occupation, about 32% of all fruit grown on these lands was grapes. 

Favorable natural and climatic conditions of the liberated territories are an 

important prerequisite for the development of animal husbandry here. Before 

the Armenian occupation, up to 15-17% of the total meat and dairy products 

of the entire republic, up to 4% of eggs and 22% of wool were produced in the 

Karabakh and East Zangezur economic regions. In these areas, up to 15% of 

cattle and 19% of small cattle of the entire republic were raised. Obviously, 

over the past 30 years, the technology of livestock production has advanced 

significantly and its application in such favorable conditions will allow to obtain 

much greater results. Thus, the revival of agriculture on these liberated lands 

can play an important role both in the development of this industry throughout 

the republic and in the further development of the non-oil economy of the 

republic, as well as in increasing the export orientation of agricultural products. 

Calculations show that the primary processing of produced agricultural raw 

materials (cotton, wool, fruit, milk, silkworm) can double its initial price. 
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Table 1: Economic potential of agriculture (in million manats) 

Wheat  Fruit  Animal 
products  

Cost of processed raw 
materials  

Total income from product 
sales 

200 160 600 1720 2.680 

Source: Calculated by the author 

Our calculations allow us to estimate the economic potential of agriculture in 

the liberated regions of Karabakh and Eastern Zangezur at 2.68 billion 

manats, or 1.72 billion US dollars. 

There is also great potential for the development of industrial production in the 

liberated territories. First of all, it concerns the mining industry. According to 

various estimates of the Soviet period, there are 155 deposits of various types 

of minerals, including rich reserves of gold, silver, copper, iron, zinc and other 

metals. Only in the Vejneli deposit of the Zangelan region, according to 

various estimates, 6.5 tons of gold and 3 thousand tons of copper are 

concentrated. Kalbajar region stands out with especially rich deposits of 

valuable metals. The richest gold reserves of the republic are concentrated 

here, more than 200 tons of industrial mercury reserves. As you know, in 

recent years there has been an increase in demand and prices, primarily for 

such metals as gold, copper and zinc, which play an important role in the 

development of modern electronics and car batteries. The extraction of 

existing gold reserves will also strengthen the financial stability of the republic 

(https://az.sputniknews.ru/karabakh,11/25/2020). Our calculations show that 

only the extraction of these mineral ores can bring the republic a profit in the 

amount of 3.350 billion manats, or about 2 billion US dollars.  In the de-

occupied regions of the republic, there are significant opportunities for 

developing the production of construction products. 

So, only in one Kelbajar region are concentrated rich deposits of tufa used in 

the production of sawn stone. There are also large reserves of clay for the 

production of bricks, as well as perlite, which is used in the production of 

lightweight concrete. Of significant interest for the development of the 

construction industry is the presence of deposits of facing stone, sand and 

gravel, marble onyx, listvenite and many other building materials. 

The liberated regions of Azerbaijan have a large water and energy potential. 

According to experts from the Ministry of Energy, only 25% of the water 

resources of the republic are formed in Karabakh, which is 2.56 billion cubic 
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meters of water resources per year (http://geoenergy-journal.ru/2020/11/02/, 

02.11.2020). The main rivers of the region are Terter, Bazarchay 

(Bargyushadchay), Khakari, as well as many small rivers, the potential of 

which is designed to play a big role in the development of this region. Even in 

Soviet times, three hydroelectric power stations were built in this region and 

functioned before the Armenian aggression. One of them was built on the 

Terter River and consisted of two hydroelectric units with a total capacity of 

50 megawatts. The Sarsang reservoir, 125 meters high, was also built here, 

the waters of which were used to irrigate the agricultural lands of the Karabakh 

region. The average annual generation of electricity by this station was equal 

to 82 million kilowatt-hours. The data presented testify to the great economic 

potential of the liberated territories, the possibility of their multi-vector 

development. 

Table 2: Economic potential of the mining and construction industries, energy 

sector of Karabakh (in million manats) 

Mining industry Construction industry Energy industry Total economy potential the 
industry 

3.000            200            150 3.350 

Source: Calculated by the author 

Our calculations show that the economic potential of the Karabakh industry in 

three main areas (see table 2) - mining, building materials and energy is 3.350 

million manats or in dollars, 2 billion US dollars. The total economic potential 

of the real sector of the economy of Karabakh, calculated for the four main 

sectors of the economy - agriculture, mining, construction, energy, is about 6 

billion manats, or more than 3 billion US dollars. 

 

Human capital as an important factor in the development of the economy 

of Karabakh 

Restoration and development of the economy of Karabakh is planned to be 

carried out with the use of modern, science-intensive technologies. On their 

basis, it is planned to create both industrial and social complexes in the form 

of "Smart Village", "Smart City". The effective functioning of such complex 

production and social systems requires the presence of appropriate personnel 

serving it. Human resources that will operate such complex technological 

systems must have an appropriate, general educational, professional and 
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cultural level. Expensive, science-intensive equipment should be in the hands 

of people who combine deep professional knowledge with high discipline, a 

constant desire to improve their knowledge, and show leadership qualities. 

Otherwise, the realization of the economic potential of both individual 

enterprises and the entire economic region of Karabakh will proceed 

extremely slowly, accompanied by large financial losses. According to various 

sociological studies, about 900 thousand are planning to return to Karabakh, 

of which 422 thousand are economically active 

(https://www.stat.gov.az/source/labour/). The total area of the liberated 

territories in Karabakh is 10,000 square kilometers. This means that there are 

42.2 economically active people per 1 square kilometer. Obviously, this will 

not be enough to exploit the economic potential of the region under 

consideration. But the main problem is the discrepancy between their 

professional level and the requirements of high-tech production. 

Table 3: Number of the employed population in the distribution of economic 

activities by administrative-territorial units of the Karabakh economic region 

in 2020, thousand people 
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Karabakh economic 
region - total 392,0 

191,0 
 

0,2 
12,4 

 
1,1 0,8 

29,3 
 

53,4 
 

8,9 
 

4,0 

including:           

Khankendi city 
- - - - - - - - - - 

Agjabadi district 62,0 31,8 0,1 2,5 0,2 0,1 3,8 6,1 1,7 0,7 

Aghdam region 92,7 47,6 0,0 1,7 0,1 0,2 7,4 14,4 1,6 0,7 

Barda region 75,5 39,3 0,1 2,8 0,2 0,1 4,7 7,0 2,1 0,8 
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Fizuli region 60,2 31,1 0,0 1,8 0,2 0,2 3,8 7,1 0,8 0,6 

Khojaly region 14,0 4,4 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5 3,5 0,5 0,2 

Khojavend district 22,1 11,2 0,0 0,5 0,0 0,1 2,1 3,8 0,5 0,1 

Shusha district 15,8 0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 3,0 4,7 0,4 0,3 

Tartar region 49,7 24,9 0,0 1,3 0,4 0,1 3,0 6,8 1,3 0,6 

Source: https://www.stat.gov.az/source/labour/ 

As can be seen from Table 3, in 2020, 392,000 people were employed in 

various areas of economic activity in the Karabakh economic region in 2020. 

The largest employment was in agriculture - 48.7%, 13.6% was employed in 

trade, 3.3% - in the manufacturing industry and 2.2% - in transport. These 

statistics indicate that the vast majority of the economically active population 

of Karabakh is employed in jobs that do not require high qualifications. 

According to our calculations, at least 500 million manats will be required to 

bring the professional level of human resources in line with the requirements 

of the region's economic structure being created, and about the same amount 

will be required to create the corresponding educational institutions of a 

general educational and general professional level. 

The next important factor in the development of human resources in the region 

under consideration is their motivation. Mastering complex technological 

equipment requires considerable effort, determination and perseverance. This 

is achieved when, in accordance with Maslow's hierarchy of needs (-), the 

basic physical needs of a person in everyday life are satisfied. It should also 

be taken into account that in the last 5 years there has been a slowdown in 

the natural increase of the population of the republic. 

Table 4: Population dynamics (thousand people) 

Year    
Population 

Total growth for the year Natural 
increase per 

1000 
population 

thousands of 
people 

% 

1989 7021,2 110,7 1,6 20,0 

1999 8032,8 81,5 1,0 9,0 

2009 8897 100,6 1,1 11,3 

2013 9356,5 120,6 1,3 12,8 

2015 9593,0 115,9 1,2 11,7 

2021 10119,1 52,0 0,5 5,1 

Source: Demographic indicators of Azerbaijan". Statistical collection / 2021.p.108 

https://www.stat.gov.az/source/labour/
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As can be seen from Table 4, in 1989-2021, the natural increase in the 

population of Azerbaijan decreased by 4 times. Ensuring the dynamic growth 

of the economy of Karabakh requires the formation of a highly professional, 

motivated, growing human capital here. 

Information about the available vacancies and their remuneration at the 

operating enterprises of Karabakh, published on the portal of the State 

Employment Service under the Ministry of Labor and Social Protection of the 

Population of the Republic of Azerbaijan, indicates that there are significant 

problems here. Thus, the greatest demand is for public works and such 

professions as drivers, workers performing various jobs of low qualification, 

storekeepers, doctors, nurses. For most vacancies, wages are offered in the 

range of 300-800 manats per month. The highest wages are offered for field 

managers - 1700 manats, electricians and molders - 800-900 manats, as well 

as auto electricians and drivers of concrete mixers in the amount of 700 

manats. 

The lowest salary is offered to healthcare workers, laboratory assistants and 

accountants in the amount of 300-400 manats, gardeners, waiters and 

postmen - 250-280 manats. In our opinion, the peculiarities of the 

development of the economy of Karabakh, the presence of certain risks of the 

post-war period here, require a significant improvement in both the forms and 

methods of stimulating the workers employed here, and the level of their 

payment. 

 

Strategic management the development Karabakh economic region 

An important factor in creating favorable conditions for the development of the 

Karabakh economy is its strategic management. To do this, it is necessary to 

define the basic principles on which it will be based. 

First of all, it is necessary here to implement the principle of long-term planning 

of decisions. Annual financing in the next 5 years of this region will be carried 

out at the level of at least 2 billion manats. The infrastructure of the entire 

region, roads and railways, the system of airports is being created from 

scratch, new enterprises are being built. All this should be interconnected and 

correspond to the final goals of the region's development, determined by the 

leadership of the republic. 
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The next important principle is the use here of economic and mathematical 

models that would allow determining the economic efficiency of economic 

clusters created here, their impact on the development of the economy of the 

republic, and improving the welfare of the population of this region. 

In connection with the development of export-oriented production in this 

region, it is necessary to provide for both its integration into the economy of 

the republic, and the possibility of integration into certain production chains of 

the world economy. This requires the creation of joint enterprises with leading 

foreign partners, primarily from Turkey, Israel and the UK, for the production 

of finished products and their export. The implementation of these goals is 

possible in the process of creating favorable conditions for foreign direct 

investment. 

With regret, it should be noted that in January-March of this year, foreign 

enterprises and organizations in Azerbaijan invested 764 million manats in the 

economy of the republic. This is 32.6% less than in the same period last year. 

This fact indicates the existence of serious problems in the republic in 

attracting foreign investment (https://report.az/ru/finansy/inostrannye-

investicii-v-ekonomiku-azerbajdzhana-19.04.2022). 

As is known, Azerbaijan has declared the Karabakh region a center for the 

creation of industrial and industrial parks. Foreign investors working in the 

manufacturing sector prefer to invest in industrial parks and free economic 

zones, where the activities of companies are clearly regulated by law and 

favorable rules have been established for them. In order to form these 

conditions, the Government of the Republic is taking measures to simplify 

legal procedures, improve legislation and update base prices for ordered 

building materials in order to attract foreign direct investment to the Karabakh 

region. The government plans to use the Turkish model in attracting foreign 

investment in construction work, where the base price of the customer 

organization is used in the tender process 

(https://vestikavkaza.ru/analytics/kakie-strany-investiruut-v-karabahskij-

region.html-24.01. 2021). 

In general, it should be noted the growing interest of foreign investors in this 

region. Thus, in the construction of the Fizuli-Shusha wide highway, the 

leading role belongs to Turkish companies. A memorandum on the creation 

of a joint high-tech park in Karabakh was signed by the Azerbaijan Innovation 

https://report.az/ru/finansy/inostrannye-investicii-v-ekonomiku-azerbajdzhana-19.04.2022
https://report.az/ru/finansy/inostrannye-investicii-v-ekonomiku-azerbajdzhana-19.04.2022


 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[271] 

Agency with Turkey's leading technology park GOSB. The memorandum 

provides for joint research and development of high-tech devices. This year, 

the Turkish state-owned Ziraat Bank intends to open its branch in the city of 

Shusha. The Turkish association TÜMKİAD plans to invest US$50 million in 

the region to develop textile production. Companies from the UK are planning 

to take an active part in the creation of "smart cities". The Italian company 

Ansaldo Energia plans to invest $6 million in the supply of equipment for four 

substations of the energy system of Karabakh. Private companies from 

Hungary also plan to actively participate in shaping the economy of this 

region. The National Exim Bank of Hungary has opened a $100 million credit 

line for Hungarian companies planning to take part in the restoration of the 

liberated Azerbaijani lands. In addition, the Hungarian government has 

allocated €25,000 to help carry out mine clearance operations in the liberated 

territories (https://vestikavkaza.ru/analytics/kakie-strany-investiruut-v-

karabahskij-region.html.24.01.2021). 

The next important principle in the development of the economy of Karabakh 

is the conduct of construction and restoration work on the basis of public-

private partnership. The implementation of this principle involves the 

involvement of private domestic entrepreneurs to carry out various 

infrastructure works and create production facilities. 

In the republic, unlike many foreign countries, the development of 

partnerships with private business is still at an early stage. Private financing 

of various public projects with the involvement of private investors in the 

developed countries of the world is 2% of GDP, while in Azerbaijan it is less 

than 0.5% (Public-Pivate Partnership.World Bank, 2019). Of particular 

importance is the attraction of private investment in infrastructure projects, in 

view of their national and high public importance, the presence of a wide social 

base of its users. The experience of foreign countries also confirms that 

infrastructure projects are usually distinguished by their high attractiveness. 

In the republic, unlike many foreign countries, the development of 

partnerships with private business is still at an early stage. Private financing 

of various public projects with the involvement of private investors in the 

developed countries of the world is 2% of GDP, while in Azerbaijan it is less 

than 0.5% (Public-Pivate Partnership, World bank. 2019). Of particular 

importance is the attraction of private investment in infrastructure projects, in 

view of their national and high public importance, the presence of a wide social 

https://vestikavkaza.ru/analytics/kakie-strany-investiruut-v-karabahskij-region.html.24.01.2021
https://vestikavkaza.ru/analytics/kakie-strany-investiruut-v-karabahskij-region.html.24.01.2021
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base of its users. The experience of foreign countries also confirms that 

infrastructure projects are usually distinguished by their high attractiveness.  

Figure 1: Key Benefits of Public Private Partnerships 

 

Source: Collected by the researcher 

The level of investment in fixed assets of infrastructure projects in the republic 

is one of the lowest among the countries of the Eastern Partnership and is 

less than 1% of the republic's GDP. Expert estimates indicate that in order to 

maintain a stable level of economic development, total annual investment 

should be at the level of 25-30% of GDP, and public investment in the 

country's infrastructure should be within 5-7% of GDP (Groce and Gatti. 

International Trends in Infrastructure Finance.2014). In addition, the level of 

foreign direct investment in the country is at a fairly high level, in comparison 

with the countries of the Eastern Partnership. However, these investments are 

directed mainly to the oil and gas sector of the national economy. In the 

republic, this criterion in terms of total investment for 2010-2018 was 25%, 

however, the volume of investment in infrastructure, as indicated above, with 

the involvement of private business, is less than 1% of GDP (Strengthening 

the role of private financing in infrastructure development in the Eastern 

Partnership countries. OECD 2020.p.24). The highest demand for investment 

remains in the transport and energy sectors of the economy. 

Obviously, the process of forming a PPP in the republic should begin with the 

development of a legal framework for concessions and PPP in general. For a 
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long time there was no corresponding legislative base in the republic. From 

the 90s of the twentieth century to the present, foreign investors have shown 

great interest in the oil and gas resources of the republic. 

Only on March 15, 2016, the Republic adopted the Law “On the 

implementation of investment projects related to the construction and 

infrastructure of facilities on the basis of special financing” (Law "On the 

implementation of investment projects related to the construction and 

infrastructure of facilities on the basis of special financing"» 2022). The 

adoption of this Law made it possible to establish the Rules for determining 

the timing of the implementation of projects by domestic and foreign investors 

on the principle of construction-operation-transfer, which were adopted by a 

special Decree of the President of the Republic of 07.12.2016. These two 

important documents allowed the Ministry of Finance of the Republic on May 

22, 2017 to approve a detailed Methodology for calculating the estimated cost 

of construction work carried out according to the Build-Operate-Transfer 

model. Thus, in 2016-2017, the main legislative and regulatory documents on 

the implementation of projects within the framework of public-private 

partnerships were adopted in the republic based on the well-known model 

"BOT" (Build-Operate-Transfer) Construction-Operate-Transfer, which has 

found wide application and in developed Western countries. 

The current legal framework for conducting investment and construction work 

within the framework of the public-private partnership model makes it possible 

to implement these projects in the following areas: 

- enterprises and commercial objects; 

- infrastructure projects (roads, bridges, public engineering structures); 

- objects of gas and water supply; 

- objects of the system of education, sports and culture; 

- technology parks and centers for research and development and general 

design; 

- creation of special economic zones with all its infrastructure (Ivanova A.O. 

Development of public-private partnership in Japan. Abstract of the 

dissertation for the degree of candidate of economic sciences.2010. p. 36). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35948280&pos=4;-108#pos=4;-108-24.03.2022
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The next stage in the development of PPP involves the creation and operation 

of a mechanism for managing investment projects. 

In order to eliminate the above problems, support and promote public-private 

partnership projects, the Public-Private Partnership Development Center was 

established in the structure of the Agency for the Development of Small and 

Medium Business of the Republic of Azerbaijan by the Decree of the President 

of the Republic dated July 16, 2016, and the Charter of its activity was 

approved. 

The Charter of the Center provides for the following main areas of activity: 

- development and presentation of proposals for improving the institutional 

and legislative foundations of public-private partnership; 

- preparation and coordination of the whole range of issues related to the 

implementation of public-private partnership projects; 

- creation of conditions for the active participation of small and medium-sized 

businesses in all public-private partnership projects; 

- carrying out the necessary educational work on the implementation of public-

private partnership projects; 

- analysis of the short and long-term consequences of public-private 

partnership projects (Public-Private Partnership Development Center 

https://smb.gov.az/ru/nav/gosudarstvenno-castnoe-partnerstvo.2019). 

Thus, from 2019 to the present, work on the creation of a legal framework and 

a mechanism for its functioning in the republic has been significantly 

intensified. 

 

Prospective directions of development the smart economy in Karabakh 

The restoration of the Karabakh economy is taking place in real time and real 

objective factors. One of the most important of these factors is the declining 

natural population growth and the high level of its involvement in agriculture, 

low productivity. Despite the high employment of the economically active 

population in the republic's agriculture, self-sufficiency in basic food products 

does not exceed 70%. For example, in grain production it does not exceed 
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52%. In developed countries, there is a long-term downward trend in 

employment in this sector of the economy, while in our country over the past 

18 years, from 2003 to 2020, it has decreased from 38.9% to 36.3% of the 

total employed population (“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” Statistik məcmuə 

. 2021, p.54). The productivity of agricultural production in our country is 2-3 

times lower than in developed countries. 

Another objective factor in our domestic economy is the extreme 

backwardness of our non-oil economy. In fact, the development of 

engineering products in our country is at an extremely low level. Up to 60% -

70% of all our imports come from machines and mechanisms. 

The next factor is the severe pollution of our environment, especially large 

cities, due to the use of outdated machines and mechanisms. 

Taking into account the listed features of the current state of the domestic 

economy, the development of the newly emerging economic system of 

Karabakh, in our opinion, should be carried out in the following main 

directions: a. smart farming b. smart industry c. smart energy d. smart service. 

The introduction of smart, digital agriculture will make it possible to automate 

the maximum number of agricultural processes, create a virtual model of the 

entire cycle of production and sales of products, and plan the work schedule 

with high accuracy, calculate the possible yield, production cost and profit. 

Farmers, agronomists, consultants will have access to mobile applications 

that, when uploading data about their farm (coordinates, area, crop type, past 

yield), provide accurate recommendations and a sequence of actions, in terms 

of the most effective technology. Appropriate programs will help determine the 

best time for planting seeds, fertilizing, watering or harvesting, determine the 

time of loading and delivery of cargo to the final buyer; maintain the required 

temperature in the area of storage and transportation of perishable products; 

predict yield and income and receive the necessary recommendations for 

improving plant processing. Increasing opportunities for optimizing the use of 

mineral resources, minimizing environmental pollution (Digitalization in 

agriculture: technological and economic barriers in Russia 

(https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/tsifrovizatsiya-v-selskom-

hozyaystve-tehnologicheskie-i-ekonomicheskie-barery-v-rossii-

20170913024550.23.01.2021). 

 

https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/tsifrovizatsiya-v-selskom-hozyaystve-tehnologicheskie-i-ekonomicheskie-barery-v-rossii-20170913024550.23.01.2021
https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/tsifrovizatsiya-v-selskom-hozyaystve-tehnologicheskie-i-ekonomicheskie-barery-v-rossii-20170913024550.23.01.2021
https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/tsifrovizatsiya-v-selskom-hozyaystve-tehnologicheskie-i-ekonomicheskie-barery-v-rossii-20170913024550.23.01.2021
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Figure 1: Five construction Machinery Innovations That Impact ROI 

 

Source: https://www.constructionexec.com/article/five-construction-machinery-

innovations-that-impact-roi 

The introduction of smart technologies in the mining industry will make it 

possible to find ore at a lower cost. This requires extensive use of satellite 

imagery, geophysical and hyperspectral technologies. High productivity in this 

industry is achievable through automation and digitalization of technological 

processes. Increasing the efficiency of mining due to precise planning and 

design of mining will minimize the amount of waste rock and significantly 

reduce environmental pollution. The solution to this problem is also carried 

out through the use of digital twins, with the help of which an analysis of 

alternative scenarios is performed before starting the actual mining of useful 

ores. This minimizes risk, reduces design errors and waste. (Dassault 

Systems in Russia and the CIS. https://blogs.3ds.com/russia/sustainable-

technology-and-changing-social-perceptions-of-mining/.-2020) 

Enormous prospects are opened by the use of smart technologies in 

construction. First of all, this is BIM technology (from the English building 

information modeling). This is a technology of virtual building modeling, 

covering such issues as modeling, construction, operation in digital form. The 

use of this technology makes it possible to identify all the problems and 

features of buildings at the design stage, reduce material costs, reduce risks 

and construction time. 

The use of the Internet of Things (IoT) in construction will allow, by collecting 

complete information at the construction site, to increase production 

efficiency, reduce time and costs for solving various production tasks, improve 

labor protection at the construction site, and make it safer. This technology 

https://www.constructionexec.com/article/five-construction-machinery-innovations-that-impact-roi
https://www.constructionexec.com/article/five-construction-machinery-innovations-that-impact-roi
https://blogs.3ds.com/russia/sustainable-technology-and-changing-social-perceptions-of-mining/
https://blogs.3ds.com/russia/sustainable-technology-and-changing-social-perceptions-of-mining/
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allows you to optimize the cost of resources, minimize their losses for various 

reasons. Research conducted by the well-known consulting company 

McKinsey Global Institute has shown that the implementation of the Internet 

of Things in construction and mining companies in 2022 will save up to 160 

billion US dollars around the world. 

The next revolutionary technology is the use of 3D modeling in construction. 

The use of this technology makes it possible to print ready-made building 

blocks (walls, slabs, foundations, street coverings) at the construction site. 

The advantages of this technology are saving material and human resources, 

increasing the speed of work performed, reducing their cost, accuracy, high 

environmental friendliness (New technologies in construction 2021- 

https://www.planradar.com/ru/novye-tekhnologii-v-stroitelstve/#2.7). 

 

Recommended policy and strategy for creating a favorable climate for 

the development of the economy in Karabakh 

The restoration of the economy of Karabakh and Eastern Zangezur relies 

primarily on excellent natural and climatic conditions, rich deposits of valuable 

ores (gold, copper and a number of others), the availability of a wide range of 

building materials of natural origin. 

Ensuring both the restoration of the economic potential of the regions of the 

republic liberated from the Armenian occupation, and their sustainable 

development should be based on the following prerequisites: 

- accelerated and advanced development of agriculture, mining, energy and 

human resources. These 4 economic areas should be identified as priorities; 

- it is necessary to create conditions for the introduction of smart technologies 

in these four areas of economic activity, which can ensure high efficiency and 

environmental friendliness of production; 

- the process of managing the region's economy should be of a strategic 

nature, based on such basic principles as long-term planning of decisions 

made, integration into the economic system of the republic, export orientation 

of production, economic and mathematical modeling, and widespread use of 

public-private partnerships; 

https://www.planradar.com/ru/novye-tekhnologii-v-stroitelstve/#2.7
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- creating favorable legal and economic conditions for foreign direct 

investment, ensuring maximum transparency of the financial and economic 

activities of the production activities of all enterprises. 
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Abstract 

The actuality of the research is that the application of daily updated 

technologies and systems in agriculture is very important. After the liberation 

of the Karabakh region, new systems are needed to rebuild infrastructure in 

all its areas. The aim of the study is to apply a new system approach to 

agriculture in the region to restore and revitalize the agricultural sector of the 

Karabakh region, to study the opportunities it will create and to develop certain 

proposals within these opportunities. Qualitative and secondary research 

methods were used in the preparation of the research work, scientific works 

and articles of various local and foreign authors who conducted research on 

the topic, as well as databases of official bodies were used. The research 

database consists of works and articles prepared by local and foreign 

economists on the topic, reports prepared by official organizations and 

information published on other official websites. The main limitations are the 

lack of information on the new system approach in the local literature and the 

lack of practical experience in this area. The results and recommendations of 

the study will help to revitalize the Karabakh region, the rapid development of 

its economy and quickly fill the 30-year gap with positive changes. The 

proposals developed in the research, considering the practical experience of 

countries in this field, can be used in agriculture, as well as play a conceptual 

basis in many sectors of the economy. 

 

Keywords: Karabakh, agriculture, Agriculture Innovation System (AIS) 
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Introduction 

Agriculture Innovation System (AIS) is widespread in most countries, which 

allows solving many problems in the field of agriculture. Of course, in many 

countries, agricultural machinery and technologies have been developed in 

advance and their application to agriculture has always existed. However, the 

parameters of this technological equipment and systems did not always meet 

the requirements of modern times. For this reason, new techniques that meet 

the requirements of modern times began to be created, and these 

technologies began to form the basis of the modern system. Many countries 

and, most importantly, countries with developed agricultural systems have 

been using the AIS for several years, and thanks to this approach, they have 

been able to increase their productivity. It is the foreign experience that proves 

that the development of this system in Azerbaijan, and especially the 

application of this system in the liberated Karabakh region, will make new 

contributions to the revival and development of destroyed agriculture in this 

region for many years. Also, the Karabakh region differs from some regions 

of the country by its fertile lands, which is why the revival of agriculture in this 

region as a country will reduce dependence on imports, and this policy makes 

it necessary to prioritize the application of the AIS in Karabakh. 

There have always been favorable natural conditions for the development of 

agriculture in the Karabakh region. That is why the Karabakh region has 

always been at the forefront of Azerbaijan's agriculture. Numerous researches 

have been conducted on modern systems applied in the field of agriculture, 

as well as scientific articles and works have been published. 

The purpose of the study is to identify patterns in the application of the AIS to 

ensure economic development in the Karabakh region and to develop new 

priorities using the approaches of countries around the world to implement 

this system. The following objectives have been identified to achieve the 

objectives of the study: 

 Defining the concept of the AIS approach and researching its essence; 

 Study of the working principle of the AIS using the experience of different 

countries; 

 To study the general overview of the agricultural sector of Azerbaijan and 

to determine the role of the Karabakh region in this field; 
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 Identification of obstacles and barriers to the agricultural system of the 

Karabakh region; 

 Analysis of opportunities created as a result of the application of the AIS 

in the Karabakh region; 

 Analysis of the relationship between the implementation of the AIS in the 

Karabakh region and the economic development of the region; 

 Creating better agricultural systems for the Karabakh region by developing 

new proposals; 

 The object of research is the perspectives of the application of the AIS 

approach in the Karabakh region. The subject of the research is the study of 

the theoretical and practical activities of the AIS approach. 

This research paper will be based on two research methods. Qualitative and 

desk research methodologies will be applied to this research paper to get the 

whole picture of the research topic. Firstly, as a qualitative research method, 

I will analyze various case studies of different countries and then apply, 

compare, and contrast these studies with Azerbaijan’s current situation. And 

finally, in the desk research stage, I will collect data and analyze reports of 

various literature. Generally, available literature reviews and other sources will 

be introduced during the research study. The research is based on scientific 

works and articles of local and foreign scientists on the subject, reports of local 

and foreign organizations, and information on other Internet sites. The main 

limitation of the research on "The perspective of implementation of AIS 

approach to economic development in Karabakh region" is the lack of 

research on agriculture in the Karabakh region during the 30-year war and the 

limited number of literatures in the Azerbaijani language. The scientific novelty 

of the research is that the introduction of a new agricultural system in the 

Karabakh region will create great opportunities in a number of areas. The 

scientific and practical significance of the research is the prospects that the 

approach of the AIS to be applied in the Karabakh region will create for its 

economic development. 

 

Agriculture innovation system approach 
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Today, global food and agricultural systems are undergoing rapid change 

compared to the previous period (Kelemework D and Spielman D., 2009). It’s 

clear that the source of progress is innovation and without it, livelihoods, and 

prosperity decline. Innovations in medicine help prevent disease and cure it, 

while in the agricultural and food sectors, it increases production and 

productivity, as well as reduces environmental impacts to deliver greater value 

to consumers. There is a greater need for innovation in these sectors than 

ever before. 

First of all, when we want to apply any innovation to agriculture, we need to 

show why we need this innovation. There are many answers to this question. 

Some of these are as follows: 

 Boosting productivity in agriculture 

 Supporting the small farms and family farmers 

 Increasing the productivity and profitability of small farms and family 

farmers 

 Increasing incomes and farmers 

 Reducing poverty 

 Improving rural development 

 Feeding the growing population 

 Facing the challenge of climate change 

 Creating global solutions 

According to the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD), innovation is the implementation of something new or improved 

(technically or otherwise) in products (goods or services), processes, 

marketing, or organizational methods. In other words, according to the Inter-

American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) it is the application of 

ideas, knowledge, or experiences that are new to a particular context in order 

to create a positive change that will provide a way to meet needs, cope with 

challenges, or seize opportunities (IICA., 2014). Innovation is a complicated 

process in which many actors play various roles, says the Food and 

Agriculture Organization (FAO). Governments and other key stakeholders, 
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including civil society, farmers' organizations, research institutions, and the 

private sector, have a role to play in creating an environment conducive to the 

flourishing of innovation and solutions in agriculture. Success depends on 

combining drivers that influence the perception of innovation (FAO., 2018). 

Agricultural development requires and depends on innovation and innovation 

systems. According to the World Bank (WB) innovation is widely recognized 

as a key source of productivity, competitiveness, and economic growth in 

developed and developing economies. Innovation also plays an important role 

in creating jobs, increasing profitability, eradicating poverty, and accelerating 

social development (WB., 2012). 

AIS is complex, multi-layered, and often difficult to identify and analyze. But 

what exactly is the AIS? AIS represent a dynamic network of interactions 

between people, organizations, and institutions that enable or limit innovation 

in the agricultural sector. By its nature, AIS is a complicated system, many 

different factors are related to each other, boundaries are blurred, different 

actors have different perceptions of these relationships or boundaries, and 

different groups of actors do not always react to the same or similar 

interventions in the same way. Therefore, AIS is difficult to capture or measure 

(De Roo N. and others, 2017). AIS is a grouping of people, organizations, and 

businesses in the agricultural and associated sectors, as well as continuing to 

support institutions and policies, that supply existing or new commodities, 

procedures, and organizational forms for social and economic use. The way 

these actors interact, generate, share, and use information, as well as 

collaborative learning, is shaped by policies and institutions (both formal and 

informal) (FAO., 2018). 

If the work of AIS can be developed through better coordination among its 

participants, then it will create a large amount of productivity to meet the 

innovations and opportunities that arise day by day. It also encourages the 

private sector to invest in the creation and implementation of innovation. The 

diagram in Picture 1 shows the systematic interactions between all public and 

private, civil society and academic participants in AIS to create, disseminate, 

adapt, study, and use knowledge to improve their ability to innovate in all links 

in the agricultural value chain (IICA., 2014). For example, private and public 

research centers, higher education institutions, and private companies create 

coded knowledge and skills, and farmers and agricultural producers in 

agriculture and enterprises are considered users of this knowledge and skills. 
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Consumers belonging to Demand organizations, local and international 

markets influence research priorities, consumer decisions, innovation 

adoption, Support organizations help to invest physical and human capital in 

creating and adopting innovation, while Go-between organizations help to 

farmers and other agricultural enterprises in order to apply innovation to 

agriculture (OECD., 2013). 

Picture 1: Innovation system’s dynamics 

 

Source: OECD., 2013 https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-

food/agricultural-innovation-systems/overview-of-agricultural-innovation-system-

developments_9789264200593-4-en 

Also, the funding system plays an important role in the working process of 

AIS. Generally, the AIS investment takes two funding forms: private and public 

funding. For instance, Latvian research is heavily reliant on government 

financing. In Latvia, three main ministries are directly responsible for the 

management of agricultural science. They are the Ministry of Education and 

Science (MoES), the Ministry of Economics (MoE), and the MoA. There are a 

variety of mechanisms available, one of the most prominent of which are basic 

research financing, national awards and projects, and the EU structural funds 

(OECD., 2019). 

The innovation process starts with the creation of a new idea or concept, 

which is subsequently turned into a tangible service, process, or product that 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-innovation-systems/overview-of-agricultural-innovation-system-developments_9789264200593-4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-innovation-systems/overview-of-agricultural-innovation-system-developments_9789264200593-4-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-innovation-systems/overview-of-agricultural-innovation-system-developments_9789264200593-4-en
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may be commercialized to satisfy technological, economic, or societal 

demands and problems. But first and foremost, the agricultural systems of the 

various countries should be thoroughly investigated. But on the other hand, 

innovation processes cannot be divided down into separate steps that occur 

in a particular order. AIS works through various actors and elements, various 

public and private investments, as well as various agricultural research and 

AIS is adapted to the agricultural sector of each country in which it is applied 

and aims to develop the area in which it is adapted. So, when AIS is applied, 

the national characteristics of each country are taken into account and the 

system adapts to these areas. Some examples of AIS work will help us 

understand it more clearly. The first example is about Sweden's reindeer 

herding farming. In Sweden, reindeer herding has been subjected to great 

technological development. Major changes include communications and 

transport. However, towards the end of the 1970s, mass production of 

snowmobiles began, which significantly reduced labor costs. In the 1980s, the 

use of motorcycles and helicopters became outstanding. In modern times, old 

and new technologies are still used together. This is because the new 

technology requires a lot of money and expense. Many new technologies 

(satellites, information technology, etc.) are currently being tested, although 

deer herders still suffer from insufficient communication infrastructure (low 

quality and lack of broadband, etc.) (OECD., 2018). But nowadays the 

government is still trying to invest as much as possible in the development of 

this area. 

 

Implementation of Agriculture Innovation System in Karabakh Region of 

Azerbaijan 

The application of this new system in Azerbaijan, especially in the Karabakh 

region, is very important. Agriculture is crucial to Azerbaijan, providing a 

significant share of employment, rural lives, food security, and agricultural 

development. After the construction and oil industries, agriculture is the third-

largest sector contributing to Azerbaijan's economy. 5.9 percent of the total 

Gross Domestic Product (GDP) falls on agriculture 

(https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4795, 2021). 88 percent of 

agricultural farms are private farms, of which 82.5 percent are family farms 

and 5.5 percent are other forms of agricultural farms 

(https://www.stat.gov.az/source/agriculture/?lang=en, 2022). 

https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4795
https://www.stat.gov.az/source/agriculture/?lang=en
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In terms of social and economic impact, agriculture is also one of the most 

essential industries in Azerbaijan. According to 2021 statistics, about 47 

percent of the total population (10.1 million) live in rural areas, and they live 

their daily lives through agriculture, forestry, and fishing. Approximately 

4,780.1 square kilometers of the country's territory is cultivated and used for 

agriculture. According to 2020 data, about 36.3 percent of the total population 

works in agriculture. According to 2020 statistics, 7594.4 million manats of the 

gross agricultural output fell to private owners, family farms, and households. 

Also, 4004.3 million manats of this gross output fell to livestock and 3590.1 

million manats to crop production. 1243 hectares of arable land in Azerbaijan 

are irrigated (https://www.stat.gov.az/source/agriculture/?lang=en, 2022). 

Thus, the diversity of the environment in Azerbaijan creates different 

opportunities for production from subtropical to temperate climates. The basis 

of Azerbaijan's agriculture is divided into two broad parts: crop and livestock 

(Aliyev R., 2019). So, in order to look at the general overview of agriculture in 

Azerbaijan, it is necessary to study the agriculture of its economic regions. By 

the decree issued by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev 

in 2021, a new division of the country's economic regions was created. 

According to the new division of economic regions, there are 2 separate 

economic regions in the Karabakh region - Karabakh economic region 

(Khankendi, Agjabadi, Aghdam, Barda, Fuzuli, Khojaly, Khojavend, Shusha 

and Tartar regions) and East Zangazur economic region (Jabrayil, Kalbajar, 

Gubadli, Lachin and Zangilan districts) were created. 

The basis of the economy of the Karabakh economic region is agriculture. The 

main agricultural sectors in the region are tobacco and fruit production, 

viticulture, and wheat production. In addition, this region is distinguished from 

other regions by the productivity of viticulture. Meat and wool cattle 

predominate in the highlands, while meat and dairy cattle predominate in other 

parts of the region. Mulberry and beekeeping have also developed in the 

region. Thus, the industry of the Karabakh economic region is based on the 

processing of local agricultural products. The economy of the East Zangazur 

region is based on the development of agriculture and animal husbandry. 

Livestock, beekeeping, and sheep breeding are the main areas of animal 

husbandry. For almost 30 years, the occupation has affected the agriculture 

of both the Karabakh region and the East Zangazur region, and these areas 

have lagged behind in development. 

https://www.stat.gov.az/source/agriculture/?lang=en
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Karabakh has always been an integral part of Azerbaijan for centuries. Both 

the climate and natural resources, as well as the favorable nature, have 

always played an irreplaceable role in the development of agriculture. Before 

the Armenian occupation, 199.000 hectares of the region were used for 

agriculture (İbrahimov R., 2021). Vineyards and grain fields, as well as large 

and small cattle dominated here. Along with the restoration of traditional 

arable lands in the territory of Karabakh, vegetables, melons and fodder 

crops, potatoes, etc. can be widely grown here. The favorable geographical 

location of the Karabakh region, its nature, climatic conditions, and landscape 

of the lands, as well as the availability of favorable water supply, have always 

provided great opportunities for the development of agriculture in this region. 

Potatoes, pomegranates, wheat, peas, corn, grapes, as well as farm and 

legumes are grown in the Karabakh region have always been diversified. The 

region is also known for its valuable selection of farm animals and cultivated 

plants created by the local population over the centuries. Thus, the liberation 

of the Karabakh region from occupation will increase the role of this region for 

the development of Azerbaijan's economy and, most importantly, agriculture. 

As a result of the liberation of our lands from occupation, the Karabakh war 

created a historical opportunity to study the development and reorganization 

of agricultural production, the favorable use, protection, restoration of water 

and land resources, biodiversity in the region, etc 

(https://science.gov.az/az/news/open/15228, 2020). 

Due to the Armenian occupation, the Karabakh region has suffered a lot. 

According to statistics, about 600 agricultural and industrial enterprises were 

destroyed in the occupied Karabakh region. In addition, more than 1 million 

hectares of agricultural land were destroyed and withdrawn from circulation, 

including 35,000 hectares of orchards and vineyards and 128,000 hectares of 

irrigated land. Prior to the occupation, the country accounted for 24 percent of 

GDP, 46 percent of potato production, 34 percent of milk production, 18 

percent of meat production, and 41 percent of grape production. Thus, the 

occupation also rendered the country's water resources unusable. The 

economic potential of the liberated territories is diverse and covers tourism, 

agriculture, and industry. The protected lands have excellent opportunities for 

tobacco growing, cotton-growing, viticulture, cocoons, melons, livestock, and 

fruits and vegetables. In the pre-occupation period, Agdam and Fuzuli regions 

had excellent opportunities for cotton-growing, viticulture and grain growing, 

and these regions were among the leading regions of the country at that time. 

https://science.gov.az/az/news/open/15228
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For the Karabakh region, both peas and corn are among the crops. Gubadli, 

Jabrayil, and Zangilan districts also differed in terms of viticulture 

development. In addition, Gubadli, Lachin, Kalbajar, and Zangilan districts 

developed in the direction of animal husbandry (Zeynalov K., 2021). 

In the 1980s, the region had 321,000 head of cattle and 1.1 million head of 

small cattle, according to the State Statistics Committee. This amount has the 

potential to grow to 430,000 head of cattle and 1.6 million head of small cattle 

in the long run. When the number structure of animals is compared to the total 

number of animals in the country, taking into account the return of IDPs to 

liberated areas as well as farms, it is estimated that cattle will account for 14.7 

percent of the total number of cattle and 17.5 percent of the total number of 

small cattle. This ratio was 16.2 percent in the number of cattle and 19.3 

percent in the number of tiny cattle in the 1980s. (Fikrətzadə F. and Hacıyeva 

S., 2020). According to the research, the number of animals in agriculture in 

the pre-occupation and post-occupation years of the Karabakh region was 

compared, and the forecasts for the post-occupation years are shown in Table 

3. 

Table 1: Number of animals (thousand heads) 

 1980s Perspective period 

 Large 

horned 

animals 

(total) 

Cows and 

buffaloes 

of them 

Small 

horned 

animals 

Large 

horned 

animals 

(total) 

Cows 

and 

buffaloes 

of them 

Small 

horned 

animals 

Karabakh 95.6 30.7 264.3 127.9 41.0 376.6 

Agdam 44.4 16.4 191.8 59.4 22.0 273.2 

Jabrayil 26.4 8.9 114.2 35.3 11.8 162.7 

Fuzuli 37.8 13.4 149.0 50.5 18.0 212.3 

Kalbajar 31.9 11.0 97.4 42.6 14.6 155.3 

Gubadli 22.8 8.3 30.6 30.5 11.1 43.6 

Lachin 43.0 14.8 224.8 57.5 19.8 320.3 

Zangilan 19.1 6.8 34.6 25.6 9.1 49.2 
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Total 

number of 

animals 

321.0 110.3 1106.7 429.3 147.4 1593.2 

Ratio to 

the total 

number of 

animals in 

the 

country, % 

16.2 14.8 19.3 14.7 10.9 17.5 

Source: Agricultural Economics Research Center., 2020 

https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-

teserrufa/ 

In terms of providing meat and dairy products to the country, the development 

of the livestock sector is critical. As a result, the region is predicted to generate 

around 45,000 tons of meat and 240,000 tons of milk, demonstrating the 

region's relevance in terms of import substitution and food security. 

(Fikrətzadə F. and Hacıyeva S., 2020). Again, the research on dairy and meat 

products for the prospective period is shown in Table 4. 

Table 2: Production of basic livestock products (thousand heads) 

 1980s Perspective period 

 Meat Milk Eggs 

(million 

units) 

Meat Milk Eggs 

(million 

units) 

Karabakh 10.9 53.9 31.7 17.9 66.1 51.2 

Agdam 3.8 24.4 19.2 6.3 42.5 31.0 

Jabrayil 2.3 14.0 11.4 3.7 21.0 18.4 

Fuzuli 2.8 20.0 11.8 4.6 31.2 19.0 

Kalbajar 2.0 16.3 8.1 3.3 20.9 31.1 

Gubadli 1.3 12.1 4.4 2.2 18.3 7.1 

Lachin 3.3 13.9 4.1 5.4 23.9 6.7 

Zangilan 1.1 9.2 3.6 1.9 14.3 5.8 

Total production 27.5 163.8 94.3 45.3 238.2 152.3 

https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
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The ratio of total 

production in the 

country, % 

14.9 15.4 8.8 12.2 10.5 7.9 

Source: Agricultural Economics Research Center., 2020 

https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-

teserrufa/ 

At present, our main task as the people of Azerbaijan is to restore and develop 

agriculture in our liberated territories. Also, certain action plans have already 

been developed for the implementation of this policy in these regions, and the 

implementation process has already begun. The President has already 

instructed the government on these development plans (Fikrətzadə F. and 

Hacıyeva S., 2020). The Consultative Group on International Agricultural 

Research has conducted some research and observed that agriculture has 

been restored after wars in a number of countries in Asia, Latin America, and 

Africa due to wars and other conflicts over the last 30 years or so. These are 

(Varma S. and Winslow M., 2005): 

 Establishment of scientific and experimental centers in the field of 

agriculture 

 Rehabilitation of systems of supply and seed production centers 

 Agrobiodiversity restoration and protection 

 Restoration of human potential 

 Increasing resilience to disease, future war, and other activities 

 Increasing the efficiency of aid groups 

It is clear that the Karabakh war has caused significant damage to 

Azerbaijan's agriculture. In general, Azerbaijan was a country that suffered 

from the effects of both the first Karabakh and the second Karabakh war, 

because the war was going on in the ancient lands of Azerbaijan. For this 

reason, not only the country's agriculture but all its sectors were shaken by 

the consequences of the war. Especially as a result of the war, there were 

some obstacles to the future development of agriculture. The following 

obstacles are clear examples of this. 

https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/
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  War's explosive remnants - According to assessments at the end of 2019, 

landmine contamination within Azerbaijan, which includes anti-personnel 

and other sorts of explosives, covered 10.4 km2, with the most 

contamination concentrated along the country's borders. During the 2020 

battle, this is expected to have escalated, and contamination is expected 

to have spread further away from the Locative. The existence of explosive 

remains of war raises serious safety issues, particularly in villages along 

of the Locative., where contamination is common. Contamination makes 

it difficult for locals also for other people to work, stay and live within those 

places, as well as access marketplaces, land, and basic amenities 

(Assessment Capacities Project., 2020). Explosives are especially 

dangerous for agriculture and create certain obstacles to the development 

of this sector. This problem can create difficulties for both agriculture and 

livestock. In agriculture, it can create obstacles for people to use the land 

as they wish, and the sudden explosion of these explosives can endanger 

human health and lives. In the livestock sector, it can be a major threat to 

the lives and health of both humans and livestock. 

  Changes in land usage - Socioeconomic shocks can alter future land-use 

pathways. Land-use systems can experience periods of quick and 

extreme change as a result of socio-economic shocks, and these changes 

can determine future trajectories of land-use systems. Land-use changes 

are generally produced either through slow (e.g., demographic shifts or 

urbanization) or rapid (e.g., revolutions, economic crisis) forces of change. 

Military action and combat, in particular, are severe socioeconomic shocks 

that have a wide range of effects on people's lives and livelihoods. Military 

wars are a particularly severe type of socioeconomic shock. In the combat 

zone, high farming land abandoning rates of more than 60 percent 

predominate local land-use shifts. 

 Labor shortage - One of the most serious obstacles to agricultural 

development is a labor shortage. In war-torn, combat, and liberated 

countries, this is especially true of the agricultural sector. Agriculture's 

development, the introduction of innovations, expansion, risk reduction, 

and other activities are all hampered by a lack of labor. There are several 

reasons for the workforce scarcity, particularly in war-torn places. The fear 

of a new war, the presence of explosives buried in the war-torn lands, and 
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the degradation of the lands all contribute to migration from the war zone, 

the return of just a percentage of the people after years of war, the fear of 

a new war, and the degradation of the lands. 

 Decreased or forgotten habits - The efficient deployment of labor is one of 

the primary issues in the settlement of the population in the liberated 

regions and the development of the agricultural sector. Because the 

majority of these families have migrated to cities or urban-type settlements 

in the last about 30 years, some of them work in the service, construction, 

or transportation industries, as well as in industry. Such labor potential will 

not be able to work in the agriculture industry in the regions right away. 

 Ecological status - The ecological status in the Karabakh region has been 

severely harmed as a result of Armenia's 30-year aggressive strategy. In 

addition to the economic context, illegal activities and natural resource 

exploitation in the occupied territories have resulted in a number of 

environmental issues. The ecological balance in the region has been 

disrupted as a result of deforestation and burning, pollution of water 

supplies, destruction of flora and wildlife, and robbery of the subsoil. In all 

of Azerbaijan's formerly occupied areas, there were around 260,000 

hectares of forest, although forest cover has been quickly declining over 

the last 30 years. 

In order to implement the AIS in a region, the nature and agriculture of the 

region must first be studied in detail and also young scientists must be trained 

and research centers must be opened. After this stage, sufficient information 

should be collected about the system to be applied, and it should be taken 

into account that this information is sufficient for the region where the system 

will be applied. The Karabakh region has been under occupation for about 30 

years and remains at war. For this reason, a number of changes have taken 

place in its nature and agriculture. A clear example of these changes is the 

lands destroyed and polluted by the war. That is why the introduction of a new 

system in the region's agriculture is one of the most difficult issues, both in 

terms of a 30-year lack of information about the region and the war-torn nature 

of the region. Examples of AIS applications in modern agriculture include 

Precision Farming applications, Smart Agriculture Methods, Drones and 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Smart Irrigation Systems, Smart 

Fertilization Systems, Smart Greenhouses, Radio-frequency identification 
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(RFID) barcodes and earrings, Cattle step and Location tracking applications, 

Smart Poultry System (https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-

raporlari/akilli-tarim.pdf, 2021). Thus, the application of these methods in the 

newly liberated territories can create ample opportunities for agricultural 

development. 

Thus, if the AIS is applied in Karabakh, along with agriculture in the region, its 

economic development can also benefit from this system. The role of the AIS 

in the economic development of the region is as follows: 

 Employment - Agricultural sector is the world's poorest people's primary 

source of employment. It is known that the level of employment in the 

Karabakh region is lower than in other regions. Therefore, one of the 

current priorities is to increase employment in the region. Thanks to the 

AIS applied in the region's agriculture, the level of employment in the 

Karabakh region can be expected to increase. Thus, for the 

implementation of this new system, first of all, it is important to have 

experienced professionals, and this will lead to the creation of new jobs. 

 Productivity - Agriculture farmers may be able to enhance output while 

also effectively managing natural resources thanks to technology and 

innovation. It contributes to long-term sustainability as well as minimizes 

production's adverse effects on the environment, like pollution and waste. 

The new innovation system applied to agriculture can make agriculture 

more productive and sustainable by reducing costs and resource inputs. 

 Income growth and poverty reduction - The introduction of new systems 

and technologies in agriculture will not only increase productivity in this 

area but also increase income and profitability. That is, there is a 

correlation between productivity and income, that is if more products are 

grown and sold, then the income of agriculturists increases. The increase 

in income from innovations in agriculture will also increase the level of 

social welfare and reduce poverty among the population. 

 Industrial expansion - The rise of the agricultural sector resulted in the 

industrial sector expanding as well. It’s known that agriculture is a large 

industry. It has the potential to enhance the growth of the industrial 

economy so that major industries rely on agricultural raw materials. 

Agricultural and industrial sectors have a strong connection in the 

https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/akilli-tarim.pdf
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/akilli-tarim.pdf
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expansion and growth procedure. It has assisted in the process of 

industrialization in developed states by accumulating wealth, manpower, 

and raw materials through previous agricultural development. The 

introduction of the AIS in the Karabakh region will also lead to the 

expansion and further development of agriculture, which will increase the 

production of raw materials, which in turn will allow the opening, 

development, and further expansion of key industries in Karabakh. 

 Attracting foreign direct investment (FDI) - The introduction of new 

technologies and innovations in the region and, as a result, the 

development observed in the field of agriculture can attract not only local 

but also foreign investors and allow foreign investment to flow into the 

region. In particular, it may be possible to attract investment from countries 

where AIS is better applied. In any case, the attraction of foreign 

investment is necessary for the development of the Karabakh region, and 

this policy can be realized through the introduction of a new system in 

agriculture in the region. 

 Foreign exchange supply - Agriculture may make a significant contribution 

to foreign currency earnings through exporting agricultural products. The 

application of new technologies and systems in agriculture can increase 

productivity as well as agricultural exports to foreign countries. The 

application of the system to the Karabakh region has the ability to provide 

the local market as a result of the development of agriculture in the region, 

as well as to export products to world markets, and thus contribute to 

increasing the country's foreign exchange reserves. 

 Capital formation - The economic development of less developing and 

developing states necessitates a large quantity of capital. Agriculture 

provides a substantial source of capital generation in the early phases of 

economic development. Highways, marketplace facilities, warehousing, 

transit railroads, postal services, as well as other infrastructures are 

needed for the development of the agricultural sector, which creates 

demand for industrial goods and the commercial sector. In addition, the 

introduction of a new system in agriculture and the resulting development 

can accelerate the opening of new industrial enterprises. The opening of 

new industrial enterprises will, of course, create additional capital for 

country. 
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Suggestions for A Better Agricultural Sector of Karabakh Region 

Applications and methods used in countries around the world, such as Smart 

Agriculture, Smart Irrigation, Smart Fertilization, E-Agriculture, the AI applied 

to agriculture, etc., show that in countries where these applications and 

methods are implemented, the digitalization of agriculture and special 

attention is paid to the gradual transition of everything to an automatic system. 

This process is faster and more implemented in developed countries. In 

developing countries, this process began after the first decades of the 21st 

century. The application of this system in Azerbaijan, especially in the 

Karabakh region, can be considered more important. Thus, the application of 

this system can be considered in the Karabakh region for the current period. 

New innovation systems must be created and implemented in the region to fill 

the gap that has been created for almost 30 years in all sectors, including the 

agricultural sector of the Karabakh region. One of the best ways to implement 

the AIS approach to the revival of agriculture in the Karabakh region may be 

to rely on the experience of world countries, that have developed the 

agricultural sector. However, in the Karabakh region, as in any other country 

and region, certain aspects and proposals must be taken into account before 

implementing the AIS. 

 The establishment of the Agricultural Innovation Center by state for 

the implementation of the AIS in the Karabakh region may be one of 

the main priorities. For the establishment of AIS in the country, the state 

must form an infrastructure, and this center must act as an institution for 

the implementation of AIS in our country. This body should analyze the 

proposed applications and create an environment for the application of 

AIS accordingly. The center can also provide some assistance to 

agricultural producers and farmers to develop and expand their 

businesses. For this purpose, the Agricultural Innovation Center will be 

divided into certain small service offices. These service offices will provide 

the following services. 

- Financial advisory services - The Center may provide financial 

advisory services to farmers and agricultural producers for the 

development, expansion, and recognition of their business in the local 

and foreign markets (such as advertising costs). For these services, 
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the Center will have specialists with specialized financial knowledge. 

For example, an agricultural producer with 100 hectares of arable land 

can use this service to find out whether the product he will get about 2 

weeks before harvest will bring more profit from the local or foreign 

market, and as a result, the center's specialists will make forecasts to 

the manufacturer by searching for and obtaining information on prices, 

advantages and disadvantages of foreign or local markets. 

- R&D services - Through these services, farmers and agricultural 

producers can anticipate a new system or application that they will 

apply to their businesses (such as crop fields or livestock businesses). 

Of course, the center will have its own small experiments, and the 

applications submitted to the center for research will be able to make 

predictions about the applications submitted in these small 

experiments, or in other words, what other nuances should be 

considered in the development of the application. A team of specialists 

in the field of agriculture will work to conduct the experiments. 

- Legal services – Agricultural producers and farmers can solve legal 

issues of their business through experienced legal experts. This 

includes the documentation process, court, and customs issues (only 

parts of documentation). 

- Logistics services - Through logistics services, agricultural producers 

and farmers will be able to export their products to foreign countries 

more quickly and conveniently. It should play the role of the number 

one logistics service office in the region, which exports quickly and 

easily to foreign countries. 

 Young scientists should be trained, and research centers should be 

established. These are one of the main conditions for better agriculture 

in the Karabakh region. Nationwide, purely agricultural and technology 

educational institutions and research centers should be established. 

Existing educational institutions should open exclusively in agricultural 

specialties, and even vocational schools should increase their activities in 

this area. 

 Financial support for new innovation systems or imported systems 

is essential for the development of agriculture. In order to have 
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financial support, a certain budget must first be allocated for the system to 

be implemented. This budget system may also be possible through certain 

investments or funds. Financial support should be given not only to 

agriculture but also to the development of science and technology. 

 Different regional agricultural growth strategies need to be applied 

in different regions. The main purpose of such regional growth strategies 

is to increase productivity and further develop the agricultural sector. As 

we know, only 11 out of 14 districts in the Karabakh region were occupied 

by Armenians, and some parts of Fuzuli and Agdam districts were 

occupied. Thirty years later, those districts were liberated with a great 

victory. For example, since some Fuzuli and Agdam districts are occupied, 

they should be treated differently from other districts, or different growth 

strategies should be applied to them, taking into account soil fertility, 

distance from other regions of the country, levels of military waste 

pollution, mountainous and lowland areas, etc. 

 Access to foreign and international markets and constant access to 

technology and innovation should be among the primary goals for 

better agriculture. Access to foreign and international markets allows it 

to be recognized both by the sale of products and finance, as well as by 

working in a foreign market under one brand, for example, “Made in 

Karabakh” and “Made in Azerbaijan”. The fact that the Karabakh region 

borders Iran and has access to Turkey through the Zangazur corridor and 

to the European space through the Turkish market promises great 

opportunities for the region's agriculture. As a result, the country's and the 

region's agriculture is further developed. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The liberation of the Karabakh region from occupation after 30 years has set 

a number of goals for our state as a country. According to him, the restoration 

of agriculture and the reconstruction of infrastructure in the region are among 

the main goals. According to the results of the research, the introduction of a 

new system in the field of agriculture in the Karabakh region and the prospects 

that this application will create play an important role in the agriculture of the 

region, as well as in the development and revival of the economy. Based on 
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the results of the study, we can say that a number of nuances need to be 

taken into account for the application of the AIS approach in the Karabakh 

region as a developing country. 

 The Karabakh region has been under occupation for 30 years and its 

agricultural infrastructure has been completely destroyed. Therefore, in 

order to apply a new system approach to agriculture in the region, it is 

important to analyze in detail its strengths and weaknesses in this area. 

 When applying a new system to the Karabakh region, one of the key 

factors is to have detailed information about the system, such as a detailed 

analysis of the region's agriculture. That is, just as there are pros and cons 

to the area in which the system will be applied, there are certain limitations 

and strengths of the system to be applied. Therefore, a detailed study of 

the system based on the experience of countries around the world is an 

important nuance. 

 It is one of the main facts that the districts of the Karabakh region have 

been exploited by Armenians to varying degrees for 30 years. Based on 

this fact, the creation of a strategy for the analysis of the districts of the 

region and the application of a new system in accordance with the results 

of this strategy are among the nuances that must be taken into account. 

 The damage inflicted on the territory of the Karabakh region for 30 years 

must be taken into account in the application of the new system approach. 

This includes the contamination of lands with military and explosive 

ammunition, the complete destruction of vegetation in some areas, the 

extensive damage to the ecological situation, flora and fauna of the region 

for 30 years, and so on. can be attributed. Thus, the restoration and 

development of this entire system is possible only in the long run. 

Therefore, the application of the new system in the area should be 

considered in the long run. 

 The war in the region for 30 years, as well as the ongoing provocations of 

Armenians during the ceasefire period, have led to the displacement of 

the local population as refugees and internally displaced persons. Even 

after the liberation of the lands, the planning and implementation of a 

major return by the country is one of the issues to be realized in the long 

run. In general, human capital is an important factor in the application of a 
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particular system. For this reason, the workforce and the local population 

are of great importance for the implementation of the new system and its 

application to the daily economy. 

 The occupation of the Karabakh region for 30 years and the displacement 

of the local population from their homes have led to a decline in their 

traditional agricultural skills. Also, given that the system to be applied in 

the region will be the first in the country, the lack of knowledge of the 

population about this new system is one of the nuances to be taken into 

account in the application of the AIS approach. 

In general, the following proposals should be taken into account for the 

application of AIS in the Karabakh region: 

 A competent body should be established for the implementation of AIS 

and should work in this direction. 

 The theoretical and practical significance of AIS for the application of 

agriculture in the region should be studied. 

 The region and its agriculture must be studied in detail before applying 

AIS. 

 In order to implement the new system, the population must be taught new 

knowledge and skills, and relevant trainings must be organized in this 

area. 

 Citizens studying abroad in the fields of technology, agriculture, 

digitalization and innovation, as well as working in these fields should be 

involved in the country, especially in the Karabakh region, with appropriate 

incentive programs and a kind of potential should be formed for the 

application of the new system. 

 Before the system can be implemented, its mechanism must be 

established and tested. 

 A special budget should be allocated in this area and appropriate financial 

support should be provided. 

Taking into account all these factors and recommendations, the application of 

AIS in the Karabakh region and the opportunities and prospects it will create 
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in the economic development of the region will serve as an example not only 

for other regions of our country, but also worldwide. 
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Özet 

Bu araştırmada ilk olarak, küreselleşme, istihdam ve işsizlik kavramları 

irdelenmiş, küreselleşme sürecinde istihdama yeni bakış açısı kazandıran 

dijitalleşme bu süreçte uygulanan istihdam politikaları hakkında bilgi 

verilmiştir. Daha sonra, Azerbaycan’da kamu istihdam hizmetleri faaliyetini 

gerçekleştiren Devlet İstihdam Kurumu ve yaptığı çalışmalar incelenmiştir. 

Ülkemizde uygulanan istihdam politikaları ve Devlet İstihdam Kurumunun 

uyguladıkları dijital projeler anlatılmıştır. Ayrıca ülkemizde istihdamın 

durumuna ilişkin mevcut durum analizi SWOT analizi yapılmıştır. Son olarak 

ise Karabağ’ın genel durumu incelenerek, bölgede uygulanan istihdamla ilgili 

projeler anlatılmıştır. Karabağ’da istihdamın durumu ile ilgili PESTLE analizi 

yapılmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında oluşturulmuş öneriler ve karşılaşıla 

bilinecek sorunlar tartışılmıştır. 

Sonuç olarak küreselleşme istihdama yeni boyutlar kazandırarak çalışma 

şekillerinin yeniden oluşumuna neden oldu. Buna bağlı olarak devletler 

istihdam politikaları oluştururken bir yandan işsizliği azaltmaya çalışırken, 

diğer yandan yeni düzene ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu yeni 

dönemde 30 yıllık işgalden kurtarılan Karabağ’da uygulanacak istihdam 

politikalarını belirlerken dikkatli davranmak gereklidir. İlk olarak bölgedeki 

mevcut durum iyi bir şekilde değerlendirilmeli, geçmişteki ekonomik durumu 

ve esas faaliyet alanları incelenmeli ve tüm bunlar dikkate alınarak iş yerleri 

oluşturulmalıdır. Araştırmada da Karabağ’da önceleri gerçekleştirilen çalışma 

alanlarına değinilmiş ve onlar ışığında yeni alanlar araştırılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Karabağ, küreselleşme, istihdam  



ISCEMR 2022 
IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 
 

[304] 

Giriş 

Küreselleşme, 1980-li yıllardan kullanılmaya başlayan ve tüm dünyanın 

uymaya zorlandığı bir süreçtir.  Kimi düşünürünler desteklediği ve 

küreselleşmenin ortaya çıkmasıyla ulus devletin yerini dünya çapında 

kuruluşlara bıraktığını savunmakta, kimi düşünürlerinse şüphe ile yanaştığı 

bu olguyu ekonomik, sosyal, teknolojik, siyasal açıdan küresel bütünleşme ve 

dayanışmanın artması olarak tanımlayabiliriz. 

Küreselleşme süreci tüm alanlarda olduğu gibi insan faktörünün temel alındığı 

istihdama da etkisi olmuştur. Bu etki olumlu yönüyle yeni teknolojiler, yeni 

çalıma biçimleriyle iş yükünün azalması ve tehlikeli işlerde makinelerin 

kullanılmasına karşın bazı olumsuzlukları en başta da tüm dünyanın baş 

etmeli olduğu işsizlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. 1980-lere kadar işsizlik 

yalnız gelişmekte olan ülkeleri ilgilendirirken şu an tüm dünyanın uğraşmak 

zorunda olduğu bir sorundur. Ayrıca küreselleşmeyle işlerin esnekleşmesi ve 

dijitalleşmesi olgusu gündeme gelmiştir. Bu süreçte devletler yeni yaşama 

ayak uydurmak ve iş düzenini oluşturmak için istihdam politikalarını yürürlüğe 

koymuşlar. Bu doğrultu da işsizliğin azaltılmasını, yoksulların gelirlerinin ve 

riske karşı dayanıklılığının artırılmasını amaçlayan aktif istihdam politikaları,  

pasif istihdam politikalarıyla birlikte uygulandığında daha verimli sonuçlar 

sağlamaktadır. 

Küreselleşmeyle ve yeni olguların ortaya çıkışıyla istihdam politikalarının 

buna uyum sağlaması beklenmektedir. Bu yeni süreç ister dijitalleşme, ister 

de esnekleşme olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu çalışma istihdamda bu 

yeniliklerin istihdam politikaları belirlenmesi ve uygulanması sürecinde ne 

yapılması gerektiği sorusuna cevap aramaktadır. Çalışmanın araştırdığı bir 

diğer konu ise yeni işgalden kurtarılmış Karabağ’da istihdamın planlanması 

ve artırılması ve bu bölgeye istihdam teşvikinin artırılması için oluşturulacak 

istihdam politikalarının neler olacağıdır. Bu amaçla bölgeye göç edecek olan 

kişiler için yeni kurulacak iş yerleri önerilerinin istihdamı sağlaması 

beklenmektedir ve bu öneriler uygulanırken karşılaşılabilecek sorunların 

şimdiden tespit edilerek en aza indirgenmesine çalışılması araştırmanın temel 

görevleri arasındadır. 

Azerbaycan’da istihdamın mevcut durumuna ilişkin bilgi almak için SWOT 

analizi yapılmıştır. Ayrıca Karabağ’da istihdam olanakları incelenirken burada 

yapılan istihdamla ilgili projelerin araştırılması PESTLE analizi ile 
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değerlendirilmiştir. Bu analizler yapılırken Azerbaycan Devlet İstatistik 

Kurumunun ve Uluslararası Çalışma Örgütünün istatiksel verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Savaştan yeni çıkmış bölge olarak Karabağ’ın mayınlarla ve mühimmatlarla 

kirlenmiş olmasına bağlı olarak yapılan temizleme işlemlerinin zaman alması 

bölgede çalışmaların ve yeniden yapılanmaların yapılmasına engel teşkil 

etmektedir. Tüm bunlar ayrıca bölgeye yatırımların yapılmasını önemli ölçüde 

geciktirmektedir. 

 

Küreselleşme sürecinde istihdamın önemi: küreselleşme, istihdam ve 

işsizlik 

Küreselleşme en genel anlamda, ülkeler arasında ekonomik, politik ve sosyal 

ilişkilerin yaygınlaşması, gelişen teknoloji, haberleşme ve ulaşım ağı ile yerel 

ve ulusal düzenlemeler üzerinde sınırlar arası farklılıkların ortadan kalkması 

ve ülkelerarası ideolojik kutuplaşmaların çözülmesi şeklinde ifade 

edilmektedir (Yahşi, 2007).  

İstihdam, dar anlamda, işçilerin bir gelir (ücret karşılığında) çalıştırılmasıdır. 

Başka bir deyişle çalışmak gücünde ve isteğinde olan kişilerin ücret 

karşılığında hizmetlerinden yararlandırılmasıdır (Görgün, 2020). 

İşsizlik; sosyal sorunlara yol açması sebebiyle önem derecesi yüksek olan, 

dünya ülkelerinin ortak ve en öncelikli problemlerinden biridir. İşsizlik, 

bireylerin çalışma gücü ve isteğinde oldukları halde iş bulamadıkları durumu 

ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Uluslararası Çalışma Örgütü 

tarafından 1982 yılında düzenlenen 13. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri 

Konferansından sonra pek çok ülke tarafından kabul gören tanıma göre; “belli 

bir yaşın üzerinde olup referans döneminde “işi olmayan”, “işbaşı yapmaya 

hazır olan” ve “iş arayan” tüm kişiler işsizdir” (Akyurt, 2020). 

Küreselleşmenin istihdama etkisi.Küreselleşmenin istihdama etkisini 

aşağıdaki tabloda 4 başlık altında özetleyebiliriz: 
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Tablo 1: Küreselleşmenin istihdama etkisi 

1. Esneklik  2. İşsizlik  
Küreselleşme sürecinde işgücü 

piyasasında değişimin başlıcası 

esnekliktir. Bu süreçte emek piyasası ve 

esnek işgücünün üç kademesi vardır. 

Bunlar (Yıldırım, 2018): 

 İş gücünde vasıflı– 
vasıfsız gibi kutuplaşma boy 
göstermiştir. Bir tarafta eğitimli, nitelikli, 
kendini sürekli geliştirebilecek, diğer 
tarafta niteliksiz, eğitimsiz, kendini 
ilerletme imkânı giderek azalmış kesim. 
Birinci grubun çalışma alanı oldukça 
fazla, diğer grubun ise çalışma alanı 
giderek kötüleşmekte ve azalmaktadır. 
Bu vasıflı– vasıfsız ayrım birçok kesimin 
istihdam edememesine sebep olur. 

 İş gücündeki 
kuralsızlaşmadır. Esneklik adı altında 
değişen kurallar ve haklar yerini ortama 
göre değişen kurallara bırakmaktadır. 
İşveren tarafından düzenlenen, tek 
taraflı değişen kurallardır. 

 Kuralsızlaşmayla 
beraber emeğin korunmasının gitgide 
azalması ve bunun bedelini iş gücünün 
ödemesidir. 

Küreselleşmenin istihdama 

etkilerinden biri ilk önce gelişmiş ülkelerde 

başlayan ve tüm dünya devletlerini 

kapsayan işsizliktir. İşsizliğin yaranmasının 

başlıca sebepleri emeğin yerini makinelere 

bırakmasıyla yüksek teknoloji ve 

otomasyona geçiş, gelişmiş ülkelerde ve 

globalleşme sonrası gelişmekte olan 

ülkelerde iş gücünün tarım sektöründen 

hizmet ve sanayi alanlarına kayması, ülkeler 

arasında rekabetin artarak hatanın kabul 

edilemez hale gelmesiyle emeğin yerini 

sermaye ve yatırımlara bırakmasıdır. 

Dertli’nin (2007) araştırmasına göre 

küreselleşmenin ortaya çıkmasıyla işsizlik 

oranları, 1970’lerde artmaya başlamış, 

1980’li yıllarda artış hız kazanmış, 1990’lı 

yılların ilk yarısında tepe noktası 

diyebileceğimiz değerlere ulaşmış ve daha 

sonra farklı coğrafyalarda bir takım ılımlı 

iyileşmeler göstermiş olmakla birlikte bugün 

hala yüksek düzeylerde seyretmektedir. 

3. Dezavantajlı grupların 
istihdamı 

4. Dijitalleşme  

Küreselleşme süreciyle iş gücü 

piyasalarında yaşanan ciddi dönüşümler 

artan rekabet teknolojik ilerlemeler ve 

değişen piyasa koşullarından 

kaynaklanmaktadır. Bu dönüşüm belirli 

grupların istihdamına olumlu veya 

olumsuz etki göstermektedir. Dezavantajlı 

grup diye adlandırdığımız bu gruba kadın 

ve çocuk iş gücü dahildir. 

 Kadınların emek piyasasındaki 
yeri ve çalışma şekilleri zamanla değişime 
uğramıştır. Çakır’a (2011) göre bir 
ülkedeki kadınların işgücüne katılım 
oranını ve istihdam yerlerini belirleyen, 
makroekonomik faktörler ile sosyo- 
kültürel faktörlerin bileşimidir. Kadınların 

Küreselleşmenin bir diğer etkisi ise 

istihdamda dijitalleşmenin yaşanması 

olmuştur. Dijitalleşmenin her geçen gün 

artışı sonucunda dünya devletleri hem 

ekonomik anlamda, hem de iş piyasasında 

büyük dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşüm 

bazı alanlarda- ekonomi ve teknolojide 

olumlu etkilere neden olurken, işgücü 

piyasasını nasıl etkileyeceği tartışma 

konusu olmuştur. Bazı görüşlere göre 

işsizliği artıracağı ve bunun sonucu 

yeniliklere ayak uydurmayan işlerin yok 

olacağını savunurken, bir diğer görüşler ise 

yeni iş alanları yaratacağını 

söylemektedirler. 
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istihdam oranının düşük olmasının çeşitli 
nedenleri vardır. Bu nedenlerden bir 
tanesi; kadınların yaşamın çoğu alanında 
eşitsizliğe maruz kalmasına neden olan 
cinsiyet ayrımcılığıdır. Kadınların belli 
meslekleri seçmesi için zorlanması, kız 
çocukların okuma oranındaki düşüklük, 
ev bakım işleri nedeniyle çalışma 
yaşamında aktif yer almalarının 
engellenmesi, bu konudaki yasal 
düzenlemelerin yetersizliği kadınların 
istihdam oranının düşük olmasının 
nedenlerinden bazılarıdır. 

 Çocuk istihdamı özellikle gelişen 
teknoloji ve avantajlarla birlikte insan 
gücünün yerini makinalara bırakmasıyla 
azalmıştır. Lakin günümüzde halen az 
gelişmiş ülkelerde çocuk emeğinin 
kullanıldığı görülmektedir. Çocuk 
istihdamının başlıca nedenleri ise 
çocukları çalışmaya iten durumlar ve 
işverenlerin çocuk işçi çalıştırmayı tercih 
etmesidir. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu 

Küreselleşme sürecinde istihdama yeni bakış - Dijital İstihdam. Sanayinin 

tarihsel gelişim sürecinde 4 devrim yaşamıştır ve bu devrimler zamanı işgücü 

bu değişimlere ayak uydurmak zorunda olmuştur. Bunu aşağıdaki tablodan 

inceleyebiliriz: 

Tablo 2: Sanayi Devrimleri ve İstihdam 

I. Sanayi Devrimi- Buhar 
Makineleri 

II. Sanayi Devrimi- Teknoloji 
Devrimi 

Buhar gücü ile çalışan makinenin 

buluşu ile üretimde sade makinelerin 

kullanıldığı bu devrimde işgücü 

tarımdan sanayi alanına geçmekte ve ilk 

yıllar yeni makineleri öğrenme 

gereksiniminden kaynaklanan geçici 

işsizlik yaşanmıştır. Bu dönemde 

öncelik, talebin fazlalığına bağlı olarak 

ne üretirsek müşteri onu alacak 

olmasıdır. 

Buhar gücünün yerini elektriğe verdiği seri 

üretimin kullanımının yaygınlaşmaya 

başladığı bu dönemde seri üretime geçişle 

işgücünde yeni kavramlar- iş bölümü ve 

uzmanlaşma ortaya çıkmıştır. Burada 

uzmanlaşma ve iş bölümüyle üretimde 

artışın yaşanması gerçekleşmekte ve bu 

devrim zamanında ne kadar çok üretirsek o 

kadar çok satış yaparız düşüncesi hakimdir. 

III. Sanayi Devrimi- Dijital Devrim IV. Sanayi Devrimi- Endüstri 4.0 
İnternetin buluşuyla üretimin 

dijitalleşmeye geçiş dönemi olan, 

2011 yılında Almanya’da Hannover 

Endüstriyel Teknoloji Fuarında ortaya atılan, 
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insanın üretimdeki yerini bilgisayarlara 

devrettiği bu devrim döneminde 

dijitalleşmenin başlamasıyla üretimin 

otomasyona geçişi gelişmiş ülkelerde 

vasıfsız işçilerin işsiz kalmasına neden 

olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde ise 

gelişmiş ülkelerdeki büyük şirketler hem 

rekabet ortamında kendini korumak, 

hem de bu ülkelere üretimi geçirerek 

maliyetlerini ucuz işgücü kullanarak 

düşürmektedirler. Ucuz işgücü kullanımı 

ise bu işçilerin haklarının 

sömürülmesine neden olmaktadır. 

Bagner’e (2018) göre bilgi toplumunun öne 

çıkmasıyla üretimde esneklik ve tüketiciye 

özel ürünlerin sunulması, hataların en aza 

indirilmesi gibi özellikleri içeren bu dönemde 

dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla akıllı 

fabrika, nesnelerin interneti, büyük veri gibi 

araçların kullanımı insan faktörünü en aza 

indirgemekte ve bazı işlerin yok olarak yeni 

işlerin yaranmasına neden olmuştur. Yeni iş 

gücünden beklenen ise kas gücünden çok 

beyin gücü (karar verme, liderlik, inisiyatif 

kullanma gibi yetenekler) olmuştur. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu. 

İstihdam politikaları. Küreselleşme sürecinin de etkisiyle hızla gelişen 

teknolojilere bağlı olarak işgücü piyasası yapısının değişmesi ve nitelikli 

işgücüne duyulan talebin artması işsizliğin giderek daha da büyümesine ve 

yapısal işsizliğe dönüşmesine yol açmıştır. Bu yıllardan itibaren pasif ve 

özellikle de aktif işgücü piyasası politikaları işsizliğin çözümünde ön plana 

çıkmaya ve önemli rol oynamaya başlamıştır. Son yıllarda aktif işgücü 

piyasası politikaları ile değişen işgücü piyasalarının ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek nitelikli işgücünün oluşturulması için çaba sarf edilmektedir (Şen, 

2016). 

İstihdam politikaları, işgücü piyasasının kalitesini ve işgücü istemini artırmayı 

amaçlayan çeşitli uygulamaları kendinde birleştiren aktif ve işsizlik sorununun 

olumsuzluklarını gidermeyi hedefleyen ve bu anlamda işsizlere ekonomik 

güvence sağlamaya yönelik tedbirler bütünü olan pasif istihdam politikaları 

ayrımına tabi tutulmaktadır. 

Helmdag ve Kuitto’e (2016) göre aktif işgücü piyasası politikaları modern 

refahın önemli bir parçasıdır. Aktif istihdam programları işsizlik durumunda 

gelir telafi edici faydalar sunmak yerine iş kaybını önleme ve işsizlerin işgücü 

piyasasına girmeyi hızlandırmaktadır. Aktif istihdam politikaları uygulamaları 

her ülkede farklılık göstermektedir. Aktif istihdam politikalarının en yaygın 

kullanılanları aşağıda incelenmiştir: 
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Tablo 3: Aktif İstihdam Politikaları 

Politikalar Açıklama 

Mesleki ve 

İşbaşı Eğitim 

Programları 

Mesleki eğitim, bir işte çalışan kişilerin bir bilgiye bağlı olarak mesleğini 

sürdürdüğü gerçeğine dayanan bir kavram olsa da aslında çalışan kimselerin 

bir meslek sahibi yapabilecek değerde olan bir eğitimdir. Bir başka tanıma 

göre ise mesleki eğitim, kişilerin işgücü piyasalarında ihtiyaç duyulan 

yetkinliğe sahip olmalarına yönelik verilen eğitimlerdir (Işığıçok ve Emirgil, 

2009). 

İstihdamı 

Arttırıcı 

Sübvansiyonlar 

Uşen’e göre (2007) istihdam arttırıcı sübvansiyonlar, devletle birlikte gelişme 

eğilimi gösteren ya da doğrudan krediler yerine kamu istihdam bürolarının 

istihdam edilmesine eğilim gösteren yeni kurulan çalışanlara yönelik 

olanaklardır. Sübvansiyon desteğini kısaca açıklamak gerekirse; koşulsuz bir 

yardım değildir, ancak kurumları bu programdan yararlanma yükümlülüğüne 

sokmaktadır. Bu yükümlülüklerin çoğu sübvansiyonlu maaşları sübvansiyon 

karşılığında belirli bir süre çalışmak zorunda olanları ifade etmektedir. 

İş Kurma ve 

Girişimcilik 

Programları 

Bir ekonomide en önemli istihdam artırıcı uygulamalardan biri de girişimcilere 

kendiişlerini kurma konusunda yardımcı olmaktır. Bu uygulama ile girişimci 

sayısı artacak ve bu girişimciler de yeni işgücü talebinde bulunacaklardır. 

Aynı zamanda girişimci olan kişilerin de işsizlikten kurtulacakları 

düşünüldüğünde, kişilerin kendiişlerini kurma noktasında desteklenmelerinin 

ne denli önemli olduğu görülecektir. Bu programlar kapsamında 

katılımcıların, iş kurmaları ya da var olan işlerini geliştirmeleri, eğitim ya da 

bir takım mali teşviklerle desteklenmektedir. 

Toplum 

Yararına 

Çalışma 

Programları 

Soysal’a göre (2019) bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen 

uygulamalar çevre temizliği, kamu binalarının korunmasını sağlayacak 

bekçilik hizmetleri, öğrencilerin okullara giriş ve çıkış saatlerinde trafiği 

denetleme gibi kar amacı gütmeyen kamu tarafından sağlanan yeni istihdam 

alanları yaratmak amacıyla oluşturulan işlerdir. Bu tür işlerde genellikle 

öncelikli olarak kadınlar, engelliler, eski hükümlüler ve diğer bu gruba dahil 

kişiler belirlenmiştir. 

İstihdam ve 

Danışmanlık 

Hizmetleri 

İşgücü piyasasında iş arayan kişiler ile işçi arayan firmaların buluşturulması 

yani işçi ve işverenlerin eşleştirilmesi istihdam hizmetlerinin özünü 

oluşturmaktadır. Bu tür istihdam hizmeti faaliyetlerini istihdam ofisleri 

gerçekleştirmektedir (Dertli,2007). Kişiler hayatının çeşitli dönemlerinde iş 

bulma, meslek seçme veya geliştirme konularında yardım alabilecek 

danışmanlara ihtiyaç duyar. Danışmanlık hizmeti, işgücü piyasası dışında 

kalmış veya başka meslek ve işyeri koşullarını tanımadığı için düşük gelirle 

istihdam edilen bireyler için oldukça önemlidir. Bu kişiler, içinde bulundukları 

koşulları tek başına değiştirmekte zorluk çeken ve çoğu zaman internet veya 

benzeri iletişim araçlarına sahip olmayan bireylerdir (Kayataş, 2014). 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu. 
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Pasif istihdam politikaları işsizliğin sebep olduğu sosyal sıkıntıları onarmaya 

ve işsiz bireyleri asgari düzeyde de dahi olsa ekonomik bir güvence 

sağlamalarına sebep olur (Mahiroğulları ve Korkmaz 2013). Pasif istihdam 

politikaların türleri aşağıda işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, tazminatlar, erken 

emeklilik aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir: 

Tablo 4: Pasif istihdam politikaları 

Politikalar Açıklama 

İşsizlik 

Sigortası 

Andaç’a göre (2010) işsizlik sigortası, sosyo-ekonomik nedenlerle birlikte 

kişinin kazancının kesilmesi buna rağmen çalışma istek ve yeteneğinde olan 

bağımlı çalışanların geçimini karşılamak üzere, sigortacılık tekniğine bağlı, 

devletçe kurulmuş, sosyal yönlü, zorunlu bir sigorta koludur. Pasif istihdam 

politikası olan işsizlik sigortası, aktif istihdam politikalarıyla eşgüdüm 

içerisinde yürütülmelidir. 

İşsizlik 

Yardımı 

Sosyal yardım da diyebileceğimiz işsizlik yardımı, özellikle yoksulluğu 

azaltmak ya da önlemek için verilen desteği ifade etmektedir. Genellikle de 

uygulama alanı işsizlik sigortasından yararlanamayan, süresi bitmiş 

yararlanıcılara verilen ya da ailelerine geçimlerini sağlamak adına verilen 

destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yardımın mali yükü vergilerle 

karşılanır. Dolayısıyla işsizlik sorunu, esasen tüm sosyal yapıyı kuşatan 

olumsuzluklarla dolu bir olgudur. Yardımın süresi, muhtaçlık durumunun 

devam edip etmemesine göre belirlenir. Birey, muhtaçlık ölçütünü 

karşıladığını ispat ettiği sürece bu yardım sürdürülür (Taş, 2016). 

Tazminatlar İşık ve Bülbül’e göre (2012) iş hukukunda ve çalışma yaşamında iş ilişkisinin 

sonlandırılmasına dayalı tazminatların büyük önemi vardır. Uzun yıllar 

kıdem tazminatı başta olmak üzere bu haklar, işçilerin işsiz kaldıklarında 

geçici bir süre gelir temin etmeleri bakımından pasif istihdam politikası olarak 

öngörülmüştür. Şakar’a göre (2005) kıdem tazminatı, iş sözleşmesi belirli 

koşullarla sona eren ve bir yıldan uzun süredir işyerinde çalışan işçiye 

verilen paradır. İş kaybı tazminatı, özelleştirme kapsamına alınan 

kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, 

küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli 

ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda 

iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri 

tâbi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak 

kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş 

sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında, gelir ve sosyal güvenliklerinin 

devamlılığı sağlamak için belirli bir süre ilave olarak ödenen tazminatı ifade 

etmektedir (Burhan, 2020). Sürücü’ye göre (2014) ihbar tazminatı işten 

çıkarılacak kişinin henüz oradaki işi bitmeden başka bir iş araması için 
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verilen süreyi veya bu süreye karşılık gelecek bir ücretin peşinen ödenmesi 

ile daha çalışırken bir başka işe yöneltilebilmesini ifade etmektedir. 

Erken 

emeklilik 

Bir diğer pasif istihdam politikası olarak değerlendirebileceğimiz yaşlı 

nüfusun verimliliğinin düşmesine bağlı olarak erken emekli edilmesidir. 

Sarygulova’ya göre (2011) erken emeklilik, daha çok yaşlı işgücünün 

istihdam edildiği sektörlerde ve işletmelerde kullanılabilen; geçiş sürecinde 

veya yapısal dönüşüm dönemlerinde ekonomik ve demografik 

parametrelerin uyumluluğu ölçüsünde başvurulabilecek bir yoldur. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu 

 

Azerbaycan’da Uygulanan İstihdam Politikaları ve Dijital İstihdam. 

Azerbaycan Devlet İstihdam Kurumu (DMA) 

Devlet İstihdam Kurumu aktif istihdam politikaları, işsizlik sigortası fonlarının 

yönetimi, iş arayanların ve işsizlerin sosyal korunmasına ilişkin önlemleri, 

Azerbaycan Cumhuriyeti “İstihdam Yasasının” gerekliliklerine uygunluğun 

kontrolünü ve ayrıca işgücünü organize eder 

(https://dma.gov.az/agentlik/haqqimizda). 

Devlet İstihdam Kurumu Tüzüğünde (2020) belirtildiği gibi Devlet İstihdam 

Kurumunun (DMA) faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir: 

1. İstihdamın gelişmesini sağlamak; 

2. İstihdama ilişkin devlet politikasının oluşturulması konusunda Çalışma ve 

Sosyal Koruma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına önerilerde 

bulunmak, bu politikanın uygulanmasını sağlamak; 

3. İstihdamla bağlantılı olarak ilgili devlet organları (kurumları) ile işbirliği 

yapmak, tekliflerin geliştirilmesine ve uygulanmasına katılmak; 

4. İş arayanlar ve işsizler için istihdam olanaklarını genişletmek için 

Azerbaycan Cumhuriyeti “İstihdam Hakkında” Yasası uyarınca aktif 

istihdam politikalarının uygulanmasını sağlamak, onlara mesleki rehberlik, 

mesleki eğitim sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak, işgücü piyasası 

gereksinimlerine uygun bir işgücü oluşturmak; 

5. İşsizlik sigortası fonlarını yönetmek, bu fonların doğru kullanımını 

sağlamak ve aktif istihdam politikalarını finanse etmek ve sigorta 

ödemeleri sağlamak; 
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6. İşverenlerin açık pozisyonlar ve gerekli işler ile yeni yaratılan işler 

hakkındaki bilgileri temelinde bir işçi (vakan siya) bankası oluşturmak ve 

kullanmak; 

7. Kayıt dışı istihdamın tespiti ve önlenmesi ile kayıt dışı istihdamın 

yasallaştırılması alanındaki kontrol önlemlerinin uygulanmasına katılmak; 

8. Azerbaycan Cumhuriyeti “İstihdam Yasasına” göre belirlenen kotaya 

uygun olarak sosyal korumaya muhtaç ve iş bulmakta güçlük çeken 

kişilerin istihdamını sağlamak; 

9. İstihdam faaliyetlerini iyileştirmek ve şeffaflığı artırmak, ayrıca sunulan 

hizmetlerin kalitesini, elektronik ortamda uygulanmasını iyileştirmek, 

yenilikçi fikir ve projeleri desteklemek için önlemler almak. 

Azerbaycan’da uygulanan istihdam politikaları. Azerbaycan’da istihdam 

politikaları önceki kısımlarda belirtildiği gibi aktif- pasif ayrımına tabi 

tutulmamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyetinin “İstihdam Hakkındaki” 

Yasasına göre, iş arayanlar ve işsiz olarak kayıtlı kişiler için aşağıdaki 

istihdam önlemleri sağlanmaktadır: 

Tablo 5: Azerbaycan’da uygulanan istihdam politikaları 

Politikalar  Açıklama 

Mesleki Eğitim Azerbaycan Cumhuriyeti 24 Nisan 2018 tarihli Mesleki Eğitim Kanununa göre 

mesleki eğitim, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak genel 

ortaöğretim ve tam ortaöğretim temelinde çeşitli mesleklerde nitelikli işçilerin 

yetiştirildiği eğitim düzeyi olarak adlandırılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti 

İstihdam Hakkında Kanunda belirtildiği üzere işsizlerin ve iş arayanların temel 

mesleki eğitim dışındaki mesleki eğitimleri aşağıdaki durumlarda yapılır: 

 İş arayanlar ve işsizler, gerekli meslek veya uzmanlık eksikliği 
nedeniyle uygun bir iş seçemezlerse, 
 İş arayan ve işsiz kişi önceki meslekte (uzmanlık) çalışma yeteneğini 
kaybederse, 
 İş arayanlar ücretli olarak mesleki eğitime katılırlar. 

Ücretli Kamu 

İşleri veya 

Toplum 

Yararına 

Çalışma 

Programları 

İstihdam Kanunu’na göre mülkiyet türü ve kurumsal-hukuki şekli ne olursa 

olsun, iş arayanların sözleşmeler altındaki ücretli kamu işlerine katılımını 

organize etmek ve işsizlerin %20’sinden fazlasının olmaması şartıyla iş 

arayanların geçici istihdamını sağlamak yılda ücretli bayındırlık işlerinde yer 

alırlar. Kural olarak bayındırlık işleri 2 aya kadar düzenlenir. Gerektiğinde bu 

süre, işletme ve iş merkezinin karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilir. Azerbaycan 

Cumhuriyeti İş Kanunu uyarınca, işsiz kişiler ile bayındırlık işlerine katılmak 

isteyen işverenler arasında belirli süreli bir iş sözleşmesi yapılır. İşsizlik 

sigortası ödeneği almayan işsizler, bu tür sözleşmeleri akdetmek için rüçhan 
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hakkına sahiptir. “Ücretli Bayındırlık İşleri” hakkında karara göre aşağıdaki 

bayındırlık işleri organize edilebilir: 

 Şehir, ilçe bölgesi, sokaklar, parklar ve meydanların iyileştirilmesi; 
 Yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, anaokulları, yurtlar ve 
pansiyonlar, yaşlı ve engelliler için sosyal hizmet kurumları ile sosyal alandaki 
diğer tesislerde inşaat ve onarım işleri; 
 Yolların ve köprülerin, ısıtma ve kazan sistemlerinin onarımı ve 
inşaatı; 
 Tarımsal işletmelere yardım sağlanması ile ilgili çalışmalar; 
 Doğal afetlerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışmak; 
 Yaşlıların ve engellilerin bakımı; 
 Diğer sosyal açıdan önemli işler. 

Kariyer 

Danışmanlığı 

Hizmetleri 

İstihdam Hakkında Kanun’da belirtildiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, gençlerle (eğitim kurumlarının öğrencileri ve öğrencileri ile 

ebeveynleri), iş arayanlar ve işsizlerle kariyer rehberliklerini organize etmek 

için görüşmeler ve testler yapar. Bakanlar Kurulunun “Kariyer Danışmanlığı 

Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Kurallar Hakkında” Kararnamesine göre 

danışmanlık hizmetlerinin aşağıdaki yönleri mevcuttur: 

 İşgücü piyasasının mevcut durumu ve işgücü piyasasındaki en 
popüler meslekler ve uzmanlıklar hakkında bilgi; 
 Mevcut meslek ve uzmanlık alanında istihdam veya mesleki eğitim 
fırsatları hakkında bilgilendirme; 
 Sosyo-psikolojik özellikler, meslek, bilgi, beceri ve yetenekler, sağlık 
durumu dikkate alınarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre iş ve meslek 
seçiminde işsizlere yardım. 

İş Kurma ve 

Serbest 

Meslek 

Yardımı 

Programları 

Bakanlar Kurulunun “İşsizlerin Serbest Meslek Kuruluşu İçin Kurallar Hakkında” 

Kararnamesinde gösterildiği üzere işsizlerin serbest meslek yardımı 

programları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir ve 

aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

 İşsizlere serbest meslek organizasyonu hakkında tavsiye ve bilgi 
sağlamak; 
 İşgücü piyasası analizi temelinde ekonominin sektörlerinde serbest 
meslek seçimi ve organizasyonunda yardım; 
 Serbest meslek organizasyonu için bir iş planının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, ayrıca eğitimler vermek ve sonuçlarını değerlendirmek; 
 1 (bir) yıllık bir süre için sözleşmeye dayalı olarak seçilen serbest 
meslek yönünün organizasyonu için işsizlere malzeme, takım ve diğer mülklerin 
sağlanması; 
 1 yıl boyunca serbest meslek sahibi kişinin faaliyetinin izlenmesi. 

İşsizlik 

Sigortası 

Azerbaycan Cumhuriyeti İşsizlik Sigortası Hukuku gereğince işsizlikten sigorta, 

sigortalının kayıp ücretlerini tazmin etmeyi amaçlayan bir garanti biçimi olarak 

tanımlanmaktadır. İşsizlik sigortası oranları aşağıdaki faiz oranlarına göre 

belirlenir: 

 Sigortacı tarafından ödenen sigorta primlerinde - hesaplanan işgücü 
ücretlendirme fonunun yüzde 0,5’i; 
 Sigortalı tarafından ödenen sigorta priminde - çalışanın maaşının 
yüzde 0,5i. 
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İşsizlik sigortası fonları aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 

 Ödenen sigorta primleri; 
 Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanununda öngörülen idari 
suçlar için verilen idari cezaların makbuzları; 
 Azerbaycan Cumhuriyetinin “Hibeler Hakkındaki” Kanunu uyarınca 
sağlanan yardımlar, bağışlar ve yardımlar; 
 Banka kredileri; 
 Kanunla sağlanan diğer kaynaklar. 

İşsizlik Yardımı Devlet, iş arayanlara ve işsizlere işsizlik yardımı olarak aşağıdaki öncelikleri 

vermektedir (İstihdam Hakkında Kanun, 2018): 

 Azerbaycan Cumhuriyeti İş Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca 
işletmeden serbest bırakılan çalışanlara garanti verilmesi; 
 Mesleki eğitim döneminde emekli maaşı ödenmesi; 
 İşsizlik sigortası ödeneğine hak kazananlara sigorta ödeneği 
ödenmesi; 
 Ücretli kamu işlerine katılım; 
 Serbest meslekte yardım; 
 İşverenlerle birlikte çalışanların maaşlarını finanse etmek; 
 Sosyal korumaya ihtiyacı olan ve iş bulma güçlüğü çeken kişilerin 
istihdamını sağlamak için ek işlerin ve sosyal girişimlerin yaratılması ve 
hedeflenen programların uygulanması. 

Erken emeklilik Azerbaycan istihdam mevzuatında iki halde erken emeklilik yaranmaktadır. 

Bunlar: 

1. Tehlikeli ve ağır sanayilerde çalışanlar, kanuna göre erken emeklilik 
hakkına sahiptir. Çalışma Emeklilik Yasası'nın 9. maddesine göre, erkeklerin 12 
yıl 6 ayı zararlı ve zor olan, normal emeklilik yaşından 5 yıl daha erken olan 60 
yıl olmak üzere toplam 25 yıl hizmeti bulunuyor. Burada bir diğer gereklilik de 
emeklilik sermayesinin şartıdır. Aynı zamanda, aynı maddenin 8. fıkrasına göre, 
kanun yürürlüğe girmeden önce şartları sağlayanlar için o dönemde mevcut olan 
erken yaş sınırı da korunmuştur. Erkek vatandaşlar 01.01.2006 tarihinden önce 
toplam 25 yıl zararlı ve ağır sahada 12 yıl 6 ay tecrübeye sahip iseler 57 yaşında 
bu hakkı elde edebilirler. Ayrıca özellikle tehlikeli ve ağır sanayilerde çalışanlar 
için daha erken bir yaş sınırı vardır (https://pensiya.az/news/3/kisilerin-erken-
yasda-pensiya-huquqlari.html). 
2. Yasaya göre 5 çocuğu olan kadınların normal yaştan 5 yıl daha erken 
emekli olma hakları var. Emeklilik yaşının her çocuk için 1 yıl düşürüldüğü dikkate 
alındığında, 6 çocuğu olan anneler bu hakka sırasıyla 56 yaş 6 ayda, 7 çocuğu 
olan anneler ise sırasıyla 55 yaşı6 ayda bu hakka sahip olabiliyor 
(https://pensiya.az/news/29/coxusaqli-analarin-erken-yasda-pensiya-
huquqlari.html). 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu 

Azerbaycan’da Dijital İstihdam. Dünya 2011 senesinden sonra yeni kavram 

Endüstri 4.0 ve bu kapsamda dijitalleşme ile tanıştı. Her ne kadar dünyada 

bazı ülkelerde Endüstri 4.0’ün araçları geniş şekilde kullanılmaya başlasa da 

ülkemiz bu konuda daha yenidir ve gelişme göstermektedir.  Bu araçların 

kullanımına örnek olarak ülkemizde en belirgin “Big Data” (Büyük Veri),  bulut 

https://pensiya.az/news/3/kisilerin-erken-yasda-pensiya-huquqlari.html
https://pensiya.az/news/3/kisilerin-erken-yasda-pensiya-huquqlari.html
https://pensiya.az/news/29/coxusaqli-analarin-erken-yasda-pensiya-huquqlari.html
https://pensiya.az/news/29/coxusaqli-analarin-erken-yasda-pensiya-huquqlari.html
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bilişim, siber fiziksel sistemler ve güvenlik gibi araçları gösterebiliriz. “Big 

Data” genel olarak ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanması ve daha sonra bu 

bilgiler ışığında gerektiğinde belirli analizlerin yapılarak kullanımı şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. Buna örnek olarak ülkemizde farklı sektörlerde 

(örneğin tarım, hizmet, sanayi, istihdam ve diğerleri) “Big Data” oluşturarak 

geleceğe dönük tahminler yapılmaktadır. İstihdamla ilgili “Big Data”nın 

oluşturulması Devlet İstihdam Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Burada amaç ülkede mevcut istihdamın durumu, yapısı, iş yerleri, işsizler, 

işsizliğin yapısı gibi konular hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiler ışığında 

gerekli istihdam politikalarının oluşturulmasına önayak olmaktır. Bulut bilişim 

kapsamında ayrı ayrı sektörlerde bilgi akışının farklı teknolojik sistemler 

tarafından gerçekleştirilmesidir. Siber fiziksel sistemler ve güvenlik 

bağlamında ise elde olunan bilgilerin güvenliğinin yüksek düzeyde 

yapılmasını amaçlamaktadır. 

 

Devlet İstihdam Kurumunun dijital projeleri 

İstihdamın dijitalleşmesi kapsamında gerçekleştirilen projelerle istihdamın 

artırılması, daha bilgili çalışanların hazırlanması, gelecek planların 

oluşturulması bakımında gerekli bilgilerin toplanması amaçlanmaktadır. Bu 

projeler aşağıdaki tabloda incelenmiştir: 

Tablo 6: Dijital Projeler 

Projeler Açıklama 

Çalışma İlişkileri 

Ve İstihdam Alt 

Sistemi (ƏMAS) 

Tüm yerli işverenler ve işe alım görevlileri, merkezi ve yerel yürütme 

makamları ile diğer devlet kurumları için tek bir çalışma ilişkileri platformu 

olarak hareket edecektir. Bir vatandaş, e-social.az portali üzerinden 

ƏMAS’ye girebilir, işsiz veya iş arayan olarak kaydolabilir, iş becerilerine 

göre uygun işlerle tanışabilir ve iş başvurusunda bulunabilir. Böylece, bir 

vatandaş, Devlet İstihdam Kurumu’nun bölgesel istihdam şubelerine 

başvurmak zorunda kalmadan herhangi bir zamanda elektronik olarak bir 

işe başvurma hakkına sahiptir (https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-

layiheler/emas). 

Çalışan Kişilerin 

Kaydı 

İstihdam edilen kişilerin sicili, diğer gelir sahibi kişilere ilişkin bilgileri ve 

ayrıca kişisel harcamaların yapısını (kamu hizmetleri, krediler vb.) ve 

mevzuat tarafından istihdam edildiği düşünülen kişilere ilişkin bilgileri 

içerecektir. Hizmet, işgücü piyasası ile ilgili bilgi kaynaklarını geliştirmek, 

analize dayalı kayıt dışı istihdam kontrol önlemlerini daha da 

https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/emas
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/emas
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güçlendirmek için oluşturulmuştur 

(https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgul-sexslerin-

reyestri).  

Kayıt Dışı 

İstihdam İzleme 

Bilgi Rezervi 

Birleşik elektronik bilgi kaynağı sistemi, bu sisteme uyum gerektiren bilgi 

kaynak sistemlerinden bilgi toplayarak, iş mevzuatı üzerinde devletin 

kontrolü için risk grupları kriterlerine göre toplanan bilgileri işleyecektir. 

Risk alma durumlarını erken aşamada belirleyerek önleyici tedbirlerin 

alınmasına hizmet edecektir (https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-

layiheler/qeyri-formal-mesgulluga-nezaret-informasiya-ehtiyyati). 

İstihdam 

Haritası 

Haritanın elektronik veri tabanı, tüm idari-bölgelerde ana istihdam, 

çalışma ilişkileri ve demografik göstergeler, işgücü kaynakları ve işgücü 

ve personel kaynakları dengeleri, ülkenin bölümleri, istihdam edilen 

nüfus, çalışanlar, bireysel girişimciler, arazi sahipleri, sektörel 

dağılımları, işsizler, bölgesel istihdamı gösterir. Programların uygulama 

durumu, meslek atlası ve benzeri diğer bilgiler toplanacaktır. Her ilçe ve 

il için oluşturulacak harita, sosyal ve ekonomik alanda atılacak adımların 

dinamiklerini gösterecek, istihdam programlarının geliştirilmesi ve 

uygulanmasının daha da iyileştirilmesine olanak sağlayacaktır 

(https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgulluq-xeritesi). 

Elektronik 

İşgücü Borsası 

Kalıcı, mevsimlik ve geçici iş arayanları, aynı temelde iş teklif eden 

kişilerle buluşturan sanal bir platformdur. Platformun, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı'nın Merkezi Elektronik Bilgi Sistemi, “Çalışma İlişkileri 

ve İstihdam” (ƏMAS) alt sistemi, istihdam arabuluculuğu yapan e-

platformlar ile etkileşime girmesi bekleniyor. Platformun kullanımı 

herkese açıktır, Ajansın yerel ofislerine işsiz olarak kaydolmaya gerek 

yoktur. Kurum, bu platform aracılığıyla vatandaşın işgücü piyasasına 

katıldığını ve geçici de olsa istihdamının sağlandığını gözlemleyecektir. 

Amaç, bu kişilerin istihdamının devamlılığını sağlamak için destekleyici 

tedbirlerin uygunluğunu sağlamaktır 

(https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/elektron-emek-birjasi). 

BACAR- Sanal 

Eğitim 

Platformu 

Modern teknik yenilikler, yenilikçi çözümler, uluslararası deneyim ve 

standartlar konusunda uzaktan mesleki eğitim sunan sanal bir 

platformdur. 3 ana dalı mevcuttur: 

Serbest meslek- Bu programa katılanlar, e-portal'a erişerek canlı 

eğitimlere erişebilecek, video dersleri izleyebilecek, e-ders kitabı ve e-iş 

planlarını uzmanlarla çevrimiçi olarak derleyebilecek, ayrıca eğitimlerini 

tamamlayan katılımcıları değerlendirebilecekler. 

Mesleki eğitim- Mesleki eğitimin tüm aşamaları uzaktan yürütülecek ve 

geniş bir işlevsellik yelpazesini birleştiren bir platform haline gelecektir. 

İlk aşamada, 43 mesleki modül, profesyoneller tarafından işgücü 

piyasasının gereksinimlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak 

https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgul-sexslerin-reyestri
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgul-sexslerin-reyestri
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/qeyri-formal-mesgulluga-nezaret-informasiya-ehtiyyati
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/qeyri-formal-mesgulluga-nezaret-informasiya-ehtiyyati
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgulluq-xeritesi
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/elektron-emek-birjasi
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güncellenecektir. Güncellenen mesleki modüllerdeki kurslar, “ön testler”, 

video ders kitapları, e- öğrenme materyalleri, e- testler ve e- sınavları 

içerecektir. 

Kariyer- Mesleki oryantasyon, mesleki eğitim, mesleki teşhis ve kariyer 

seçimi desteğini içermektedir (https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-

layiheler/bacar). 

Yenilik ve 

İstihdam 

Geliştirme– 

PROGRO 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Çalışma ve Sosyal Koruma 

Bakanlığı'nın 2019 yılında ortak bir projesidir ve Amerika Birleşik 

Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse 

edilmektedir. Platform olarak amacı mesleki gelişim konusunda 

farkındalık yaratmak sosyal bağlantılar kurmak ve istihdamı artırmaktır. 

Hedef kitlesi, mesleki gelişime açık bir iş arayan gençler ve profesyonel 

bir işçi arayan girişimcilerdir (https://progro.az/haqqimizda/progro-

nedir/460). 

İnsan Gücü 

Kurtarma 

Girişimi– 

Coursera 

Dünya genelinde bireylere ve kuruluşlara esnek, uygun fiyatlı, işle ilgili 

çevrimiçi öğrenmeyi getirmek için önde gelen 200’den fazla üniversite ve 

şirketle ortak çalışmaktadır. Uygulamalı projelerden ve kurslardan işe 

hazır sertifikalara ve derece programlarına kadar çeşitli öğrenme 

fırsatları sunmaktadır (https://about.coursera.org/). Azerbaycan 

Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı’na bağlı Devlet 

İstihdam Kurumu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve dünyanın 

önde gelen çevrimiçi eğitim sistemi Coursera, Kovid-19 sırasında işten 

çıkarılmış, maddi ve manevi zarar sonucu işlerini ve istihdamını 

kaybetmiş ve becerilerini geliştirmek isteyen 50.000 Azerbaycan 

vatandaşı için bu kursu başlatmıştır 

(https://www.az.undp.org/content/azerbaijan/az/home/presscenter/news

/2020/UNDP-AZE-Coursera-Workforce-Recovery-Initiative.html). Bu 

kurslara 20.149 vatandaş başvurmuştur. 

Denetim Ve 

Mobil Denetim 

Alt Sistemi 

İzleme yapmak isteyen kuruluş, müfettişini “İzleme ve Mobil Denetleme” 

sistemi üzerinden atayacak ve alan müfettiş, izleme ile ilgili tüm belge, 

fotoğraf ve video materyallerini bu sisteme ekleyecektir. Ayrıca muayene 

ve izleme süreçleri ek kameralar ile izlenecek, denetçinin adresi GPS ile 

izlenecek ve denetim sonuçları bu sistemde saklanacak ve denetçi 

tarafından silinmeyecektir. Böylece izleme ve teftişlerin daha kolay 

gözlemlenmesi ve raporlanması sağlanacak ve en önemlisi maksimum 

objektiflik ve şeffaflık 

sağlanacaktır(https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-

layiheler/monitorinq-ve-seyyar-yoxlama-alt-sistemi). 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu 

 

https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/bacar
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/bacar
https://progro.az/haqqimizda/progro-nedir/460
https://progro.az/haqqimizda/progro-nedir/460
https://about.coursera.org/
https://www.az.undp.org/content/azerbaijan/az/home/presscenter/news/2020/UNDP-AZE-Coursera-Workforce-Recovery-Initiative.html
https://www.az.undp.org/content/azerbaijan/az/home/presscenter/news/2020/UNDP-AZE-Coursera-Workforce-Recovery-Initiative.html
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/monitorinq-ve-seyyar-yoxlama-alt-sistemi
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/monitorinq-ve-seyyar-yoxlama-alt-sistemi
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Azerbaycan’da istihdamın mevcut durum analizi - SWOT analizi 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin istihdam 

durumlarını daha iyi anlamak için Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

devletleri ve ülkemizin yıllar içindeki istihdam ve işsizlik verilerini incelemek 

gerekmektedir. Ek 1’e baktığımızda Topluluktaki devletlerde de ülkemizde 

olduğu gibi istihdam edilen kişi sayısı artım göstermektedir. Belirttiğimiz gibi 

istihdam edilen kişilerin sayındaki artım Ek 1’de görüldüğü üzere 2020 yılında 

dünyada Kovid-19 yayılmasına bağlı olarak tüm BDT devletlerinde azalmaya 

sebep olmaktadır. 

Ek 2’de belirtildiği gibi işsizliğin oranı ise yıllar üzere bazı devletlerde 

(Özbekistan) ekonomideki daralmalara bağlı artmakta, bazı devletlerde 

(Ukrayna) ülkenin siyasi, ekonomik durumuna bağlı olarak artıp azalmakta, 

diğer devletler de ise azalmaktadır. Genel olarak bakıldığında işsizlik düzeyi 

dünyadaki durumlara bağlı olarak artıp- azalmaktadır. 

Azerbaycan’da istihdamı artırmak için gerçekleştirilen politikaları incelemeden 

önce ülkemizde istihdamın durumunu SWOT analizi ile değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Tablo 7: SWOT Analizi 

Güçlü yönler Zayıf yönler 

1. İşgücü rezervi yeterliliği- Azerbaycan 

Devlet Statik Kurumunun 2020 

verilerine göre 10067 bin kişiden 6634,2 

bin kişi çalışma çağındadır. Bu rakam 

Azerbaycan'ın çalışma çağındaki 

nüfusunun %64'ıdır. Bundan başka bu 

rakam yıllara göre artım göstermektedir 

(Ek 3’e bakınız). Ekonomik olarak aktif 

nüfus sayısı 5252,5 bindir. 

2. Devlet desteğinin mevcutluyu- Devlet 

işgücü verimliliğini artırmak için Ülke 

Ekonomisi ve Ekonominin Sektörleri 

için Stratejik Yol Haritasında belirtildiği 

gibi aşağıdaki önlemleri uygulamayı 

planlamaktadır: 

 Bir destek sistemi oluşturmak- 
Destek sistemi, altyapının 

1. Ek eğitim ihtiyacı olması- Üniversite 

mezunlarının iş bulmak için ek eğitim 

kurslarına ihtiyacı duymaktadır. Bu 

rakamlarda yüksek eğitimli kişilerin işsiz oranı 

diğerler eğitim seviyesine göre daha yüksektir. 

2019 yılı rakamı, devlet iş ve işçi bulma 

kurumuna kayıtlı işsizlerin sayısını 

göstermektedir (Ek 4’a bakınız). 

2. Kadın istihdamının eksikliği- Ek 5’de de 

göreceğimiz üzere uluslararası Çalışma 

Örgütü metodolojisine ve 2019 verilerine göre 

ülkemizde 251,6 bin işsiz nüfusun 144,3 bini 

kadınları oluşturmaktadır ki bu da işsiz 

nüfusun %57,4’dür. Bu oran işsizlik oranı 

rakamlarında da yüzde 8,4 olarak kendini 

göstermektedir (Ek 6’e bakınız). 
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iyileştirilmesini, işgücü eğitimi, çalışma 
standartları, ticaret anlaşmaları yoluyla 
pazarlara erişimin kolaylaştırılması ve 
hızlandırılması ve endüstriyel merkezler 
veya endüstriyel platformlar aracılığıyla 
kümelenme tabanlı kalkınmanın 
kolaylaştırılmasını içerir. 
 Üretim ve yatırımın teşviki- 
Faaliyetlerini teşvik etmek için, ilgili 
şirketlere sonuca dayalı indirimler ve 
yatırım sübvansiyonları sunulmaktadır. 
Bu teşvikler üretimi artırması, hükümet 
sübvansiyonları yoluyla bir dizi küçük 
yerel alt tedarikçi kümesi oluşturulması 
ve ek şirketleri çekebilmesi 
amaçlanmaktadır. 
 Yenilik faaliyetlerine yatırımı 
teşvik etmek- İnovasyon faaliyeti, insan 
sermayesinin gelişmesinde sürekliliği 
sağlayan, üretim ve yönetimde işgücü 
verimliliğini ve rekabet gücünü 
artırmanın temel itici gücüdür. 
Azerbaycan'da yeniliği teşvik etmek için 
eylem planları ve devlet programları 
geliştirilirken bu faaliyetin önemi 
dikkate alınmaktatır. 
 Sektörlere göre işgücü 
verimliliği girişimlerinin uygulanması- 
Temel amaç, devlet kurumları ve 
sektörel kuruluşlar da dahil olmak üzere 
her bir sektördeki sorumlu kuruluşlar 
arasında etkin bir koordinasyon 
sağlamak ve emek verimliliğini artırmak 
için gerekli mekanizmaların 
oluşturulmasına yardımcı olmaktır. 

3. İşsizliğin olması- İşsizlik oranı ülkemiz için 

diğer ülkelerde olduğu gibi büyük sorundur. 

Aşağıdaki tabloyu incelediğimizde ülkemiz bu 

oranı düşürmek ve istihdamı artırmak için 

gerekli politikalar uygulamasına karşın 2020 

yılında bu oran 7,2 olmuştur. Bu oran 

aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi yıllarca 

az olsa da azalma eğilimi göstermektedir. 

Lakin 2020 yılında korona virüsün yayılması 

gibi durum işsizlik oranını 4,8’den 7,2’e 

yükseltmiştir. 

Fırsatlar  Tehditler  

1. Endüstri 4.0 yarattığı yeni iş yerleri- 

2011 yılından Endüstri 4.0 kavramının 

ortaya çıkmasıyla diğer alanlarda 

olduğu gibi istihdamda da yeni bakış 

açısı kazanmış ve bu da yeni işlerin 

yaranmasına neden olmuştur. Ayrıca 

dijitalleşme yeni çalışma şekillerini de 

ortaya atmaktadır. Evden çalışma ve 

istihdamın esnekleşmesi gibi durumlar 

istihdama yeni boyut kazandırarak 

1. Kayıt dışı istihdam mevcutluyu- Kayıt dışı 

istihdamın mevcutluyu ekonominin doğru 

biçimde işleyişine etki eden faktörlerdendir. Bir 

çalışanla kayıt dışı istihdam ilişkisi, işverenin 

vergi ve zorunlu sigorta ödemelerinden 

kaçınma amacına hizmet eder. 

2. Olası ekonomik daralma veya ekonomik 

krizlerin yaşanması- Olası ekonomik 

daralmalar gelecekte gerçekleşmesi beklenen 

olası tehlikeleri içermektedir. Ülkemiz her 

geçirdiği ekonomik krizde çalışanların işsiz 
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işverenlere ve çalışanlara yeni fırsatlar 

sunmaktadır. 

2. Karabağ’ın işgalden azat olunması- 

Karabağ’ın işgalden azat olunmasıyla 

yeni iş yerleri ve iş imkânları 

yaratmaktadır. Bu konu ile ilgi geniş 

bilgi bir sonraki kısımda verilmiştir. 

3. Dijitalleşmenin yaygınlaşması- 

Dijitalleşme özellikle 2020 yılından 

pandemi sonrası önem kazanmaya 

başlamıştır ve artık istihdama yeni 

boyut kazandıran dijitalleşme çalışma 

şeklini de değiştirmekte ve geleneksel 

çalışma şekilleri yerini uzaktan- evden 

çalışmaya bırakmaktadır. 

kalmasına neden olmuştur. Örneğin, 2014 ve 

2015 yıllarında ulusal para biriminin rekor 

değer kaybı sonucu bazı iş yerlerinin 

kapanması ve bunun getirdiği işsizliği 

söyleyebiliriz. Ayrıca 2020 yılında ülkemiz ve 

dünyanın savaştığı Kovid-19 virüsünün 

yayılması sonucu bazı iş yerlerinin kapatılması 

veya çalışmaması sonucunda işsizlik artmıştır. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturuldu 

 

Karabağ’a İstihdam Teşvik Politikalarının İncelenmesi 

Karabağ’ın genel durumu 

Karabağ, Azerbaycan’ın batısında 30 yıldır ermeni işgali altında olan bir 

bölgesidir. Doğal kaynaklar, tarihi eserler, turizm ve doğa açısından zengin 

olan bu bölgenin işgal edilmesi ve yağmalanması uzun yıllar ülke ekonomisini 

etkilemiştir. 2020’de 44 günlük Büyük Vatan Savaşı, Şanlı Ordumuzun parlak 

bir zaferiyle sonuçlandı. Bunun sonucunda devlet bölgenin imar, imar ve 

kalkınması için tedbirler almaya başladı. Bu doğrultuda “Kurtarılmış bölgelere 

dönüş için eylem planı” hazırlandı. 

Azerbaycan 2030: Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Ulusal Öncelikler 

kararnamesinin 4. Maddesine göre iki ana başlık altında Karabağ’ın 

gelişiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bunlar: 

 Sürdürülebilir yerleşim- Kapsamlı, güvenli ve elverişli yaşam koşullarının 

oluşturulması, vatandaşların kalıcı yerleşimi için büyük önem taşıyacaktır. 

Bunun için yeni alanlarda nezih konutlar sağlanmalı, modern altyapı 

yapılmalı, konforlu bir yaşam tarzı ve modern hizmetlere erişim 

sağlanmalıdır. Bölgenin ekonomik potansiyelinin verimli kullanılması, 

nüfusun işgal öncesi yerleşme düzeyini sağlamalıdır. 
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 Ekonomik faaliyete yeniden entegrasyon- Kurtarılan bölgelerin ülkenin 

ekonomik ve sosyal imajındaki tarihsel konumu restore edilmelidir. Yeni 

bölge, ekonomik faaliyetin önde gelen halkalarından biri haline gelmeli ve 

ülkenin diğer bölgeleriyle aynı gelişmişlik düzeyine sahip olmalıdır. 

Bölgenin sürdürülebilir kalkınması, ekonominin ihtiyaçlarının doğru 

kaynaklarla karşılanmasına bağlı olacak, doğal kaynakların bolluğu ve 

kazanılan tarihi imaj bu alanlara yatırım yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

Karabağ’ın yeniden inşası için devlet bütçesinden yıllık olarak kaynak 

ayrılmaktadır. 2022 yılı için bu rakam, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 2022 

devlet bütçe yasasına göre 2,2 milyar manat olarak belirlenmiştir. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı’nın 7 Temmuz 2021 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 

ekonomik bölgelerin yeni bölünmesi hakkında” Kararına göre eski Karabağ 

bölgesinde iki ekonomik bölge- Doğu Zengezur ve Karabağ ekonomik 

bölgeleri yaratıldı. 

 

Karabağ’da istihdamla bağlı gerçekleştirilen projeler 

Karabağ’da istihdamla ilgili gerçekleştirilen projelere geçmeden önce Karabağ 

ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde istihdamın mevcut durumuna 

değinmekte yarar vardır. 

Ek 7’u incelediğimizde bu bölgelerde olan işsizlik oranı, işsiz kişi sayısı ve 

çalışan sayı ile bilgi edinilebilir ve yıllar üzere bu rakamlar değişiklik 

göstermektedir. Bu bölgelerde de işsizlik oranı ve işsiz kişi sayısı ülkemiz 

genelinde olan seyirle devam etmektedir. 2020 yılında diğer senelere göre 

artım mevcuttur ki, bunun nedeni önceki bölümde de belirttiğimiz kimi Kovid-

19 virüsünün yayılmasıyla bağlıdır. Çalışan kişi sayısı ise yıllar üzere artım 

göstermektedir. 

Ek 7’da ayrıca bize bölgedeki 2020 yılından önceki istihdamın durumunu 

göstermektedir. Karabağ işgalden azat edildikten sonra bu bölgeye istihdamı 

teşvik etmek için görülen ilk olarak projelere değinmekte fayda vardır. 

Devlet İstihdam Kurumunun resmi internet sayfasında direkt olarak 

Karabağ’da istihdamı teşvik etmek için “Karabağ’da iş imkânları” adı altında 

projesi mevcuttur. Bu proje ışığında farklı alanlarda bölge için gerekli işlerle 
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ilgili ilanlar yerleştirilmektedir. İlanlar devlet ve özel kurumlar tarafından 

sayfaya iş arayanlar için sunulmaktadır. 

Devlet İstihdam Kurumunun gerçekleştirdiği bir diğer proje “İstihdam 

Maratonu”dur. Bu proje gerçekleşme amacı Karabağ Savaşının iştikakçılarına 

ve şehitlerin ailelerine iş imkânları sunmaktır. Bu maraton kişilere istihdam 

olanakları sağlamakla birlikte işverenler için devlet tarafından bazı ayrıcalık 

sağlamaktadır. Belirli zamanla kısıtlanmayan bu proje ile ilgili rakamlara 

aşağıdaki grafiklerden de görebiliriz: 

Grafik 1: “İstihdam Maratonu” ışığında istihdam sağlanan şehit aile yakınları, 

gaziler, erkekler, kadınlara ait rakamlar 

 

Kaynak: Devlet İstihdam Kurumunun Hesabatı (https://dma.gov.az/layiheler/hesabat, 

2022) 

Yukardaki grafikleri incelediğimizde şuana kadar istihdam edilen gazi ve şehit 

aile yakınlarının sayısı 1790 ve 387 kişidir. Gazilerin istihdamının ön planda 

olduğunu görebiliriz. Bu maratona katılanlardan %90 erkeklerdir ki, bu da 

1949 kişi demektir ve erkekler kadınlara göre daha aktiftir. 
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Grafik 2: “İstihdam Maraton”u ile istihdam edilenlerin ücretleri 

 

Kaynak: Devlet İstihdam Kurumunun Hesabatı (https://dma.gov.az/layiheler/hesabat, 

2022) 

Bu grafikte “İstihdam Maraton”u Projesi kapsamında istihdam edilen kişilerin 

aldığı ücretleri göstermektedir. Grafiği incelediğimizde 0-300 ile 300-600 

Azerbaycan manatı arası ücretle istihdam olunan kişi sayısı da diğer 

miktarlara göre daha fazladır. Bu ücretler işverenlerin emek pazarına bağlı 

sunduğu ücretlerin istihdam edilen kişilerin vasıflarına uygun 

değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Küreselleşme kendisiyle birlikte dijitalleşmeyi de getirdi. Bu bakımdan 

dünyanın farklı bölgelerinde akıllı köyler inşa edilmeye başladı. Karabağ azat 

edildikten sonra yapımına başlanan ve “Büyük Dönüş” ilinin bir parçası olan 

2022 yılında bitmesi hedeflenen projelerden biri de Zengilan ilçesinde 

kurulacak olan akıllı köydür. İkinci Ağalı köyünde gerçekleştirilen bu proje 

konut, üretim, akıllı tarım, sosyal hizmetler, alternatif enerji bileşenlerini 

kendinde barındıran 5 adımdan oluşmaktadır. Bu köyde 200 müstakil ev, 4 

adet iki katlı konut dışı bina, 360 öğrencilik okul ve 60 kişilik anaokulu inşaatı 

tamamlanmıştır. "Akıllı köy"de tarımsal faaliyetlerin restorasyonu ve 

geliştirilmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla bir kamu çiftliğinin 

kurulması planlandırılmıştır. Köylülerin istihdamını ve küçük işletmelere 

erişimini desteklemeyi amaçlayan projeye, Ağalı köyünde yaşayan 30 kişi 

katılacaktır. Bu proje gerçekleştirildikten sonra ikinci akıllı köy Füzuli ilçesinin 

Devletyarlı köyünde kurulacaktır. 

 

https://dma.gov.az/layiheler/hesabat
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Karabağ’da yapılan çalışmalara eleştirisel yaklaşım-PESTLE analizi 

Karabağ’da kısa süre geçmesine rağmen yapılan çalışmaları değerlendirmek 

için burada gerçekleştirilen projelere eleştirisel yaklaşım bazında PESTLE 

analizinin yapılmasında yarar vardır. Aşağıdaki tabloda projelerin PESTLE 

analizi ile incelemesi yapılmıştır: 

Tablo 8: PESTLE analizi 

Political (Siyasi) Economical (İktisadi) 
Bu projeleri siyasi bağlamda 

baktığımızda ülkenin politik 

durumu şuanda en çok bu 

bölgenin geliştirilmesini 

amaçladığı için pozitif yönde 

değerlendirebiliriz. 

Azerbaycan 2030: Sosyo-

Ekonomik Kalkınma için Ulusal 

Öncelikler Kararnamesi gereğince 

gerçekleştirilmesi planlanan 

hedeflerden biri Karabağ’da 

yaşamın oluşumu ve 

geliştirilmesini istemektedir.  

Bundan başka ülkenin siyasi 

durumunu incelediğimizde ister 

iktidar, ister muhalif partiler 

Karabağ’da yapılan çalışmalarda 

birlikte faaliyet göstermeyi 

desteklemektedirler. 

Karabağ’da uygulanan projelerin ekonomik olarak 

değerlendirdiğimizde istihdam yarattığı için ülke 

ekonomisine de yararı vardır. Serbest meslek 

yardımı ile kendi işinin sahibi olmak isteyen küçük 

girişimcilere ekonomide yer almaları için devlet 

tarafından Devlet İstihdam Kurumu aracılığıyla 

yardım edilmektedir. “İstihdam Maratonu” yalnız 

Karabağ için değil ülke genelinde istihdam 

sağlamaktadır. 

Ekonomik açıdan bir diğer değerlendirmede 

bölgenin ekonomik olarak kalkınmasıyla ülke 

ekonomisinin kalkınması hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda farklı sektörlerin inkişafı, yeni alanların 

bulunması özellikle son dönemlerin gündem 

konusu olan dijital ekonominin geliştirilmesi 

ekonomik açıdan istihdam projelerine yeni 

boyutlar kandırmaktadır. 

Social (Sosyal) Technological (Teknolojik) 

Karabağ’da istihdamın ve 

yerleşimin oluşturulması için 

yapılan çalışmaları sosyal açıdan 

değerlendirdiğimizde bölgenin 30 

yıl işgal altında olması ve özlenen, 

geri alınması beklenen yer olması 

ülkede her kesin bu bölge için bir 

şeyler yapmak istemesine olanak 

sağlamaktadır. Bunun için 

bölgenin kalkınması için Karabağ 

Dirçeliş Vakfı kurulmuştur. Vâkıfın 

gelirleri genellikle insanların 

bağışlarından oluşmaktadır ve 

Karabağ’da “akıllı köy”lerin yaratılması teknolojinin 

yeniliklerinin kullanılmasını göstermektedir. 

Zengilan bölgesinde oluşturulan köyde tarım için 

yeni teknolojiler kullanılarak bölge ile ilgili bilgiler 

toplanarak bunun ışığında harekete geçilmesi 

hedeflenmektedir. Bundan başka yerleşim 

yerlerinde alternatif enerji kaynaklarından 

yararlanması için işlemler yapılmaktadır. Yalnız 

Zengilanla kısıtlanmayacak bu proje Karabağ’ın 

diğer ilçelerinde de uygulanması için ön 

çalışmalar yapılmaktadır. 
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bölgede gerçekleştirilen projelerin 

malileşmesinde yardımcı 

olmaktadır.  

Sosyal açıdan değerlendirilmesi 

gereken bir başka husus Karabağ 

Savaşında şehit olmuş kişilerin 

ailelerine ve gazilere iş olanakları 

sunmak amacı taşıyan “İstihdam 

Maratonu “dur. Bu proje ile sosyal 

açıdan yardıma ihtiyacı olan 

kişilerin istihdamı sağlanmaktadır. 

Gelecekte Karabağ’da Yenilikçi Bölgesel Merkezin 

kurulmasıyla yeni teknolojilerin kullanıma 

başlanması ve bu doğrultuda istihdam projelerinin 

geliştirilmesi ve yeni şartlara uyum sağlayan 

kişilerin istihdam edilmesi ve istihdam edilen 

kişilerde olası eksikliklerinin eğitimle 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

Legal (Hukuki) Environmental (Çevre) 

Bölgede gerçekleştiren projelerin 

hukuki bağlamda baktığımızda 

Karabağ’da yerleşimin ve 

istihdamın yaratılması için birçok 

hukuki senetler ve 

düzenlememeler mevcuttur. 

Bölgenin ekonomik olarak alanlara 

yeniden bölünmesi, şehirleşme 

çalışmaları, devlet bütçesinden 

bölgenin gelişimi için ayrılan 

fonlarla ilgili hukuki senetler 

yapılan istihdam projelerine de 

yardımcı olmaktadır. 

Çevre kirliliği günümüzün en önemli 

sorunlardandır ve bunu önlemek tüm devletlerin 

en başlıca isteklerindendir. Bunun için uluslararası 

anlaşmalar (Montreal Protokolü-Ozon tabakasına 

zarar veren maddeler üzerine, Kyoto Protokolü- 

Karbondioksit emisyonlarının ve sera gazı 

etkisinin ortadan kaldırılması üzerine ve diğerler.) 

mevcuttur.  Karabağ’da yapılan projeler bu 

anlaşmalara uyum sağlanması hedeflenmektedir. 

Zamanla düşman tarafından bölge farklı fabrika 

atıkları ile çevre kirliliğine maruz kalmıştır. 

Özellikle savaş sırasında meşelerin ve bitki 

örtüsünün yakılması ve savaştan önce üretim 

zamanı atıkların nehirlere temizlenmeden 

akıtılması ekosistemde önemli kirliliğe neden 

olmuştur. Savaş zamanı Kelbecer ilçesinde ve 

Şuşa şehrinde düşman tarafından yapılmış orman 

yangınları hava kirliliği başta olmakla doğal 

kaynakların yerle bir edilmesine ve kaynağı 

Ermenistan’da olan ve Zengilan ilçesinde akan 

Okçu nehri düşman tarafından Metsamor Nükleer 

Enerji Santrali ve fabrikalar tarafında atıklarla 

kirlenmesi bölge için çevre kirliliği bakımdan 

önemli soruna neden olmuştur. 

Ayrıca bölgenin mayın ve silah atıklarından 

arındırılması işlemi “Büyük Dönüş” ilinin ana 

hedeflerindendir. Bölgenin tam olarak 

temizlenmesi ise yıllar alması beklenmektedir. 

Kaynak: Yazar tarafında oluşturuldu. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu kısmı sorunlar ve öneriler adı altında iki başlıkta inceleyebiliriz: Sorunlar 

ve Öneriler  

Bu başlık altında mevcut ve karşılaşıla bilinecek sorunlar aşağıdaki tabloda 

tartışılmıştır: 

Tablo 9: Sorunlar 

Mevcut Gelecekte karşılaşılabilecek 

 Karabağ’ın şuan ki mevcut 
durumu değerlendirildiğinde ilk 
sorun olarak Ermenilerin işgal 
sırasında yaşadığı bazı şehirler 
(Şuşa, Hadrut) istisna olmakla diğer 
yerlerin dağıtılmış olmasıdır. 
Dağıtılmış bölgelerin sıfırdan inşası 
buranın nasıl istediğimiz gibi 
planlanıp yeniden olanak 
sağlamasına karşın büyük yatırımlar 
gerektirmektedir.  
 Ayrıca düşman tarafından 
bölgenin mayınlanmış olması ve 
mayın haritalarının verilmemesi 
burada yapılan çalışmaların önemli 
derecede aksamasına neden 
olmaktadır. Bölgenin tam olarak 
temizlenmemiş olması dış 
yatırımların çekilmesi için 
tanıtımların yapılmasında da sorun 
yaratmaktadır. 
 Altyapının yeniden 
oluşturulması hem zaman, hem 
maliyet bakımından zorluklar 
yaratmasına karşın bölge hızla 
yolların salınması, uluslararası 
havaalanlarının ve demiryollarının 
inşası bölgenin önemini bir daha 
göz önüne sermektedir. 
 Genel değerlendirilme 
yapıldığında ilkin yapılan işlerde en 
önemli sorun harcamaların fazla 
olmasıdır. Gerekli yatırımlar için ise 
bölgenin mayınlardan 
mühimmatlardan tam temizlenmesi, 
altyapının oluşturulması ve buna 

 Gelecekte yerleşim oluştuktan 
sonra yaranabilecek sorunların başında 
bölgeye göçün tam sağlanamaması 
olabilir. Bunun temel nedeni 30 yıl önce 
bölgeden göç etmek zorunda kalmış 
kişilerin diğer bölgelerde kendilerine 
düzen kurmuş olmalarıdır. Bundan 
başka yeni yaşama uyum sağlama 
sureci zaman alacaktır.  
 Burada kurulmuş yeni iş yerlerinde 
istihdamın tam olarak sağlanması 
zaman alacaktır. İlk zamanlar doğru 
planların yapılmaması burada işsizliğe 
neden olabilir ve bu yeniden bölgeden 
göçe sebep olur. Şuanda ülkede 
ekonomin büyük kısmı Bakı şehrinde ve 
çevresinde toplanmıştır. Bunun nedeni 
diğer bölgelerin hem sanayileşmemiş 
olması, hem de iş yerlerinin 
olmamasıdır. Bunların bölgede 
yaşaması için kapsamlı istihdam 
stratejisinin oluşturulması 
gerekmektedir. 
 Bir diğer sorun bölgeye istihdam 
edilen kişilerin ücretleri belirlenirken 
yaşanan zorluklardır. Karabağ’da emek 
piyasasının tam olarak 
fenalaşmamasına bağlı olarak ilk olarak 
ücretlerin aşağı olması burada 
istihdamın sağlanmasına zorluklar 
yaşatabilir. Önceki kısımda da belirtilen 
“İstihdam Maratonu” kapsamında 
istihdam edilen kişilerin ücretlerinin 
durumu bu bölge ile ilgili bilgi 
edinmemizde yardımcı olmaktadır. İlk 
istihdam edilen kişiler genellikle 
altyapının oluşturulması için çalışan 
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bağlı olarak tanıtımların ister yerli, 
ister dış yatırımcılara yapılmasıdır. 

kişiler olduğu için ücretlerin bölgenin 
güvenlik düzeyi dikkate alındığında 
yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Burada 
ücretler 350 ile 1700 Azerbaycan 
manatı arasında değişiklik 
göstermektedir. 

Kaynak: Yazar tarafında oluşturuldu. 

Karabağ bölgesinin mevcut ve işgali sırasındaki durumu incelendiğinde 30 yıl 

işgal altında oluşu ve bölgede hiç bir faaliyet gerçekleştirilmemiş olmasına 

bağlı olarak uluslararası uygulamada bu tür ülke örneği bulunmamaktadır. 

Öneriler hazırlanırken bu kıstas esas alınarak oluşturulmuştur: 

Tablo 11: Öneriler 

Öneri Açıklama 

KOBİ-ler Serbest meslek yardımı politikası dahilinde küçük girişimciler 
gerçekleştirecekleri faaliyetler için devlet desteği yapılmaktadır. 
Devlet İstihdam Kurumu bu bağlamda kurtarılmış bölgeden olan 
kişilerin kendi iş yerlerini kurmaları için önayak olmaktadır. Bu 
bölgeden olan kişiler ülkemizin diğer bölgelerinde Devlet İstihdam 
Kurumunun gerçekleştirdiği serbest meslek yardımı politikası 
çerçevesinde kurdukları KOBİ-leri işgalden kurtarılmış yerlerde 
yeniden oluşturmak için Kurumun belirlediği yolları takip 
etmelidirler. Serbest meslek yardımı projesi ile küçük girişimcilere 
yapılan yardımların artırılması ve ilk yerleşim zamanı kişilerin kendi 
ekonomilerini geliştirmeleri için desteklenmesi gerekmektedir. 
Bunun için ister aktifler olarak, isterse de maddi ve manevi 
yardımlarda bulunulmalıdır. 

“Akıllı Köy” Zengilan ilçesinde oluşturulmuş “akıllı köy”de geleneksel işlerden 
dönemin yeni şartlarına uygun işlerin varlığı istihdam edilecek 
kişilerin yeni becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Bunu için 
Devlet İstihdam Kurumu tarafından kişilerin belirlenmiş kurumlarda 
eğitimler görmektedirler. Bu kapsam yeni oluşturulacak akıllı 
köylerde istihdam edilecek kişilerin Zengilandaki akıllı köyde 
deneyim görmeleri yeni iş yerlerine tam hazır olmalarını sağlar. 

“Zengilan Lojistik 
ve Taşımacılık 
Merkezi” 

Zengilan ilçesi ile ilgili bir diğer öneri bölgenin taşımacılık yollarının 
üstünde yerleşmesi ve “İpek Yolu”na alternatif olmasına bağlı 
olarak lojistik merkez oluşturulabilir. Zengezur koridorunun 
açılmasıyla uzun yıllardır kullanılmayan kara taşımacılığı yolları 
değerlendirerek bölgeye ekonomik anlamda canlanma getirebilir. 
Bölgede “Azat Ticaret Bölge ”si oluşturularak yeni ticaret merkezleri 
bölgede oluşturulabilir. Tüm bunlar yeni istihdam olanakları 
sağlayabilir. 

“Karabağ Yenilikçi 
Bölgesel Merkezi” 

Karabağ Yenilikçi Bölgesel Merkezin kurulmasıyla bölge yeni 
alanların geliştirilmesi için araştırma merkezi olabilir. Bu merkezde 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için esaslı devlet siparişlerinin olması 
gerekmektedir. Bu tipli merkezlerin dünyada örneklerine 
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rastlanmaktadır. Buna Amerika’da olan ve teknolojinin kalbi 
adlanan Silikon Vadisini gösterebiliriz. Bunun için istihdam edilecek 
kişilerin eğitimi için yurtdışında bu tipli merkezlerde yapılmalıdır. 
Bunun nedeni ülkemizde bu alanın tam gelişmemesinden 
kaynaklanmaktadır. 

“Füzuli Tahıl 
Deposu” 

Karabağ’ın Füzuli işgalden önceleri ülkemizin tahıl deposu 
sayılmakta idi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Füzuli ilçesinde 
Köndelençay rezervuarı sayesinde 6200 hektar ekim alanının 
sulamasına olanak sağlayacaktır. Bununla hem ülke ihtiyacı 
karşılanacak, hem de dış pazara açılmayı hedefleyebiliriz. Tüm 
bunların oluşumu zamanı geleneksel üretim tekniklerinden yenilikçi 
tekniklere geçiş yapılması ve ülkemizde diğer bölgelerde de 
uygulanan dijital tarım olanaklarının kullanılması amaçlanmaktadır. 

“Ağdam Üzümü” Ağdam ilçesinde ise üzüm ekimi yapılabilir. İşgalden önceki 
dönemlerde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin bir parçası 
olduğumuz dönemde Ağdam ilçesi şarabı ile tanınmakta idi. Bu 
bölgede hem üzüm yetiştirilmekte, hem de fabrikalarda şarap 
üretimi gerçekleştirilmekte idi. Hali hazırda da tüm bunlar referans 
kullanılarak yeniden bu doğrultuda üretim yapılabilir. 

Meyve yetiştirme Bitkiçilik alanında bir diğeri meyve yetiştirme olarak Cebrayıl 
ilçesinde geliştirilebilir. Bu bölgede yeni teknolojik araçlar 
kullanarak meyve bağları ekilebilir. 

Hayvancılık Tarımda hayvancılık alanında Kelbecer, Laçın, Kubadlı Zengilan 
ilçeleri uygundur. Bu bölgelerde bulunan meralar yaz aylarında 
hayvanların otlak yerleridir. 

Arıcılık Arıcılık bal üretimi alanında Kelbecer ilçesi dağ çiçeklerinin 
olmasına bağlı olarak geliştirilebilir. Son dönemlerde bu konuda 
çalışmalar yapılmaktadır ve Kelbecer ilçesine arıların taşınması 
yapılmıştır. Bunun daha da geliştirilerek bölgede arılar için 
beslenme yerlerinin araştırılması ve bu doğrultuda planlamalar 
yapılabilir. 

“Karabağ Halısı” Tekstil alanında bölgenin geçmiş zamanlardan deneyimi mevcuttur. 
Özellikle halı dokumacılığı bölge işgal altında olmasına karşın diğer 
bölgelerde devam ettirilmekteydi. Bu çalışmaların bölgeye 
taşınması yeni istihdam olanakları sunmaktadır. Seri üretim 
şeklinde fabrikalarda veya kendi atölyelerinde küçük girişimciler 
tarafından üretim gerçekleştirilebilir. 

İpek üretimi Bir diğer tekstil sektörüne ait alan ipek üretimidir. İpeğin 
hammaddesi kozalakların bölgede üretimi için olanakların 
mevcutluyu bu alanın gelişimine ve yeni istihdam yerlerinin 
oluşumuna neden olabilir. 

“Dark Turizm” Turizm alanında işgal sırasında dağılmış bölgelerimizde özellikle 
Ağdam ilçesinde dark turizmin geliştirilmesi ve bu alanda kişilerin 
eğitim görerek istihdam edilmesidir. Dark turizmin dünyada birçok 
örneği bulunmaktadır. Bunlara Ukrayna’da Çernobil, İtalya’da 
Pompeii, Polonya’da Auschwitz toplama kampı gibi yerleri örnek 
gösterebiliriz. Bundan başka dark turizm kapsamında işgal 
müzeleri oluşturularak düşman tarafında ülkemize yapılan 
saldırılar, soykırımlar hakkında bilgi verilebilir. 
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Şarap Rotaları-
“Tuğ Köyü” 

Şarap rotalarının Karabağ’dan geçmesinin sağlanmasıdır. Bölge 
işgalden azat olmamıştan önce 2020 yılın Ocak ayında Kafkasya 
ülkelerinin yeni şarap rotalarının belirlenmesi kapsamında “İter 
Vites Kafkasya” adı altında Azerbaycan Turizm bürosu ve Kültür 
Rotaları Avrupa Enstitüsü birlikte işbirliği ile yapılmıştır. Bu rotaya 
Karabağ bölgesinin dahil edilmesi burada hem tarım alanında, hem 
şarap üretimi bakımından, hem de turizm açısında yeni istihdam 
olanakları sağlaya bilir. Bu bağlamda Karabağ bölgesinde 
Khocavend ilçesinin Tuğ köyünde önceleri faaliyet göstermiş şarap 
üretim fabrikalarının yeniden yapılanmasıyla rotaya dahil edile bilir. 

Kaynak: Yazar tarafında oluşturuldu 
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EKLER 

Ek 1. Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinde istihdam edilen kişilerin sayı 

(Bin Kişi) 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Azerbaycan 4062,3 4329,1 4671,6 4822,1 4879,3 4938,5 4876,6 

Belarus 4414,1 4703,0 4496,0 4901,8 4896,7 4909,1 4885,4 

Kazakistan 7261,0 8114,2 8433,3 8585,2 8695,0 8780,8 8732,0 

Kırgızistan 2077,1 2243,7 2352,1 2351,2 2382,5 2442,7 2445,2 

Ermenistan 1097,8 1185,2 1072,6 1011,7 1048,5 1077,4 … 

Moldovya 1318,7 1143,4 989,1 960,8 988,5 872,4 834,2 

https://qdf.gov.az/prioritetler/
https://dma.gov.az/layiheler/hesabat
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/ictimai-islerin-portali
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/ictimai-islerin-portali
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/ictimai-islerin-portali
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgul-sexslerin-reyestri
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgul-sexslerin-reyestri
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgulluq-xeritesi
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/mesgulluq-xeritesi
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/monitorinq-ve-seyyar-yoxlama-alt-sistemi
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/monitorinq-ve-seyyar-yoxlama-alt-sistemi
https://progro.az/haqqimizda/progro-nedir/460
https://www.digital.gov.az/digitalazerbaijan/az/page/about
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/qeyri-formal-mesgulluga-nezaret-informasiya-ehtiyyati
https://dma.gov.az/layiheler/reqemsal-layiheler/qeyri-formal-mesgulluga-nezaret-informasiya-ehtiyyati
https://www.digital.gov.az/digitalazerbaijan/az/fields
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Rusya 68339 69934 72324 72316 72531,5 71933,1 70601,4 

Tacikistan 2112,0 2233,0 2379,7 2407,0 2425,5 2463,4 … 

Türkmenistan … … … … … … … 

Özbekistan 10196 11628,0 13058,0 13520 13273,1 13541,1 13239,6 

Ukrayna 20680 20266 16443 16156 16360,9 16578,3 15995,6 

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütünun Verileri (https://ilostat.ilo.org/data/#, 2020) 

Ek 2. Bağımsız Devletler Topluluğu devletlerinde işsizlik düzeyi (Yüzde) 

 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Azerbaycan 7,3 5,6 5,0 5,0 4,9 4,8 7,2 

Belarus … … … 5,6 4,8 4,2 4,0 

Kazakistan 8,1 5,8 5,1 4,9 4,9 4,8 4,9 

Kırgızistan 8,1 8,6 7,6 6,9 6,2 5,5 5,8 

Ermenistan … 19,0 18,5 17,8 16,4 18,3 … 

Moldovya 7,3 7,4 4,9 4,1 3,0 5,1 3,8 

Rusya 7,1 7,3 5,6 5,2 4,8 4,6 5,8 

Tacikistan … … … … … 6,9 … 

Türkmenistan … … … … … … … 

Özbekistan … 5,4 5,2 5,8 9,3 9,0 10,5 

Ukrayna 7,2 8,1 9,1 9,5 8,8 8,2 9,5 

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütünun Verileri (https://ilostat.ilo.org/data/# , 2020) 

Ek 3. İşgücü Rezervi (bin kişi) 

Yıllar Çalışma çağındaki 
nüfus sayısı 

Ekonomide uğraşan 
çalışma çağındaki 
kişiler 

Toplam 

2011 5974.6 126.6 6101.2 

2012 6042.0 124.9 6166.9 

2013 6102.6 128.1 6230.7 

2014 6150.3 134.5 6284.8 

2015 6198.7 137.2 6335.9 

2016 6207.0 143.4 6350.4 

2017 6262.2 145.9 6408.1 

2018 6326.7 151.5 6478.2 

2019 6408.5 160.8 6569.3 

2020 6473.9 160.3 6634.2 

Kaynak: Devlet İstatistik Komitesi (https://www.stat.gov.az/source/labour/,2020). 

 

 

 

 

https://www.stat.gov.az/source/labour/,2020
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Ek 4. İşsiz sayısının eğitim düzeyine göre dağılımı (yüzde) 

Kaynak: Devlet İstatistik Komitesi (https://www.stat.gov.az/source/labour/, 2020).  

Ek 5. İstihdam ve İşsizlik 

 Bin kişi Yüzde ile cinsiyyet bölgüsü 

Erkek Kadın  Erkek  Kadın  

İstihdam olunan kişi 
sayısı 

2556.8 2381.7 51.8 48.2 

İşsiz kişi sayısı  107.3 144.3 42.6 57.2 

Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütünun Verileri (https://ilostat.ilo.org/data/#, 2019) 

Ek 6. Aktif nüfus (yüzde) 

Yıllar 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Aktif nüfus 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Erkek 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kadın 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

İstihdam edilen 
nüfusun toplam 
ekonomik olarak aktif 
nüfus içindeki payı 

92.7 94.4 95.0 95.0 95.1 95.2 92.8 

Erkek 92.8 95.6 95.9 95.9 95.9 96.0 94.0 

Kadın 92.7 93.1 94.1 94.1 94.2 94.3 91.6 

Işsizlik oranı 7.3 5.6 5.0 5.0 4.9 4.8 7.2 

Erkek 7.2 4.4 4.1 4.1 4.1 4.0 6.0 

Kadın 7.3 6.9 5.9 5.9 5.8 5.7 8.4 

Kaynak: Devlet İstatistik Komitesi (https://www.stat.gov.az/source/labour/, 2020). 

 

Toplam  

aldıkları eğitim düzeyi dahil 

Yükseköğretim 
Orta 

mesleki 
Mesleki 
Eğitim 

tam 
orta 

eğitim  

ortaöğretime 
sahip olanlar 
(eğitimsizler 

ve ilköğretime 
sahip olanlar 

dahil) 

İşsizler  

2005 100,0 30,7 34,8 - 30,2 4,3 

2010 100,0 42,8 35,5 12,8 7,6 1,3 

2015 100,0 55,6 33,1 8,2 2,9 0,2 

2017 100,0 57,0 32,1 8,3 2,5 0,1 

2018 100,0 54,7 33,2 9,6 2,5 0,0 

2019 100,0 21,6 18,1 11,7 38,5 10,1 

https://ilostat.ilo.org/data/
https://www.stat.gov.az/source/labour/
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Ek 7. Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinde istihdamın durumu 

 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Karabağ ekonomik bölgesi 

İşsizlik oranı (yüzde) 5 5 4.8 4.9 4.7 7.1 

İşsiz kişi sayısı (bin kişi) 19.9 20.5 19.9 20.2 19.8 30.0 

Çalışan kişi sayısı (bin kişi) 350.8 379.2 391.4 394.9 398.2 392.3 

Doğu Zengezur ekonomik bölgesi 

İşsizlik oranı (yüzde) 6 6.1 6.1 6.3 6.2 9.1 

İşsiz kişi sayısı (bin kişi) 9.9 10.3 10.3 10.8 10.7 15.8 

Çalışan kişi sayısı (bin kişi) 140.4 154.3 159.0 159.7 160.9 157.0 

Kaynak: Devlet İstatistik Komitesi (https://www.stat.gov.az/source/labour/, 2020). 
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Аннотация 

В 2020 году произошло знаменательное событие в истории Азербайджанской 

Республики в ходе 44-х дневной II Карабахской войны доблестная 

азербайджанская армия освободила регион Карабаха от оккупации. 

Восстановление региона Карабаха является приоритетной и первостепенной 

задачей, стоящей перед правительством Азербайджана. Карабах имеет 

большой потенциал развития сразу в нескольких направлениях экономики, в 

частности данный регион обладает уникальными природными условиями, 

богатой культурой и историей, что может поспособствовать развитию туризма. 

Цель данного исследования состоит в выработке методологических 

рекомендаций по развитию туристской отрасли в освобожденных территориях. 

В исследовании были использованы теоретические и научные методы. Также 

применялись методы отбора проб, наблюдения и анализа. Кроме того, 

использовались аналитический метод, системный подход, а также различные 

инструменты анализа такие, как SWOT-анализ. Изучен мировой опыт развития 

туристкой отрасли, а также повышения уровня иностранных инвестиций в 

отрасль и превращение региона в туристскую дестинацию. Результаты данного 

исследования могут быть применены при разработке государственных 

программ или стратегических дорожных карт по развитию туризма в регионе 

Карабаха. Проведенное исследование подчеркивает необходимость 

правительства Азербайджанской Республики оказывать активное воздействие 

на развитие туристской отрасли, т.к. государственное вмешательство 

способствует быстрому и качественному развитию туристской отрасли.  

 

Ключевые слова: туризм, государственное регулирование, освобождённые 

территории, эконометрический анализ, Карабах. 



 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[337] 

Туризм как отрасль экономики страны 

Активная тяга к путешествиям прослеживается еще с давних пор, когда 

первые люди постигая азы торговли выдвигались в далекий путь, чтобы 

найти новые страны и разнообразные товары. Именно это 

способствовало развитию торговых отношений не только на локальном 

уровне, но также и выводило их на международный уровень. С 

развитием экономических отношений у человека также появилась 

потребность в удовлетворении своего любопытства путем путешествий. 

Ведь именно в путешествиях человек открывает для себя новые 

дестинации, познает новую для себя культуру и расширяет свой 

кругозор. И за последние 20 лет мы можем наблюдать рост такой 

потребности и активный рост туристского сектора как в сфере услуг, так 

и в мировой экономике целом. В качестве определения категории 

туризма с нашей стороны было взято определение, представленное в 

законе Азербайджанской Республике «О туризме» от 4 июня 1999 года.  

Специфика туристской отрасли подвергается влиянию различных 

факторов, препятствующих успешной деятельности. К перечню внешних 

факторов можно отнести: сезонность, природные, политические и 

экономические факторы. Сезонность является не неопределенной, а 

детерминированной составляющей.  По этой причине он оказывает 

влияние на туристскую индустрию. Особому воздействия подвергаются 

предприятия-производители услуг туристского сегмента. Для 

реализации поставленной задачи в непиковые сезоны принимаются 

меры различного характера. К данным мерам можно отнести выставки, 

концерты и т.д. Следующие действия позволяют предприятиям 

гостеприимства поддерживать экономическую активность. (Морозов 

М.А. и другие, 2014) 

Политические факторы имеют немаловажное значение для успешного 

функционирования туристской отрасли как локальном, так и глобальном 

уровнях. Например, такие факторы, как международные отношения, 

внутренняя политика военные конфликты и пр. следует отнести к 

политическим факторам. Туристская индустрия также подвержена 

влиянию экономических факторов. Ведь степень развитости экономики 

прямо коррелирует с развитием туризма, как внутреннего, так и 

внешнего. Так как это обосновано высоким уровнем развития 

материально-технической базы. Это также отражается на уровне 
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благосостояния населения, который также положительно влияет на 

туризм. Также из-за значимого влияния природных отклонений 

принимается во внимание влияние природных факторов. К примеру, 

различные туристские факторы, как дождливое лето на морском 

туристическом объекте, бесснежная зима на горнолыжном курорте, 

могут повлиять на уровень туристской активности. Серьезный ущерб на 

развитие туристской деятельности могут повлиять и стихийные 

бедствия. Чрезвычайные ситуации, возникающие в ходе промышленной 

деятельности такие, как аварии могут выключить регион из туристской 

активности. (Морозов М.А. и другие, 2014). 

Морозов М.А. в своем учебном пособии приводит последствия развития 

туризма, разделяя данные последствия на две группы: польза и ущерб. 

Также данные последствия были разделены на группы по сферам своего 

воздействия: экономические, социально-культурные, экологические. 

Представленные автором последствия можно наблюдать в следующей 

таблице (см. Таблица 1). 

Таблица 1: Последствия развития туризма 

Последствия развития туризма 

Польза Ущерб 

Экономические последствия 

1. Расширение участия в международном 

разделении труда 

2. Использование местных ресурсов 

3. Привлечение иностранного капитала и 

получение доходов в валюте 

4. Структурные сдвиги в национальном 

производстве товаров и услуг 

5. Повышение численности занятых 

6. Поступление налогов в 

государственную казну 

1. Утечка валюты 

2. Рост импорта 

3. Отток из традиционных сфер 

занятости 

4. Сезонная занятость 

5. Инфляция 

6. Зависимость от политической ситуации, 

международной экономической 

конъюнктуры, моды 
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7. Создание экономического имиджа 

страны за границей 

7. Возникновение экономических кризисов и 

несбалансированность развития 

Социально-культурные последствия 

1. Ломка языковых, социальных, 

классовых религиозных барьеров 

2. Повышение образовательного уровня 

3. Сохранение произведений искусства и 

традиций 

4. Доступ к информации 

1. Негативное отношение местных жителей 

2. Создание стереотипов 

3. Эффект демонстрации (подражание в 

потреблении) 

4. Изменения в общественной структуре 

Экологические последствия 

1. Создание национальных парков 

и заповедников 

1. Загрязнение окружающей среды 

2. Деградация ландшафтов 

3. Выведение сельскохозяйственных 

земель из оборота 

Источник: Морозов М.А. и другие, Чеховский печатный двор, 2014 

Максимальный результат от туристской деятельности возможно 

получить только при одновременном взаимодействии с остальными 

смежными с туризмом отраслями национальной экономики. В случае 

если туризм своим всестороннем развитии не наносит экономический 

ущерб развитию других отраслей экономики, тогда можно отметить 

положительное влияние туризма на экономику страны. 

На сегодняшний день туризм – это мощная индустрия, которая образует 

около 10% мирового валового продукта. Именно туристская сфера 

является важнейшей экспортной индустрией, привлекающая миллионы 

работников различных профессий и квалификаций. Международный 

туризм как сфера экономической и предпринимательской деятельности, 

торговли и обменов, информационной и межкультурной коммуникации 

— это именно так область, где можно отчетливо увидеть специфичность 

и масштабность современных процессов и тенденции глобализации. 

Коммуникационное, информационное, производственное, сбытовое, 
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образовательное туристское пространство полностью охвачено 

глобализационными процессами, которые оказывают влияние на 

туристскую политику, экономику, технологию, образование. 

(Писаревский Е.Л., 2014) 

В зависимости от того, в каком положении находится туристский рынок, 

можно разделить его на различные формы. В ряде случаев туристский 

рынок может быть уже сформированным, т.е. круг производителей и 

потребителей определен. Например, население какой-то страны имеет 

ограниченный доход и поэтому вынуждено проводить свободное время 

или отпуск в своей стране, так как такой подход можно считать более 

доступным. В ряде стран свободный выезд за рубеж ограничен, и по этой 

причине для населения не остается другого выбора, как заниматься 

внутренним туризмом. Но даже в этих случаях люди имеют возможность 

выбора места или способа проведения отпуска, а потому турфирмы 

должны прилагать усилия для привлечения покупателей, а также для 

преодоления конкуренции. 

Механизмы туристского рынка не могут в полной мере решить основные 

проблемы экономики туризма. Современное государство вовлекается в 

процесс управления туризмом и решение проблем экономики 

туристского рынка для того, чтобы предотвратить нежелательное 

развитие туризма и возможное негативное влияние на другие отрасли 

экономики. Государственное регулирование экономики туризма 

достигается через формирование туристской политики, цель которой — 

корректировка слабых мест и нежелательных влияний механизмов 

туристского рынка.  

Туристский продукт может включать осязаемые и неосязаемые 

компоненты. К осязаемым относятся продукты питания, одежда, 

различное туристское снаряжение и т.д. К неосязаемым относятся 

услуги, которые оказываются туристам, например, размещение в отеле, 

бронирование билетов, развлечение туристов и т.д. В отличие от 

осязаемых турпродуктов, неосязаемые не ограничены количеством, их 

нельзя складировать или накапливать. Их производство и потребление 

происходит исключительно в тех местах, где они произведены. Также 

они используются только теми туристами, которые испытывают в них 

потребность. 
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Развитие туристской отрасли в Азербайджане 

Начало анализа туристкой отрасли Азербайджанской Республики стоит 

начать с анализа нормативно-правовой базы туристской отрасли 

страны. И первым значимым нормативно-правовым актом, заложившим 

основу для развития туристской отрасли, является принятый 4 июня 

1999 года указ №674 IQ президентом Азербайджанской Республики 

Гейдаром Алиевым закон «О туризме». Закон включает в себя 24 статьи, 

в котором прописаны все процессы становление туристского рынка и 

государственного регулирования в этой сфере экономики. Данный закон 

регулирует отношения, возникающие при реализации прав граждан 

Азербайджанской Республики, иностранных граждан и лиц без 

гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при 

совершении путешествий, а также определяет порядок рационального 

использования туристических ресурсов Азербайджанской Республики. 

Законодательными органами страны для стимулирования 

предпринимательской деятельности в отечественном туризме были 

приняты ряд нормативно-правовых актов, к которым относятся: законы 

Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «О 

предпринимательской деятельности», «О страховании», Решения 

Кабинета Министров АР об утверждении «Правил сертификации 

туристическо-экскурсионных услуг», «Правил о выдаче особого 

разрешения (лицензии) некоторым видам деятельности в АР», 

Государственные стандарты АР «Туристические услуги», «Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», 

«Классификация гостиниц» и т.д. Перечисленные законы , а также 

различные нормативно-правовые акты, создают благоприятные условия 

для развития туристической индустрии Азербайджанской Республики 

(Гасанов А.Н.,2012а). 

Ключевую роль в регулировании сферы туризма играют разработанные 

правительством Азербайджанской Республики государственные 

программы: по социально-экономическому развитию регионов АР (2004-

2008 и 2009-2013 гг.) предусматривают путем рационального 

использования имеющегося потенциала расширение деятельности 

природных предприятий, стимулирование производства экспортной, в 
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том числе и туристической продукции, обеспечение динамичного 

развития экономики страны. Для решения поставленных задач на основе 

законодательной базы необходимо повышение эффективности 

использования местного потенциала в части природных условий и 

ресурсов. (Гасанов А.Н.,2012а). 

Анализ развития туристской деятельности следует начать с показателя 

доли туристской отрасли в ВВП Азербайджана. Данный показатель 

отмечался достаточной стабильностью, поскольку с 2013 года он вырос 

с показателя 3,6% до 4,5 % и продолжал сохраняться на этом уровне, до 

2020 года, когда в нашей стране наблюдался пик распространения 

короновирусной инфекции, которая привела к применению радикальных 

мер со стороны государства для препятствия распространения, а также 

война за освобождение оккупированных территорий. Война, как и победа 

в ней, хоть и оказала положительное воздействие на социальную 

составляющую жизни азербайджанских граждан, подняв их моральный 

дух, но негативно сказалась на национальной экономике. Данные 

события нашли свое отражение на данном рисунке (см. Рисунок 1), т.к. 

показатель доли туристкой отрасли в ВВП страны сократился до не 

бывалой ранее величины в 1,9%. Это подчеркивает уязвимость 

туристской отрасли к внешним факторам таким, как война, пандемия, 

природные катаклизмы и т.д., оказывая негативное воздействие на 

развитие туристской отрасли как для национальной экономики, так и для 

мировой в целом. 

Рисунок 1: Доля туристской отрасли в ВВП Азербайджана с 2014 по 2020 

гг., в процентах 

 

Источник: Азербайджанский Государственный комитет по статистике, 2021, 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 
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Как отмечалось выше, сфера туризма обладает мультипликативным 

эффектом, оказывающим влияние на смежные с туризмом отрасли, 

способствуя открытию новых рабочих мест как от прямой деятельности, 

так и косвенной. На приведенном рисунке (см. Рисунок 2) отражается 

динамика изменения количества занятых граждан в сфере туризма. Из 

диаграммы видно, что численность занятых сохраняла тенденцию к 

росту до 2020 года, в котором как было отмечено выше произошло 

существенное снижение туристских показателей. Данные события 

оказали негативное влияние как на крупные туристские компании, так и 

на мелкие и средние предприятия, которые были вынуждены для 

выживания на рынке сократить свой персонал, что и привело к такому 

падению показателя занятых в сфере туризма. Отметим, что в 2015 году 

наблюдался сильный скачок в данном показателе, что может быть 

связано с проведенными в тот период 1-ми Европейскими спортивными 

играми, прошедшими в городе Баку и ряде регионов Азербайджана. 

Данное событие способствовало началу активного строительства 

большого количества спортивных объектов, что и способствовало росту 

данного показателя. 

Рисунок 2: Численность занятых в туристской отрасли с 2014 по 2020 гг., 

чел. 

 

Источник: Азербайджанский Государственный комитет по статистике, 2021, 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

Международная практика показывает значимость инвестиций в любую 

отрасль экономики, так как это способствует ускорению качественного 

роста отрасли. Туристская отрасль не является исключением из правил 

и практический опыт таких стран, как ОАЭ и Норвегия ясно отразил 

значимость инвестиций в данную отрасль, поскольку инвестиции в 
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туризм и активная государственная поддержка позволили вывести эти 

страны на передовые позиции мире как туристские дестинации. 

Остановимся более подробно на уровне инвестиций в туристскую 

отрасль Азербайджана (см. Рисунок 9). На данном рисунке отражен 

период с 2012 по 2020 годы, чтобы в полной мере отразить динамику 

изменения объема инвестиций в туристскую отрасль страны. До 2014 

года наблюдается неуклонный рост инвестиций в сферу туризма. 

Однако со следующего года объем инвестиций стал значительно 

сокращаться и продолжил отмеченную тенденцию и в 2018 году. Столь 

значительное падение показателя объясняется произошедшей в 2014 

году девальвацией маната, а также сокращением доходов связанных с 

экспортом главных экспортных ресурсов Азербайджана – нефть и газ. 

Снижение уровня инвестиций, по нашему мнению, оказывает 

сдерживающие воздействие на развитие туристской отрасли 

Республики. Помимо таких причин как девальвация, падение цен на 

главные экспортные ресурсы, короновирусная пандемия и 

освободительная война, наблюдалось сильное сокращение объема 

иностранных инвестиций в туристскую отрасль, что также оказало 

сдерживающее воздействие на развитие туризма. Как следствие это 

привело к такому значительному сокращению данного показателя. 

Рисунок 3: Объем инвестиций в туристскую отрасль с 2014 по 2020 гг., 

млн. манат 

 

Источник: Азербайджанский Государственный комитет по статистике, 2021, 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/
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Далее нами была рассмотрена статистика по количеству прибывающих 

иностранных граждан в нашу страну. В представленной диаграмме 

прибывающие туристы были разделены по целям прибытия (см. Рисунок 

4). Динамика прибывающих иностранных граждан сохраняла тенденцию 

к росту. Это связанно, в первую очередь, с международными 

мероприятиями, отмеченные выше, а также активными мерами 

государственной поддержки. Пандемия коронавирусной инфекции 

привела к тому, что государству пришлось вводить радикальные меры 

для борьбы с распространением данного заболевания. Это привело к 

закрытию всех границ и полному ограничению передвижения всех видов 

транспорта. Также были введены строгие меры по контролю граждан, 

выявление и изоляция заболевших. Данные факторы, по нашему 

мнению, оказали существенное влияние на столь значительное 

изменение количества иностранных граждан, прибывших на территорию 

нашей страны. 

Рисунок 4: Количество иностранных граждан, прибывающих на 

территорию АР по целям прибытия с 2014 по 2020 гг., тыс. человек. 

 

Источник: Азербайджанский Государственный комитет по статистике, 2021, 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

Из данного рисунка можно также выделить какие туристские цели 

преследуют иностранные граждане, прибывая в нашу страну. 

Основными причинами прибытия иностранных граждан на территорию 

АР являются: туризм с целью отдыха и развлечений, деловой туризм, а 

также путешествия с целью посещения друзей или родственников.  
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Далее мы рассмотрим динамику изменения количества 

азербайджанских граждан, выехавших за пределы страны по различным 

причинам, которую мы представили на данном рисунке (см. Рисунок 5). 

И на данном рисунке мы также можем видеть значительное влияние 

пандемии на показатель количества выезжающих азербайджанских 

туристов, которое также неуклонно рос до 2020 года. В значительной 

мере выделяются поездки к друзьям и родственникам, деловой туризм, 

а также поездки по причине отдыха и развлечений. Несмотря на 

пандемию коронавируса и освободительную войну, важным замечанием 

является превышение потока выезжающих местных граждан над 

въезжающими иностранцами. Это отражает неразвитость внутреннего 

туризма, что оказывает сдерживающее воздействие на туристскую 

отрасль в целом. 

Рисунок 5: Количество азербайджанских граждан, покинувших страну по 

целям путешествия с 2014 по 2020 гг., тыс. чел. 

 

Источник: Азербайджанский Государственный комитет по статистике, 2021, 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

Далее рассмотрим структуру прибывающих на территорию страны 

иностранных туристов. Статистика такова, что основной поток 

иностранных граждан приходится на СНГ, а именно Российскую 

Федерацию и Грузию. Большое количество прибывающих со стороны 

этих двух государств объясняется близостью географического 

положения, а также большого количества родственников, проживающих 

на территориях сопредельных стран. Это также можно подтвердить 
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несмотря на значительное сокращение численности прибывающих 

иностранных граждан на территорию Азербайджанской Республики в 

2020 году. Численность туристов именно с этих стран СНГ остается на 

передовых позициях. 

Азербайджан также принимает большое количество туристов из стран 

Ближнего Востока и Персидского Залива. Более подробную структуру 

иностранных туристов, прибывающих на территорию нашей страны, 

можно рассмотреть на диаграмме, представленной ниже (см. рисунок 6). 

На данном рисунке представлен не весь перечень иностранных граждан, 

которые посетили нашу страну за 2020 год. Были выделены самые 

многочисленные группы граждан. Следует также отметить что общее 

число прибывших сократилось с 3,170 тыс. человек до 795 тыс. человек, 

что является самым низким показателем туристских прибытий за 10 

летний период. 

Рисунок 6: Структура иностранных граждан, прибывших на территории 

АР по странам, 2020 г. 

 

Источник: Азербайджанский Государственный комитет по статистике, 2021, 

https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

В завершающий стадии анализа туристской отрасли Азербайджанской 

Республики с нашей стороны был использован такой инструмент 

анализа, как SWOT-анализ. SWOT-анализ — метод стратегического 

планирования, используемый для оценки факторов и явлений, 
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влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре 

категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности) и threats (угрозы). Метод включает 

определение цели проекта и выявление внутренних и внешних 

факторов, способствующих ее достижению или осложняющих его.  

Сильные стороны туристской отрасли могут послужить основой при 

разработке государственной программы, т.к. позволит использовать уже 

имеющиеся преимущества туристской отрасли страны. Сильными 

сторонами туристской отрасли, по нашему мнению, являются:  

 Уникальные природные условия; 

 Высокий уровень организации международных мероприятий; 

 Наличие большого количества исторических, архитектурных и 

культурных памятников; 

 Возможность развития всех видов туризма для расширения 

туристского сезона; 

 Стабильность в стране; 

 Большое количество заповедников, заказников и национальных 

парков; 

 Наличие рабочей силы, которая может быть мотивирована туризмом 

(молодое население, открытое для инноваций); 

 Богатая национальная кухня. 

Слабые стороны, выделенные в данном анализе, подчеркивают 

необходимость разработки государственной программы по развитию 

туристской отрасли, направленной на ослабление негативного 

воздействия слабых стороны на развитие туризма и превращение 

слабостей отрасли в ее преимущества. Слабыми сторонами туристской 

отрасли Азербайджанской Республики являются:  

 Дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли; 

 Недостаточные меры по маркетинговому продвижению 

Азербайджана как туристской дестинации; 



 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[349] 

 Низкий уровень туристской инфраструктуры; 

 Высокие цены на авиаперелеты;  

 Недостаточное туристское образование; 

 Отсутствие туристского сознания; 

 Сокращение уровня инвестиций в туристскую отрасль. 

Возможности в данном инструменте анализа подразумевают 

предполагаемые пути развития туристской отрасли, которые позволят 

отрасли обрести дополнительные конкурентные преимущества и также 

привлечь как новые источники инвестиций, так и больше количество 

иностранных туристов. Возможностями туристской отрасли являются: 

 Создание факультетов и образовательных программ для подготовки 

высококвалифицированных кадров в учебных заведениях; 

 Вхождение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО таких 

исторических памятников, как ИчериШехер, Девичья башня, дворец 

Ширваншахов, Гобустанский государственный заповедник, Дворец 

Шекинских ханов, Худаферинский мост; 

 Высокий потенциал развития туризма в регионах страны (в том числе 

и на освобожденных от оккупации территории Нагорного Карабаха); 

 Высокий уровень безопасности для прибывших иностранных 

туристов; 

 Создание большого количества рабочих мест; 

 Высокий спрос на экологический, сельский и пр. виды туризма. 

Последними по порядку, но не по значимости являются угрозы. Угрозы 

— это факторы, которые потенциально могут оказать негативное 

воздействие на развитие отрасли, но не оказывающие его в данный 

момент времени. Важность этого пункта анализа заключается в том, что 

снижение вероятности негативного воздействия угроз на развитие 

туристской отрасли может привести к значительному росту и развитию 

данной отрасли. Актуальными угрозами для туристской отрасли 

Азербайджана являются:  
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 Быстрое увеличение спроса на инфраструктуру и качество 

обслуживания и невозможность удовлетворения данного спроса; 

 Не высокие стандарты качества объектов инфраструктуры и 

обслуживания; 

 Наличие экологических проблем; 

 Напряженная обстановка с соседним государством; 

 Высокая конкуренция на продукты и услуги туристской отрасли на 

международном рынке; 

 Не реализация туристского потенциала в регионах страны; 

 Малый интерес иностранных инвесторов. 

 

Программа организации туризма в регионе 

Туризм является динамично развивающийся отраслью экономики и 

развитию которой уделяют особое внимание практически все страны 

мира. Благодаря мультипликативному эффекту туризм способен 

воздействовать и на смежные отрасли экономики, что оказывает 

положительное воздействие на развитие экономики региона. 

Международная практика показывает, что развитие туристской отрасли 

не может быть полноценным без активного вмешательства государства, 

т.к. механизмы регулирования позволяют определить направления 

развития, а также устранить возможные негативные последствия. В ходе 

статистического анализа, проведенного в предыдущей части, можно 

сделать вывод, что туризм до распространения пандемии коронавируса 

в мире занимал стратегически важную роль в экономике страны и 

продолжал стремительно развиваться, как мы могли наблюдать из 

неуклонного роста количества иностранных туристов, прибывающих в 

страну с целью туризма из года в год. После освобождения региона 

Карабаха от оккупации, для правительства Азербайджана является 

приоритетной задачей восстановление и превращение Карабаха в один 

из передовых регионов страны. Карабах обладает большими 

перспективами развития в самых различных направлениях и развитие 

туризма также является значимым. Регион Карабаха обладает 
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уникальными природными условиями, богатой историей, что делает его 

подходящим для создания туристского продукта. На основе 

проведенного анализа туристской отрасли как страны в целом, так и 

региона Карабаха в частности, с нашей стороны был подготовлен план 

рекомендаций, который, по нашему мнению, может поспособствовать 

ускорению развития туризма в регионе Карабаха и превратить данный 

регион не только в передовую туристскую дестинацию на региональном 

уровне, но также стать туристской дестинацией мирового уровня, 

которая будет привлекать ежегодно большое количества туристов в 

страну. При подготовке данного плана мероприятий с нашей стороны 

были учтены многие аспекты, которые могут повлиять на развитие 

туризма как прямо, так и косвенно, что позволит ускорить всестороннее 

развитие отрасли в регионе. 

 

Создание особой экономической зоны на территории Карабаха 

Создание особой экономической зоны на территории Карабаха, по 

нашему мнению, поспособствует решению самой главной проблемы 

туристской отрасли страны, а именно привлечение иностранных 

инвестиций. Как показывает опыт по развитию туризма Турции, чтобы 

увеличить валовые доходы от отрасли необходимо активное 

государственное регулирование. Международная практика также 

показывает, что повышение конкурентоспособности туристского 

продукта возможно при условии инвестирования со стороны 

государства, направленное на некоммерческое продвижение 

туристского продукта на внутреннем и мировом уровне. 

Государственное вмешательство корректирует и задает нужное 

направление в развитии отрасли тем самым уменьшая воздействие 

негативных факторов. Так развитие туризма в Турции началось с 1980-х 

гг., когда Турецкое правительство предоставило в аренду пустующие 

территории за символическую плату. Основное условие, которые было 

поставлено правительством было создание туристской инфраструктуры 

(т.е. гостиниц). И если проследить развитие туризма на территории 

Турции, то в начале создания данной зоны на территории стали 

появляться кемпинги, а далее трехзвездочные отели. По мере развития 

отрасли в настоящее время в туристских зонах строятся 

преимущественно пятизвездочные отели, включающие все услуги на 
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своей территории. На эти цели со стороны государства 

предпринимателям выделялись следующие субсидии, как: льготные 

кредиты, освобождение от налогов на неопределенный период, в т.ч. 

подоходных и корпоративных налогов, возможность перевода прибыли 

инвесторам и привлечение иностранных специалистов, а также 

максимальное устранение бюрократических формальностей в 

деятельности свободной экономической зоны. Также были приняты 

изменения в законодательстве, касающийся цен, качества товаров и 

услуг и осуществления контроля над ними. (Кадиров А.А., Воробец Т.И., 

2019). 

Опираясь на опыт Турции создание свободной экономической зоны на 

территории Карабаха является актуальным решением по развитию 

туризма на территории региона, это будет способствовать ускоренному 

созданию уникального туристского продукта, а также окажет 

положительное воздействие на повышения уровня инфраструктуры 

региона как туристской направленности, так и в направлениях смежных 

с туризмом. (Козыбагаров А.А, 2015). 

Регион Карабаха обладает большим потенциалом развития различных 

направлений туризма на своей территории и создание данной свободной 

экономической зоны с представленными условиями для иностранных 

инвесторов и для местных мелких и средних предпринимателей 

сформируют почву для организации и строительства туристских 

объектов в самых различных туристских направлениях. Это может быть, 

как строительство горнолыжных курортов на склонах Карабахского 

нагорья, так и различные туристские-медицинские центры или 

санатории рядом с минеральными источниками такими как «Истису». 

  

Создание государственной образовательной программы по 

подготовке квалифицированных кадров в сфере туризма 

По нашему мнению, немаловажным фактором развития туризма и 

обеспечение высокого качества услуг является подготовка 

высококвалифицированных кадров в туристской отрасли. В 

Азербайджанской Республике существуют учебные учреждения, 

которые готовят высококвалифицированных кадров в области туризма, 

однако их недостаточно для обеспечения динамично развивающейся 
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туристской отрасли страны. Первостепенной задачей для улучшения 

уровня образования в сфере туризма необходимо организовать 

государственную программу по развитию туристского образования в 

стране. Далее следует организация передового плана обучения 

специалистов с созданием последующих программ по обмену студентов 

с целью получения опыта в зарубежных странах, занимающих 

передовые позиции в туристской индустрии. В этой части стоит также 

обратится к опыту Турции, которая активно приглашает иностранных 

специалистов для обучения и повышения квалификации местных 

кадров. Повышение уровня квалификации местных специалистов 

позволит обеспечить высокое качество, предоставляемого туристского 

продукта, что будет конкурентным преимуществом нашей страны на 

международном туристском рынке. Правительству следует также 

уделить внимание повышению уровня туристского образования 

местного населения путем организации различного рода туристских 

форумов и конференций. Для осуществления контроля за качеством 

предоставляемых услуг со стороны персонала можно использовать 

различные системы сертификаций, которые позволят определить 

реальный уровень предоставляемых услуг, выявить слабые и сильные 

стороны в действующей системе и разрабатывать меры по повышению 

качества предоставляемых услуг. Также подготовка большого 

количества местных высококвалифицированных специалистов сократит 

спрос на приглашение специалистов из-за рубежа, ведь качество 

образования и опыт полученный местными специалистами позволит в 

полной мере реализовывать туристский потенциал страны. Развития 

туризма на освобожденных территориях подчеркивает необходимость 

страны в высококвалифицированных специалистах для развития 

туризма в регионе, что делает организацию туристской образовательной 

программы одной из приоритетных задач при планировании развития 

туризма, т.к. подготовка большого количества специалистов в данной 

отрасли повысит уровень качества оказываемых услуг. (Козыбагаров 

А.А, 2015). 

 

Создание особо охраняемых природных территорий в 

освобожденных от оккупации территориях 
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Регион Карабаха обладает очень богатыми природными ресурсами, 

которые могут создают большой потенциал развития туризма на своей 

территории. В первую очередь, используя потенциал данных природных 

ресурсов значительное распространение может получить такое 

направление туризма, как экологический туризм. Экологический туризм 

способствует подробному ознакомлению туристов с природой, которая 

не была подвержена сильному антропогенному воздействию. В данном 

ключе создание особо охраняемых природных территорий является, по 

нашему мнению, оптимальным решением по защите экологии региона, а 

также создает почву для развития экологического туризма в регионе. 

На территориях выделенных, как ООПТ осуществляются активные меры 

по защите уникальной флоры и фауны региона, но также позволяет 

осуществлять воздействие, направленное на восстановление биосферы 

территории. В отличии от заповедников, ООПТ позволяет активное 

посещение туристов, которые по определенным маршрутам могут 

наблюдать за уникальной флорой и фауной территории, но и совершать 

пешие прогулки по самому региону. Создание ООПТ требует активного 

инвестирования государственных средств и должны преследовать 

некоммерческие цели, потому что восстановление природы Карабаха в 

первую очередь позволит улучшить экологическую ситуацию региона 

после освобождения территории от оккупации. После чего позволит 

развивать на его территории такие туристские направления как 

экологический туризм.  

 

Улучшение уровня инфраструктуры региона 

В предыдущем пункте работы мы отметили необходимость создания 

свободной экономической зоны для привлечения инвестиций и 

стимулирование предпринимательской деятельности путем создания 

льготных условий для развития частного сектора в регионе. 

Немаловажным фактором является то, что данная мера поспособствует 

улучшению уровня туристской инфраструктуры разной направленности, 

например, создание горнолыжных курортов, туристских медицинских 

центров, санаториев, кэмпингов и т.д. Для поддержки частного сектора и 

облегчения условий по созданию туристского продукта, мы считаем, 

правительству страны следует уделить внимание повышению уровня 



 
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİ POTENSİALININ SEKTORAL 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

 

[355] 

инфраструктуры региона, а именно транспортной коммуникации, связи, 

коммунальных услуг. Постоянное обеспечение связью и коммунальными 

услугами создают основу для создания туристских продуктов высокого 

качества.  

Как неоднократно подмечалось ранее, инфраструктура региона была 

подвержена сильным разрушениям и была практически полностью 

уничтожена. Со стороны правительства уже принимаются активные 

меры по улучшению уровня инфраструктуры региона и полному 

восстановлению привычного режима работы. По нашему мнению, после 

полного восстановления основных сообщений в регионе, правительство 

должно организовать автомобильное сообщение с самыми 

отдаленными деревнями и селами региона, т.к. данная мера 

поспособствует облегчению организации туров, отражающих 

традиционный быт и культуру местного населения, что также позволит 

привлечь больше количество иностранных туристов.  

 

Создание маркетиного продукта (бренда) Карабаха 

Разработка маркетинговой стратегии и брэндинг территорий, по нашему 

мнению, должны сыграть значимую роль в формировании 

положительного имиджа Азербайджана как туристской дестинации. 

Азербайджанское правительство и государственное агентство по 

туризму уже активно работает в данном направлении, т.к. в 2018 году 

уже был предложен национальный туристский бренд Azerbaijan: Take 

another look, который положительно повлиял на развитие туристской 

отрасли, а также на привлечение иностранных туристов в страну. Мы 

считаем, что создание и распространение туристского продукта региона 

Карабаха также положительно скажется на привлечение иностранных 

туристов в страну и в данный регион.  

Международная практика показывает, что брендинг территории 

является эффективным инструментом в создании туристского продукта 

и его узнаваемости в мире. По этой причине создание отдельного бренда 

для региона Карабаха, по нашему мнению, положительно скажется на 

туристской привлекательности региона на международном уровне. Опыт 

Турции также отражает значимость брендинга отдельных территорий и 

распространения их как независимых туристских продуктов на 
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международном рынке. Правительство Турции активно участвует в 

инвестировании в развитие туристского продукта страны и 

распространению его как бренда на международном уровне. На основе 

опыта Турецкой Республики можно отметить, что ключевую роль в 

реализации маркетинговой стратегии по брендированию территории 

играют инвестиции бюджетных средств со стороны государства, т.к. 

туризм является отраслью, которой необходимо постоянное 

инвестирование капитала.  

Отмеченные меры должны сыграть стратегическую роль в повышении 

эффективности туристской деятельности в регионе Карабаха. Анализ 

туристского потенциала региона показал, что потенциал развития 

туризма значителен. Природные условия, наличие богатой культуры, 

разнообразной архитектуры создает почву для развития самых 

различных направлений туризма, которые в первую очередь позволят 

уменьшить такую негативную черту туризма как сезонность. Данные 

условия позволят региону привлекать большое количество туристов 

круглый год, что обеспечит регион постоянными доходами. Также туризм 

позволит оказать положительное воздействие на смежные с туризмом 

отрасли, что также окажет свое влияние на экономике региона. Развитие 

туристской отрасли приведет к созданию большого количества рабочих 

мест как не посредственно в гостиничном бизнесе, так и в отраслях 

смежных с ним. Меры, которые были представлены в данной части 

работы, по нашему мнению, должны сыграть ключевую роль в развитии 

туристской отрасли и позволит продолжить политику по диверсификации 

национальной экономики и ослаблению ресурсной зависимости. По этой 

причине постепенная реализация поставленных задач по 

восстановлению экономической мощи данного региона поспособствует 

превращению региона Карабаха в один из передовых регионов страны.  

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Туризм – это экономическое, социальное и экологическое явление. 

Именно его развитие не только привлекает большие доходы, инвестиции 

и другие экономические выгоды, но и способствует сохранению 

исторического и культурного наследия всех регионов мира. Также туризм 

способствует культурному обмену между государствами. 
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Экономические факторы играют важную роль в развитии туризма. Как 

правило, чем лучше развита экономика страны, тем лучше развит и 

туризм. Это касается как внутреннего, так и международного туризма. 

Это важный аспект, ведь если в стране достаточно развита 

материально-техническая база, то и уровень благосостояния населения 

достаточно высокий. Азербайджан обладает большим потенциалом 

развития всех существующих видов туризма. В первую очередь, важное 

конкурентное преимущество туризму предоставляют уникальные 

географические особенности страны. Также климатические и природные 

особенности регионов страны позволяют достойно развивать множество 

видов туризма, улучшать социально-экономическое положение в 

регионах. Ведь туризм оказывает мультипликативный эффект на 

смежные с туризмом отрасли. 

Также мы пришли к выводу, что пандемия коронавирусной инфекции, 

нанесла значительный удар по туристической отрасли всего мира и 

Азербайджан не стал исключением. Наблюдалось значительное 

сокращение туристского потока, что привело к сильному сокращению 

доходов, получаемых от данной отрасли. Также немаловажную роль 

сыграла 44-дневная война за освобождение оккупированных 

территорий, которая на незначительный срок полностью закрыла страну 

от различных экономических видов деятельности. Возращение 

оккупированных территорий открывает для Азербайджана ряд 

преимуществ с экономической точки зрения, ведь данный регион 

обладает богатыми запасами полезных ископаемых, а также 

уникальными природными ландшафтами, богатой культурой и историей.  

Следующие рекомендаций могут поспособствовать ускорению развития 

туризма в регионе Карабаха, а также сделать из данного региона 

дестинацию мирового уровня, которая будет привлекать ежегодно 

большое количества туристов в страну. Карабахский регион является 

уникальным регионом страны с точки зрения истории и культуры. На 

территории Карабаха располагаются большое количество исторических 

памятников, которые относятся к разным историческим периодам. По 

этой причине приоритетной задачей после освобождения от оккупации 

армянских захватчиков региона Карабаха является реставрация и 

организация защиты исторических и архитектурных памятников региона. 



ISCEMR 2022 
IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 
 

[358] 

Именно реставрация позволит начать развитие культурно-

познавательного туризма.  

Также важно организовать защиту окружающей среды региона 

Карабаха, ведь он обладает уникальными природными условиями с 

уникальными и редкими представителями флоры и фауны. Также 

развитие экологического туризма в регионе позволит повысить уровень 

экологического образования. 

Высокий уровень развития транспортной инфраструктуры позволит 

быстро и безопасно путешествовать туристам по территории региона, а 

также посещать самые отдаленные и высокогорные участки региона 

Карабаха.  

Поддержка предпринимателей со стороны государства также считается 

одной из ключевых мер для ускорения развития туризма в регионе. Это 

способствует улучшению уровня инфраструктуры, благоустройство 

пригодной для туризма территории, а также повышения уровня 

инвестиций в отрасль. Мы также пришли к выводу, что поддержка 

предпринимателей необходима не только в гостиничном деле, но и в 

секторе общественного питания. Это поможет развить гастрономический 

туризм. 

Для развития различных направлений туризма стоит отметить 

организацию и развитие региональных медицинских туристских центров 

на территории Карабаха, а также настроить горный туризм.  

Немаловажным фактором развития туризма и обеспечение высокого 

качества услуг является подготовка высококвалифицированных кадров 

в сфере оказания услуг. Первостепенной задачей для улучшения уровня 

образования в сфере туризма необходимо организовать 

государственную программу по развитию туристского образования в 

стране. 

Также необходимо информационное продвижение Азербайджана как 

туристического направления на международном и внутреннем 

туристических рынках. Распространение информации о туристических 

продуктах и услугах приведет к большей осведомленности иностранных 

граждан о стране. Это приведет к увеличению потока туристов.  
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Развитие туристской отрасли безусловно приведет к улучшению 

экономической ситуации в регионах, а также поможет 

диверсифицировать экономику Азербайджана, тем самым ослабит 

влияние нефтяного сектора на вектор экономического развития. Сфера 

туризма Азербайджана является одной из динамично развивающихся 

отраслей национальной экономики. Однако она еще в стадии 

масштабного становления. Государство уделяет большое внимание 

развитию туризма, разрабатывая государственные программы, 

совершенствуя нормативно-правовую базу, а также организуя 

мероприятия по улучшению туристской инфраструктуры. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Cabbarov Ə., Abbasova S., Tanrıverdi H., «Erməni işğalı sonrası Qarabağda 

turizmin inkşafı məsələləri», International Journal of Tourism. Economic and 

Business Sciences, 2020, №4(2), 11 стр.; 

2. Sadıqova S., «Rəqabət strategiyası və onun təhlili», İpək Yolu, 2017, №3, 11 

стр.; 

3. Морозов М.А., Морозова Н.С., Карпова Г.А., Хореева Л.В., (2014), Москва, 

«Чеховский печатный двор», Экономика туризма – 320 стр. 

4. Писаревский Е.Л., (2014), Основы туризма, Москва, «Чеховский печатный 

двор» - 329 стр.; 

5. Козыбагаров А.А., «Зарубежный опыт инвестирования в туризм», Вестник 

Университета Туран, 2015, №4 (68), 4 стр.; 

6. Кадиров А.А., Воробец Т.И., «Опыт Турции в развитии туристской отрасли», 

Исследование, систематизация, кооперация, развитие, анализ социально-

экономических систем в области экономики и управления, Искра-2019, 4 

стр.; 

7. Гасанов А.Н., «Природные туристские ресурсы Азербайджана», Сервис plus 

3, 2012, №3, 4 стр.; 

8. Козыбагаров А.А., «Зарубежный опыт инвестирования в туризм», Вестник 

Университета Туран, 2015, №4 (68), 4 стр.; 

9. Кадиров А.А., Воробец Т.И., «Опыт Турции в развитии туристской отрасли», 

Исследование, систематизация, кооперация, развитие, анализ социально-



ISCEMR 2022 
IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN 

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 
 

[360] 

экономических систем в области экономики и управления, Искра-2019, 4 

стр.; 

10. S. Gandilova, «Sustainable development of tourism: the case of Azerbaijan», İpək 

Yolu, 2019, №3, 5 стр.; 

11. Закон АР «О туризме» от 4 июня 1999 года №674-IQ. (последняя редакция 

закона от 3 мая 2019 года №1582-VQD) (URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2688); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2688

