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Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru,  

sosiologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn QaraĢovun  

açılıĢ nitqi 

 

 Salam, xoĢ gördük hamınızı.  

Bugünkü konfransımız ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə 

həsr olunmuĢdur. Ötən il keçirilən konfransda maraqlı, günün fövqündə duran aktual məsələlərə 

toxunulmuĢdu. Bu bir il ərzində bir sıra məsələlər baĢ vermiĢdir. Müzəffər Ordumuz Ali BaĢ 

Komandan Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında cəmi 44 gün ərzində erməni terrorçularını 

30 il müddətində iĢğal altında saxladıqları ərazilərimizdən qovdu, torpaqlarımız azad olundu, 

Vətən müharibəsində Ordu-Xalq-Dövlət birliyi qələbə qazandı. Bu qələbənin əldə olunması Ulu 

öndərin ən böyük arzusu idi. Uzun illər həsrətlə gözlədiyimiz gün reallığa çevrilib. Qələbə, 

əlbəttə, asan əldə olunmadı. Aralarında Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər 

Akademiyasının məzunları da olan çoxlu sayda Ģəhidlər verdik. ġəhidlərimizə rəhmət, 

qazilərimizə Ģəfa diləyirik. Hazırda iĢğaldan azad olmuĢ ərazilərimizdə möhtəĢəm tikinti-bərpa 

iĢləri baĢlayıb, iri layihələr həyata keçirilir. Bütün xalqımız bu layihələrin uğurla həyata 

keçirilməsinə öz töhfəsini verməyə hazırdır. 

Bugünkü konfransın mövzusu da  böyük aktuallıq kəsb edir. Bilirsiz ki, bu günlər bütün 

bəĢəriyyət yeni növ koronavirusun yayılmasından əziyyət çəkir, yoluxmalar nəticəsində insanlar 

həlak olur, xəstələrin sayı milyonlarla hesablanır, əksər ictimai həyat sahələri böyük problemlər 

yaĢayır, ölkələrarası gediĢ-gəliĢ minimuma endirilib, yaĢlı insanlar və aztəminatlı ailələr üçün 

daha çox problemlər yaranıb. Bütün dünyada COVĠD-19-un yayılmasının qarĢısının alınması 

üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.   

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə pandemiya dövründə 

Azərbaycanda  da virusun geniĢ yayılmasının qarĢısının alınması üçün ölkə ərazisində çevik və 

sistemli preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə karantin mərkəzləri yaradılıb, yüksək 

ixtisaslı həkimlər bu mərkəzlərə cəlb olunub, ölkəmizə Avropa istehsalı olan laborator testlər, 

tibb avadanlığı və ləvazimatlar, qoruyucu vasitələr gətirilib, karantin müddətində olan insanların 

rahatlığı üçün hər cür Ģərait yaradılıb, geniĢ maariflənmə iĢi aparılır, sahibkarlara itkilərinin 

ödənilməsi üçün 1 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb,onlara maliyyə dəstəyi həyata keçirilir. 

Xüsusi karantin rejimi dövründə tənha yaĢayan 65 yaĢdan yuxarı vətəndaĢlara  və çətin 

vəziyyətdə olan insanlara  sosial xidmətlərin göstərilməsinin səmərəli təĢkili üçün zəruri tədbirlər 

həyata keçirilir. ĠĢ yerlərinin müvəqqəti bağlanmasına, növbəli iĢ rejiminə keçilməsinə 

baxmayaraq insanlar əmək haqqı ilə təmin olunub, 600 mindən çox iĢsiz insana 190 manat 

həcmində yardım edilir, hər birində 200 çarpayı olan 10 modul tipli xəstəxananın quraĢdırılıb, 

burada koronavirusa yoluxmuĢ xəstələr ciddi həkim nəzarəti altında keyfiyyətli müalicə ilə təmin 

olunurlar. Ayrı-ayrı Ģəxslər, təĢkilatlar da aztəminatlı ailələrə yardımlar edir, onları bu çətin 

vəziyyətdə tək qoymurlar. Ġnsanların əksəriyyəti dünyanı bürüyən bu pandemiyaya qarĢı 

ölkəmizdə yaradılan xüsusi fonda ianələr edir. Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil 

alanların ödəniĢlərinin dövlət tərəfindən qarĢılanması, cəzaçəkmə müəssisələrindəki bir qrup 

məhbusların əfv olunması ölkə baĢçısının daim xalqın yanında olduğuna bariz nümunədir.   

Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə COVID-19 xəstəliyi ilə mücadilə edən tibb iĢçilərinin 

sosial müdafiəsi gücləndirilmiĢ, onların əməkhaqlarına aylıq vəzifə maaĢlarına əlavələr müəyyən 

edilmiĢdir. Heydər Əliyev Fondu və Heydər Əliyev Mərkəzinin dəstəyi ilə Yeni Çağrı Mərkəzi 

yaradılmıĢ, koronaviruslu xəstələrin müalicəsinə cəlb olunmuĢ həkimlərə və tibb personalına 

psixoloji dəstək göstərilməsi təĢkil edilmiĢdir. 

Prezident Ġlham Əliyev və ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva öz 

çıxıĢlarında dəfələrlə pandemiyanın müxtəlif sferalara təsiri məsələsinə toxunmuĢ, problemlərin 

həlli yollarını göstərmiĢlər. Nəticə etibarı ilə son günlərdə yoluxmanın azalması hökumət 

tərəfindən həyata keçirilən strategiyanın düzgün seçildiyini göstərir.  

Pandemiya dövründə ölkə ərazisində müvafiq strukturların və xidmət sahələrinin fəaliyyəti 

zəruri sosial davranıĢ və sanitar-epidemioloji qaydalara uyğun həyata keçirilir. Bu qaydalar 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən müntəzəm 

olaraq hazırlanaraq  ictimaiyyətə təqdim edilir.   

Ölkəmizdə virusun yayılmasının qarĢısının alınması üçün 18 yaĢdan yuxarı olan 

vətəndaĢların kütləvi peyvənd olunması kampaniyası aparılır. Artıq  iki milyondan artıq 

vətəndaĢımız peyvənd olunub və proses uğurla davam etdirilir.      

COVID-19 virusu ilə mübarizə uzunmüddətli proses olduğundan xəstəliyə qarĢı 

qabaqlayıcı tədbirlər hər bir Ģəxsin gündəlik həyat tərzinə çevrilməlidir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında təhsil ictimaiyyətini düĢündürən əsas sual COVĠD-

19 pandemiyası Ģəraitində təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlıdır. Təhsil 

müəssisələrində təhsil prosesi zamanı Ģagirdlərin, tələbələrin, müəllimlərin, inzibati və texniki 

iĢçi heyətinin, eləcə də valideynlərin və digər ailə üzvlərinin virusa yoluxma riskinin qarĢısının 

alınması əsas vəzifədir. Eyni zamanda, təhsil siyasətinin hazırlanması və icrasına cavabdeh olan 

beynəlxalq və milli təsisatlar pandemiya Ģəraitində vətəndaĢların təhsil hüququnun təmin 

olunması üçün Ģərtlər, forma və metodlar barədə də ciddi düĢünür və müvafiq tədbirlər görürlər. 

Bununla bağlı BMT-nin bir sıra ixtisaslaĢmıĢ təĢkilatları və digər qlobal təĢkilatların üzv 

dövlətlərə ünvanlanan çağırıĢlar və təlimat sənədləri mövcuddur.  

Qlobal pandemiya dövründə əhalinin sağlamlığının qorunması və yoluxmanın qarĢısının 

alınması məqsədilə hazırlanan əsas tövsiyələr Ümumdünya Səhiyyə TəĢkilatı (ÜST) tərəfindən 

təqdim olunur. TəĢkilat əhalinin pandemiyaya qarĢı səfərbər edilməsi və vəziyyətə nəzarət, ayrı-

ayrı yerlərdə yaranan yoluxma hallarının təcrid edilərək kütləvi yoluxmanın qarĢısının alınması, 

fiziki məsafənin məhdudlaĢdırılması, ölkə daxili və xaricə səfərlərin tənzimlənməsi üzrə 

təlimatlar hazırlamıĢdır. Eyni zamanda, Dünya Səhiyyə TəĢkilatı üzv dövlətlərə pandemiya 

dövründə ictimai səhiyyənin təĢkili və icrasına nəzarət, risklərin və resursların idarə olunması, 

qlobal və milli strategiyaların hazırlanması üzrə dəstək göstərir.  

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamına 

əsasən COVID-19 pandemiyası ilə bağlı yoluxma hallarının qarĢısının alınması məqsədilə 2020-

ci ilin mart ayının 3-dən etibarən ölkə ərazisindəki bütün təhsil müəssisələrində, tədris və təlim-

tərbiyə prosesi dayandırılmıĢdır. Mart ayının 11-dən etibarən Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumi 

təhsil pilləsi ilə bağlı teledərslərə start verilmiĢ və 2 aprel tarixindən Virtual Məktəb 

platformasından istifadə olunmağa baĢlanılmıĢdır. Ali, orta ixtisas və peĢə təhsili 

müəssisələrində də tədris prosesi internet resurslarından istifadə etməklə təĢkil olunmuĢdur. 

2020/2021-ci tədris ilindən isə bəzi rayonlar və Naxçıvan MR-dakı qurumlar istisna olmaqla 

bütün səviyyədən olan tədris müəssisələri fəaliyyətini rəsmi karantin rejiminin tələblərinə uyğun 

olaraq internet üzərindən davam etdirir. Bunun üçün bütün məktəblərdə zəruri Ģərait yaradılıb, 

Ģagird və tələbələrin biliklərə yiyələnməsi üçün pedaqoji kollektivlər səylərini birləĢdirmiĢlər. 

Onlayn dərslərin keçirilməsinin təhsilin davamlılığında, təhsilalanların təhsildən kənar 

düĢməsinin qarĢısının alınmasında əhəmiyyətli rolu danılmazdır. Bununla belə etiraf edək ki, bu 

gün istər müəllimlər, istərsə də Ģagird və tələbələr sinifdəki  fəal təlim mühiti, canlı ünsiyyət, 

aktiv müzakirələr, debatlar və digər müxtəlif səpkili tədbirlərdə iĢtirak etmək üçün darıxıblar. 

Hamı yenidən öz təhsil müəssisəsinə dönəcəyi günləri gözləyir. 

Onlayn təhsillə bağlı yaĢanan sıxıntılardan ən böyüyü isə texniki problemlərdir. Təhsil 

alanlardan kiminin internet problemi, kiminin kompüter, avadanlıq problemi bu iĢdə ciddi 

narahatlıq yaradan amillərdən oldu. Çünki müəyyən ailələrdə kompüterin, telefon və digər lazımi 

avadanlığın, evdəki Ģərait bu prosesə xeyli təsir göstərsə də bütün kollektivlər buna anlayıĢla 

yanaĢdılar.  

Ġnanırıq ki, möhtərəm Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz bütün taleyüklü 

mücadilələrdən, o cümlədən koronavirus pandemiyasına qarĢı mübarizədən qalib çıxacaqdır. 

Mən konfransın iĢinə uğurlar arzu edirəm və konfransın gündəliyinə əsasən ümidvaram ki, 

burada maraqlı və aktual çıxıĢlar olacaqdır. Plenar iclasdan sonra konfransımız humanitar və 

iqtisadiyyat panelləri üzrə iĢini davam etdirəcək.  
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suverenlik, ədalət, həmrəylik, sülh, barıĢ 

 

Keçən əsrin 90-cı illərindən baĢlayaraq, ―zəif dövlət‖ və ―güclü dövlət‖ anlayıĢlarının fəlsəfi 

dərki daha da intensivləĢdi. Qlobal miqyasda müĢahidə edilən mürəkkəb və ziddiyyətli geosiyasi 

proseslərin fonunda bu, tamamilə məntiqi görünürdü. Çünki faktiki olaraq böyük bir geosiyasi 

məkanda  - keçmiĢ SSRĠ və bütövlükdə sosialist düĢərgəsi coğrafiyasında çoxlu sayda yeni müstəqil 

dövlətlər meydana gəlmiĢdi. Bu proses Qərb liberalizminin kommunist ideologiyası üzərində 

qələbəsi çərçivəsində baĢ vermiĢdi. Xeyli sayda problemlərlə yanaĢı, ümumiyyətlə, ―dövlət‖, 

―dövlətçilik‖, ―zəif dövlət‖, ―güclü dövlət‖, ―suveren dövlət‖, ―psevdodövlət‖ və digər anlayıĢların 

məzmununu yeni yanaĢmalar əsasında analiz etmək ehtiyacı yaranmıĢdı.  

Ayrıca, Qərbin bir sıra nəzəri təlimlərində ―rogue states‖ (ingiliscədən tərcümədə: ―dələduz-

dövlətlər‖, ―yaramaz-dövlətlər‖) kimi terminlə ifadə edilən dövlətlər haqqında danıĢılmağa 

baĢlandı. ABġ-ın 2002-ci il sentyabr ―Milli təhlükəsizlik strategiyası‖ adlı sənədində bu barədə 

konkret müddəalar belə yer aldı. Həmin sənədə görə, öz xalqı ilə sərt davranan, beynəlxalq hüquqa 

hörmətsizlik edən, kütləvi qırğın silahı əldə etməyə çalıĢan, terrorizmə yardım göstərən, təməl insan 

dəyərlərini qəbul etməyən dövlətlər bütün dünyaya təhlükədirlər və onlar ―quldur dövlətlərdir‖. 

Həmin sırada misal kimi Ġranı, Suriyanı, ġimali Koreyanı, Venesuelanı, Belorusu göstərirlər.  

Bununla Qərb fəlsəfi və siyasi-nəzəri təlimlərində həm ―dövlət nədir‖ anlayıĢının tədqiqi, həm 

də meydana gələn yeni qlobal geosiyasi mənzərədə özünü göstərən yeni tendensiyaların ―zəif‖ və 

―güclü‖ dövlət kateqoriyaları kontekstində analizi daha da aktual məsələ kimi təqdim olunmağa 

baĢladı. Bu bağlılıqda Frensis Fukuyamanın ―Güclü dövlət‖ əsəri böyük maraq doğurdu (bax: 1). 

Çünki F.Fukuyama Qərb fəlsəfi və siyasi-nəzəri fikrində ―dövlət‖ anlayıĢının ənənəvi dərk edilməsi 

üzərində XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində həmin anlayıĢın müasir qlobal problemlər 

kontekstində məzmun çalarlarını, funksional özəlliklərini qarĢılıqlı əlaqədə tədqiq edir.  

Frensis Fukuyama həmin əsərdə faktiki olaraq Qərb dövlətçiliyinin fəlsəfi refleksiyasının əsas 

əlamətini vurğulayır. Konkret olaraq, alim yazır: ―Güclü dövlət quruculuğu mövcud hökumət 

institutlarının möhkəmləndiriliməsi və yenilərinin qurulmasından ibarətdir‖ (1, s. 4). Fikrini inkiĢaf 

etirərək tanınmıĢ alim ikinci tezisini ifadə edir: dünyada baĢ verən qlobal ziddiyyətlərin mənbəyi 

zəif dövlətlərdir! Dövlətin lazımi səviyyədə güclü olmaması (Qərb fəlsəfi fikri anlamında, yəni 

idarəetmə, hakimiyyyət institutlarının nəzarətinin və s. qaneedici olmaması) müxtəlif qlobal 

cinayətlərin, faciələrin, xəstəliklərin, qanunsuzluqların vüsət almasına səbəb olur (məsələn, AĠDS-

in yayılması, nüvə silahının qanunsuz əldə edilməsi cəhdləri, narkoticarətin və beynəlxalq terrorun 

geniĢlənməsi, ekoloji vəziyyətin pisləĢməsi və baĢqaları).  

Beləliklə, Qərb nəzəri fikrində dövlətin gücü onun idarəetmə orqanlarının vəziyyəti ilə 

bağlıdır. Buna nəzəriyyədə güclü dövlətin ―institusional anlamı‖ deyirlər. Bütövlükdə Qərb fəlsəfi 

fikrində güclü dövlətin institusional modeli üstünlük təĢkil edir (bax: məs., 3). Bununla yanaĢı, 

Qərb dövlətçiliyinin sosial-fəlsəfi analizində ―etik‖ model də mövcuddur. Burada biz, sadəcə bu 

modelləri müqayisə edəndə Qərb tədqiqatçılarının daha çox institusional modelə üstünlük verməsini 

nəzərdə tuturuq. 

Bununla yanaĢı, XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində baĢ verən bir sıra hadisələr 

(məsələn, 2001-ci ilin sentyabrında ABġ-da böyük terror hadisəsi) fonunda Qərb fəlsəfi və sosioloji 

fikrində dövlət anlayıĢında yeni çalarlar meydana gəlməyə baĢladı. O cümlədən, irəli sürdüyü 
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ideyalar kontekstində F.Fukuyama 2018-ci ildə dövlətlər arasındakı münasibətlərlə bağlı mövqeyinə 

düzəliĢlər etdi. O, dövətlərarası münasibətləri bütövlükdə identikliklə əlaqələndirirdi. Son illər baĢ 

verən dəyiĢikliklər fonunda isə digər faktorların da həmin məsələdə rol oynamağa baĢladığını 

vurğulayır (bax: 2). Bura ilk növbədə daha çox ġərqdə özünü göstərən dövlətin etik anlamı daxildir.  

Dövlətin etik anlamı üçün hər Ģeydən öncə, dövlətin gücünün cəmiyyətin və onu 

idarəedənlərin mənəvi-əxlaqi, etik, ideoloji, ruhi mükəmməlliyi ilə əlaqələndirilməsi xarakterikdir. 

Bu məqam avtomatik olaraq güclü dövlət anlayıĢını konkret cəmiyyətin dövlətçilik ənənəsini, rifah 

anlayıĢının özünəməxsus dərk edilməsini, maddi-mənəvi tarixi təkamülün nəzərə alınmasını və 

baĢqa faktorları nəzərə almaqla dərk etmək zərurətini ortaya qoyur.  

Daha geniĢ miqyasda məsələnin vurğulanan tərəflərinə baxanda A.Melvillin ―müasir dünya 

dövlətlər dünyasıdır‖ tezisinin heç də asan anlaĢılan olmadığını göstərir (4). Xüsusilə, müstəqilliyini 

əldə etmiĢ postsovet məkanı ölkələrində dövlət quruculuğu prosesinin uğurlu olması məsələsinin 

Ģərtləri və təmini kreativ yanaĢma tələb edir. Bu baxımdan Azərbaycan üçün Qərb fəlsəfi-nəzəri 

fikrində üstünlük təĢkil edən institusional model yaxud, məsələn, Rusiya, Çin, Yaponiya və digər 

Ģərq ölkələri üçün xarakterik olan etik model daha səmərəlidir? 

1993-cü ilin iyunundan bu suala cavab aydındır. Heydər Əliyev Azərbaycanda mnüstəqil 

güclü dövlət quruculuğu modelini seçdi. Təcrübə göstərdi ki, bu model çox səmərəlidir və postsovet 

məkanında ən mükəmməli hesab oluna bilər. Burada Ulu Öndərin həm də Azərbaycan üçün güclü 

lider obrazını mükəmməl təmsil etməsi mühüm məqamdır. Bununla yeni tarixi mərhələdə 

Azərbaycanda güclü dövlət modeli ilə güclü lider modelinin harmoniyasına nail olundu. Məsələnin 

bu aspektinin fəlsəfi analizi üzərində bir qədər geniĢ dayanaq.  

Problemə Azərbaycan dövlətçilik ənənəsinin əsas prinsipləri prizmasında yanaĢmaq bizcə, 

metodoloji baxımdan daha düzgün olardı. AraĢdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda qədimdən 

mövcud olan dövlətlər daxili sabitlik (asayiĢin, nizam-intizamın təmini), Ədalətlilik (siyasi, hüquqi, 

sosial anlamlarda), həmrəylik (ilk növbədə cəmiyyətin bütün kəsimlərinin öz aralarında və liderlə 

xalqın birliyinə nail olmaqda) və BarıĢın, Sülhün yurdda və bütün dünyada bərqərar olması 

prinsiplərinə ciddi əməl ediblər. Bu prinsiplərdən kənara çıxanlar uzun müddət hakimiyyətdə tab 

gətirə bilməyib. Bütövlükdə Azərbaycanda dövlətlər həmin prinsiplərə nə dərəcədə əməl 

edilməsindən asılı olaraq ―güclü‖ və ya ―zəif‖ kateqoriyalarına bölünüblər.  

Təbii ki, müasir tarixi mərhələdə yuxarıda vurğuladığımız və vurğulamadığımız çoxlu sayda 

faktorlara görə, dövlət anlayıĢı daha geniĢ və mürəkkəb xarakterli parametrlər əsasında analiz 

edilməlidir. O cümlədən, müstəqilliyini əldə etmiĢ ölkələr dövlətçilik ənənəsi ilə müasir dövlət 

modellərinin sintezini özündə ifadə edən güclü dövlət modelini tapmalıdırlar. Heydər Əliyev BMT 

BaĢ Assambleyasının 49-cu sessiyasında (1994-cü ilin 29 sentyabrında) və bu təĢkilatın 

yaradılmasının 50 illiyinə həsr edilmiĢ xüsusi tədbirdə (1995-ci il oktyabrın 22-si) beynəlxalq 

səviyyədə Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunun əsas prinsiplərini dünyaya bəyan etdi. 

Azərbaycan güclü iqtisadiyyata malik, daxili həmrəyliyə nail olmuĢ, fərqli mədəniyyətlərin ortaq 

mövcud olması üçün bütün imkanların yaradıldığı, davamlı inkiĢaf edən və xarici siyasətdə Sülh və 

BarıĢa istiqamətlənmiĢ demokratik dövlət quruculuğu yolunu seçib. Heyər Əliyev BMT BaĢ 

Assambleyasının 49-cu sessiyasındakı nitqində vurğulamıĢdı: ―Bizim respublikamız qətiyyətlə 

hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu yolunu tutmuĢdur. Bütün bunlar mürəkkəb 

prosesdir, bir günün iĢi deyil, lakin biz qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə doğru ardıcıl surətdə irəliləyirik 

və qısa bir dövr ərzində çox iĢlər görülmüĢdür, hüquqi demokratik cəmiyyətin formalaĢdırılması 

üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır‖(5, s. 306).   

Bu prinsiplərdə daha çox maraq doğuran məqam ərazisi qonĢu dövlət tərəfindən təcavüzə 

məruz qalmıĢ bir ölkənin baĢçısının qətiyyətlə Sülh və BarıĢa istinad etməsi idi. Heydər Əliyev 

Azərbaycan dövlətçilik ənənəsinə sadiq qalaraq məhz Ədalət, Sülh və BarıĢı önə çəkirdi. Aydın idi 

ki, bu yol Azərbaycanı çox zəfərlərə aparacaq(5).  

Digər tərəfdən, Heydər Əliyev yuxarıda vurğulanan tədbirlərdə nitqi zamanı Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə dövlətlərarası münasibətləri necə gördüyünü dəqiq ifadə etdi. Konkret olaraq, 

böyük dövlətlərin ədalətli və beynəlxalq hüquq normalarına əməl edən ölkələr olması zərurətini 

vurğuladı. Bu təmin edilməyincə bütövlükdə dünyada sülh, barıĢ və inkiĢafdan danıĢmağın əsassız 
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olduğunu anlamaq çətin deyil. Heydər Əliyev BMT-nin yaradılmasının 50 illiyinə həsr edilmiĢ 

xüsusi tədbirdə ifadə etmiĢdi: ―...Elə problemlər var ki, bunlar köklü Ģəkildə həll olunmalıdır. 

Dövlətlər arasındakı münasibətlərdə beynəlxalq hüquq normalarının pozulması, beynəlxalq 

terrorizm...ekoloji fəlakətlərin qarĢısının alınması məhz belə problemlərdir. Dünyanın bir çox 

regionlarında qanlı müharibələrə...səbəb olan təcavüzkar millətçilik və separatizm halları sülh üçün 

böyük təhlükədir‖ (6, s. 194).  

Həmin bağlılıqda beynəlxalq təĢkilatlar, xüsusilə BMT-nin üzərinə böyük məsuliyyət düĢür. 

Bununla Azərbaycan dövləti bütün beynəlxalq məsələləri diplomatiya yolu ilə ədalətli həll etməyə 

üstünlük verir və bu prosesdə beynəlxalq təĢkilatların, ayrıca BMT-nin aparıcı rol oynamasını doğru 

sayır. Hələ BMT-nin 49-cu sessiyasındakı nitqi zamanı Heydər Əliyev vurğulamıĢdı: ―Gələn il 

özünün 50 illiyini qeyd edəcək BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı, bir sıra münaqiĢələrin və böhran 

vəziyyətlərinin aradan qaldırılmasında təcrübəyə malik olan Təhlükəsizlik ġurası yeni dünya 

qaydasının qurulmasında, Ģübhəsiz ki, aparıcı rol oynayır. Lakin Təhlükəsizlik ġurası qarĢısında 

hələ çətin sınaqlar durur: yeni Ģəraitdə öz səmərəli fəaliyyətini Dünya Birliyinə sübut etmək‖(5, s. 

308).    

Beləliklə, müasir mərhələdə güclü Azərbaycan dövləti çağdaĢ inkiĢaf etmiĢ güclü iqtisadi 

infrastruktura malik, demokratik, hüquqi, ədalətli, sülh və barıĢa can atan, sivilizasiyalı model üzrə 

qurulur. Bu modeldə mühüm yeri Azərbaycanın davamlı olaraq beynəlxalq təĢkilatlarda fəal 

iĢtirakı, münaqiĢələrin danıĢıqlar yolu ilə həllinə üstünlük verməklə, regional və qlobal əməkdaĢlıq 

layihələrinin həm təĢəbbüskarı, həm də aktiv iĢtirakçısı olmaqla fəaliyyət göstərən ölkə obrazı tutur. 

Həmin aspektdə də ölkə rəhbəri (lider) yüksək zəka sahibi, güclü intellektual potensiallı, ədalətli, 

regional və qlobal əməkdaĢlıq formatlarında fəal iĢtirak edən, Ģəxsi keyifyyətləri ilə fərqlənən lider 

olmalıdır.  

Bununla da Azərbaycan modelində güclü lider obrazı ilə güclü dövlət modeli bir-birini 

tamamlamalıdırlar. Həm lider həm də dövlət üçün ortaq özəllik Ədalət, Sülh, BarıĢ, ƏməkdaĢlıq 

(regional və qlobal miqyasda) və Multikultural dəyərlərə üstünlük vermək olmalıdır. Bundan baĢqa, 

Azərbaycan modeli üçün dövlət baĢçısı və liderliyi özündə təcəssüm etdirən Ģəxsiyyətin milli 

dəyərlərə böyük üstünlük verməsi zəruridir. Azərbaycanda dövlətçilik ənənəsi elədir ki, milli və 

tarixi özəllik mütləq mənada yeni mərhələdə nəzərə alınmalıdır, lakin bu, köhnəliyə, keçmiĢə 

üstünlük vermək anlamına gəlməməlidir. Azərbaycan daim müasirliyə can atan, çağdaĢ dəyərləri 

özündə daĢıyan sivil dövlət olmalıdır. Həmin bağlılıqda Azərbaycan dövlətçiliyi üçün xarakterik 

olan bir xüsusiyyəti vurğulamaq lazımdır. 

Biz, Azərbaycan dövlətlərinin daim əhaliyə (indi vətəndaĢa) diqqət və qayğı göstərməsini, 

paternalist mahiyyətli olmasını nəzərdə tuturuq. Onu qeyd edək ki, rusiyalı tədqiqatçılar da 

Rusiyada paternalist və etatist ənənənin güclü olduğunu və bunu modernləĢmə prosesində mütləq 

nəzərə almaq lazım gəldiyini yazırlar. Həmin bağlılıqda professor V.Ġ.Spiridonova vurğulayır: 

―dövləti əhəmiyyətli dərəcədə saxlamağa yönəlmiĢ situasiyalara və imkanlara istiqamətləndirən  - 

etatist modernləĢmə adlandırılan modernləĢmə aspektləri...‖ tədqiqat üçün xüsusi maraq kəsb edib. 

Fikrinə davam edərək, rusiyalı filosof yazır: ―bu cür iĢlərin analizi (etatist modernləĢməyə həsr 

edilən Qərb fəlsəfi ədəbiyyatı nəzərdə tutulur – F.Q.) Rusiya reallıqlarına tətbiqi aspektində Rusiya 

etatist modernləĢmə strategiyası çərçivəsində aparılan islahatların gediĢində dövlətçiliyin milli 

modelinin açar aspektlərini saxlamaq perspektivi baxımından müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan 

verib  (bax: 3, s. 8-9).  

Bizcə, Azərbaycan dövlətçilik modeli üçün də analoji fikirləri söyləmək olar. Həm də 

əminliklə demək olar ki, tarixi təcrübə Azərbaycanda real olaraq paternalist və etatist məqamların 

ciddi surətdə yer aldığını sübut edir. Bu baxımdan güclü lider Heydər Əliyevin siyasi varisini də 

güclü lider kimi yetiĢdirməsi xüsusi nəzərə alınmalıdır. Çünki həmin fakt Azərbaycanda güclü 

liderlər yetiĢdirmək ənənəsinin mövcudluğunu təsdiq edir. Vurğulanan aspekdə nəzəri əhəmiyyəti 

olan, Qərb və Rusiya fəlsəfi, siyasi-nəzəri təlimlərində geniĢ analiz edilən bir məqamı qeyd etmək 

gərəkdir.  

Müstəqil dövlət quruculuğu kontekstində tədqiqatçılar qlobal miqyasda meydana gələn yeni 

geosiyasi, geoiqtisadi və mədəni mənzərənin özəlliklərini analiz edirlər. Vurğulanır ki, müasir 
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dünyada həm beynəlxalq münasibətlərin strukturu dəyiĢib, həm də dövlətlərin geosiyasi ierarxiyası 

əvvəlki düzənini itirməkdədir (bax: məs., 7, s. 22-23). Bu proses bir tərəfdən ―dövlət‖ anlayıĢının 

yenidən tərifini aktuallaĢdırır, digər tərəfdən isə dövlət baĢçılığında liderin Ģəxsiyyəti məsələsini 

önə çəkir.  

2020 və 2021-ci illərdə pandemiya mərhələsinin sosial-fəlsəfi və siyasi analizinə həsr edilmiĢ 

elmi tədbirlərdə vurğulanan tezislərdən biri də indiki qlobal siyasi Ģəraitdə hər bir dövlət üçün 

liderin Ģəxsi keyfiyyətlərinin daha çox önəm kəsb etməyə baĢlaması ilə bağlıdır (bax: məs., 8). Bu o 

deməkdir ki, istənilən səviyyədə olan dövlət üçün onun rəhbərinin Ģəxsi keyfiyyətləri bütövlükdə 

dövlətin uğurlu və ya uğursuz olmasını Ģərtləndirir. Zəkalı, uzaqgörən, strateji düĢünən, ədalətli, 

kommunikabelli, yüksək intellektual göstəriciyə malik, iradəli, praqmatik qərarlar qəbul edə bilən 

və öncə milli maraqları düĢünən liderlər güclü liderlər kimi qəbul edilirlər. Bu keyfiyyəti onlar 

konkret praktiki fəaliyyətdə sübut etməlidirlər. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev məhz bu 

keyfiyyətlərə malik olan müasir lider olduğunu Ġkinci Qarabağ SavaĢı dönəmində dünyaya sübut 

etdi. 

Azərbaycan Prezidenti hərbi əməliyyatlar getdiyi dönəmdə belə ədalətliliyini, sülh və barıĢ 

tərəfdarı olması keyfiyyətini saxladı. Dövlət baĢçısı olması ilə Ali BaĢ Komandanlığı uzlaĢdıraraq 

bütün mənalarda əsl liderliyini sübut etdi. Azərbaycan Prezidenti həmin mərhələdə aktiv 

diplomatiya ilə hərbi meydanda uğurlu planları uyğunlaĢdıra bildi. Özü də bunu Qərbin əksər KĠV 

təmsilçilərinin və siyasilərinin Azərbaycana qərəzli münasibəti fonunda edə bildi. Bəlkə də bir 

çoxları gözləyirdi ki, Ġlham Əliyev edilən təzyiq cəhdlərinə dözə bilməyəcək və mövqeyindən geri 

çəkiləcək. Ancaq Azərbaycan Prezidenti zəkası, məntiqi, ədaləti, sülhpərvərliyi, yüksək diplomatik 

bacarığı, mənəvi-etik keyfiyyətləri ilə fərqli davrandı. Məhz Ģəxsi keyfiyyətləri hesabına müasir 

tarixi mərhələdə yeni tip lider olduğunu sübut etdi.   

Ġlham Əliyev həm böyük dövlətlərin rəhbərləri ilə, həm KĠV nümayəndələri ilə, həm 

cəmiyyətlə, həm də ordu ilə qurduğu ünsiyyət üsulu ilə tam qalib oldu. Hərbi əməliyyatların 

gediĢində Azərbaycan Prezidentini dünyanın aparıcı dövlətləri real lider olaraq qəbul etdilər. 2021-

ci ilin may ayında Respublika Günü münasibəti ilə Ġlham Əliyevə ünvanlanan təbriklərin 

məzmunundan da bu məqam aydın görünür. Xüsusilə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 

Azərbaycan dövlət baĢçısına əsl və bərabərhüquqlu lider kimi müraciət etməsi Ġlham Əliyevin 

liderliyinin konkret göstəricisi kimi analitiklər tərəfindən vurğulanır.  

Beləliklə, XX əsrin 90-cı illərindən Azərbaycanda formalaĢan güclü dövlət quruculuğu 

modeli müasir dövrün perspektivli numunələrindən biri kimi qəbul edilə bilər. Bu, eyni zamanda, 

Azərbaycanda güclü liderlik keyfiyyətlərinin formalaĢdırılması prosesi ilə harmoniya təĢkil edir. 

Azərbaycan modelinin fəlsəfi refleksiyası baxımından ciddi əhəmiyyəti olan bir sıra faktoru 

vurğulanan kontekstdə analiz etməyə çalıĢaq.  

Azərbaycanda güclü dövlət və güclü lider anlayıĢlarının sosial-fəlsəsi analizinə milli, regional 

və qlobal miqyasda meydana çıxan müxtəlif xarakterli yeni faktorların qarĢılıqlı əlaqəsi 

prizmasında baxmaq daha doğrudur. Bu zaman iki mühüm nəzəri məqamın vəhdətini dərk etməyə 

ehtiyac duyulur. Birincisi, Azərbaycan güclü dövlət kimi digər dövlətlərlə münasibətlərini qarĢılıqlı 

faydalı əməkdaĢlıq, bərbərhüquqlu tərəfdaĢlıq və multikultural dəyərlərə sadiqlik kontekstində 

qurur. Bu prosesin təməlini Ulu Öndər Heydər Əliyev qoyub və onun siyasi varisi Prezident Ġlham 

Əliyev böyük uğurla davam etdirir. Ġkincisi, Azərbaycan güclü dövlət modelinin uğuru birbaĢa 

güclü dövlət baĢçısı-güclü siyasi lider anlayıĢına bağlıdır. Bu, Azərbaycan dövlətçilik ənənəsi üçün 

xarakterik olan etik dövlət modelini saxlamağa və onu müasir Ģərtlərə adaptasiya etməyə imkan 

verir. Həmin kontekstdə konkret olaraq, Azərbaycan güclü dövlət modelinin institusional dövlət 

quruculuğu ilə etik dövlət quruculuğu modellərinin orijinal sintezini yaratmağa imkan verdiyini 

vurğulamaq istərdik. Baxılan problemdə məsələnin mərkəzi tezisi bundan ibarətdir. Bu orijinallığın 

fəlsəfi cəhətləri nələrdən ibarətdir? 

Hər Ģeydən öncə, Azərbaycan dövlətçiliyinin özünəməxsus tarixi təkamül yolu keçdiyini 

vurğulamaq lazımdır. Fəlsəfi aspektdə bunun mənalarından biri ondan ibarətdir ki, ənənə ilə yanaĢı, 

artıq bir neçə yüz ildir ki, Azərbaycanda Rusiyanın təsiri ilə Avropa dövlətçilik ənənəsinin 

institusional struktur elementleri də özünə yer tutub. Faktiki olaraq Avropa dövlətçiliyinin 
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institusional elementləri, onların Rusiya anlamının ―süzgəci‖ndən keçərək və imperialist 

düĢüncənin məntiqinə uyğun olaraq təqribən 300 il Azərbaycan dövlətçilik Ģüuruna öz təsirini 

göstərib. Öncə bu, Rusiya Ġmperiyası, sonra isə SSRĠ çərçivəsində baĢ verib. Bununla 

Azərbaycanda dövlətçilik modelinin Avropa elementləri baĢlıca olaraq Rusiya sosial-fəlsəfi fikrində 

özünə yer etmiĢ ideyaların birbaĢa təsirinə məruz qalıb. Bütün hallarda son 300 ildə Azərbaycanda 

dövlət idarəetməsində Avropa-Rusiya dövlət idarəetməsinin institusional və ideoloji elementləri 

ciddi yer alıb. Həmin səbəbdən, müasir mərhələ üçün də müstəqil dövlət quruculuğu modelində bu 

özəllik mütləq nəzərə alınmalıdır. Müasir Azərbaycan dövlətçilik modeli üçün, bizcə, nəzəri, 

metodoloji və praktiki olaraq əsas problemlərdən biri bundan ibarətdir. Daha konkret ifadə etsək, 

dövlət quruculuğu modelində avropa-rus institusional struktur elementləri və idarəetmə 

konsepsiyası ilə Azərbaycan dövlətçilik ənənəsinin elementlərini səmərəli sintez etməkdən 

ibarətdir. Heydər Əliyev modeli, təcrübə göstərir ki, bu vəzifənin öhdəsindən səmərəli gəlməyə 

imkan verir.  

Əlbəttə, bir konfrans məqaləsi çərçivəsində həmin modelin sosial-fəlsəfi aspektini tam əhatə 

etmək imkansızdır. Biz burada ancaq dövlət quruculuğunda sistemyaradıcı funksiya yerinə yetirə 

bilən üç mühüm parametr üzərində qısa dayanacağıq. Onlardan biri müasir Azərbaycan dövlətçilik 

modelinə müasir demokratik idarəetmənin struktur elemenlərinin uğurla daxil edilməsidir. Birinci 

parametr kimi, bu, güclü dövlət konsepsiyasında iqtisadi, sosial, siyasi, mədəni və ideoloji 

faktorların müasir dövrün tələblərinə uyğun nəzərə alınmasından ibarətdir. Ġkinci, müasir 

Azərbaycan dövlət quruculuğu modelində milli, regional və qlobal miqyasların milli müstəqil 

dövlətçiliklə bağlı elementlərinin nəzərə alınmasıdır. Məsələn, xarici siyasətdə regional və qlobal 

layihələrdə fəal iĢtirakla yanaĢı, beynəlxalq təĢkilatlarda da aktivlik nümayiĢ etdirmək, dünyanın  

qlobal problemlərinin sivil yolla həllində fəallıq göstərmək. Aydındır ki, bu, müasir diplomatiyanın 

üsullarından sistemli, davamlı və səmimi istifadə etməyi ―dövlət tərbiyəsi‖nin vacib tərkib hissəsi 

kimi qəbul etməklə sıx bağlıdır. Digər nümunə kimi müxtəlif regional və beynəlxalq layihələrdə 

(nəqliyyat, enerji, mədəni və s.) təĢəbbüskarlıq göstərməklə fəal iĢtiraka nail olmağı göstərmək olar. 

Azərbaycan dövlət modelində bu məqam konkret olaraq qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq prinsipinə 

əsaslanır. Vurğulanan kontekstdə əhəmiyyətli misallardan biri də Azərbaycan cəmiyyətinin 

multikultural məzmununu regional və qlobal miqyaslara proyeksiya etməyə hesablanmıĢ siyasətin 

ardıcıl reallaĢdırılması ilə bağlıdır. Burada sivilizasiyalar, dinlər, mədəniyyətlərarası dialoqa xidmət 

edən beynəlxalq tədbirlərin təĢkilini, müxtəlif  beynəlxalq təĢkilatlar arasında dialoqun təĢkilinə 

hesablanmıĢ sistemli və ardıcıl addımların atılmasını (məsələn, ―Bakı prosesi‖ Ġslam Konfransı 

TəĢkilatı ilə Avropa ġurası arasında real dialoqun təĢkilinə istiqamətlənib), Azərbaycan milli 

mədəniyyətinin multikulturalizmin nümunəsi kimi dünya miqyasında geniĢ təbliğini, Azərbaycanın 

dövlət səviyyəsində fərqli mədəniyyətə aid olan abidələrin qorunması və saxlanmasında, onların 

bərpasında konkret xətt yeritməsini vurğulamaq olar.  

Nəhayət, üçüncü vacib parametr güclü dövlət quruculuğunu güclü liderin həyata keçirməsinin 

təmini faktorunu göstərmək olar. Güclü lider parametri birbaĢa müasir dövrün tələbləri ilə bağlıdır. 

Yuxarıda da göstərildiyi kimi, XX əsrin sonu XXI əsrin ilk onilliklərində baĢ verən müxtəlif təbiətli 

qlobal proseslər güclü liderliyin və idarəetmədə Ģəxsiyyətin rolunun yeni səviyyədə ehtiyac kimi 

qarĢıya çıxdığını göstərdi.  

Bütün bunların nəticəsi kimi dövlət quruculuq modelinin məzmunu Heydər Əliyevin 

müstəqilliyin 10 ili bağlı söylədiyi aĢağıdakı fikirlərdə lakonik ifadə olunub: ―Azərbaycanın 

dövlətçiliyi bütün dünyaya nümayiĢ etdirilibdir. Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq dövlət 

rəmzləri var. Himni dünyanın hər yerində səslənir, milli gerbi Azərbaycanın dövlətçiliyini hər yerdə 

nümayiĢ etdirir, dövlət bayrağı Azərbaycanın üzərində uğurla dalğalanır və daim dalğalanacaqdır. 

Biz bu günlər böyük qürur hissi keçiririk. Ona görə ki, biz müstəqilliyimizi bəyan edəndən sonra bu 

on il içərisində bütün dünyaya nümayiĢ etdirmiĢik və sübut etmiĢik ki, Azərbaycan xalqının 

müstəqil yaĢamaq arzusu həmiĢə olmuĢdur. Ancaq on il müddətində Azərbaycan bu istək və 

arzularını tam yerinə yetirib və sübut edibdir ki, müstəqil dövlət kimi yaĢaya bilər və daim 

yaĢayacaqdır‖.   
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Введение 

Планирование представляет собой процесс определения действий, необходимых 

для достижения желаемой цели. В качестве цели может выступать, например, ремонт 

дома, строительство моста или написание компьютерной программы. Планирование 

включает в себя определение функциональных и технических характеристик конечного 

результата (требования заказчика, чертежи, материалы и т.д.), необходимых ресурсов 

(оборудование и рабочая сила) для выполнения задачи, последовательности связей между 

видами деятельности, а также времени, необходимого для выполнения каждого вида 

деятельности, и общей продолжительности работ. Следовательно, планирование включает 

в себя прогнозирование различных аспектов, таких как  продолжительность действия и 

необходимые ресурсы. Даже в том случае, если необходимый комплекс мероприятий 

тщательно спланирован, сделанный прогноз может далеко не всегда в точности 

предсказать будущее. При снижении числа ошибок прогнозирования повышается 

вероятность того, что действие будет выполнено в соответствии с первоначальным 

планом.  Таким образом, понимание сущности ошибок прогнозирования представляет 

собой особую важность.   

Необходимо различать «объективное» и «субъективное» прогнозирование. 

Объективное прогнозирование основано на математическом уравнении, в котором 

прогнозируемое значение (зависимая переменная) является функцией от других 

переменных (независимые переменные). Субъективное прогнозирование основано на 

суждениях отдельных людей. В ходе прогнозирования эти люди учитывают собственный 

опыт для того, чтобы сделать наилучшие прогнозы.  

Канеман и Тверски [7] предполагают, что при прогнозировании 

продолжительности задачи индивид, как правило, в первую очередь учитывает 

особенности текущей задачи, в отношении которой он осуществляет прогнозирование, но 

не учитывает уже имеющуюся информацию относительно продолжительности задач в 

прошлом и его способность к точному прогнозированию.  Данная гипотеза была 

подтверждена Бюлером и др. [1]: если индивиды получают указание учитывать их 

предшествующий опыт,  точность их прогнозирования повышается.  Халкьелсвик и 

Йоргенсен [6] установили, что выполнение задач занимает больше времени, чем 

предполагается. Другими словами, индивиды имеют склонность к чрезмерному 

оптимизму в отношении результативности в будущем. 

Была проделана значительная работа по изучению ошибок планирования, 

выявленных Канеманом и Тверским [7]. Авторы утверждают, что даже если субъекты 

имеет ранее приобретенный опыт, связанный с тенденцией к недооценке 

продолжительности задачи,  они по-прежнему продолжают недооценивать 

результативность в будущем [1,2,8,9]. 

Несмотря на наличие цитируемых источников, обзор литературы, осуществленный 

Чаном и Хоффманом [3] показывает, что существует ограниченное количество 

опубликованных исследований, связанных с оценкой установленного или субъективного 
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времени, необходимого для выполнения задачи. Также, если речь идет об оценке 

деятельности человека, следует учитывать возможность повышения эффективности 

вследствие полученного опыта.  Потенциальное повышение эффективности со временем 

как функция от повторения отображается посредством  «кривой научения», также 

известной как  «кривая улучшения», которая имеет некоторые характерные черты.   

Многие модели кривых научения были предложены для отображения повышения 

эффективности в зависимости от времени [4, 5]. Однако, наиболее распространенная 

модель представлена уравнением (1) 
 

                                                          ,                                                                 (1) 

 

где: s – номер повторения; 

        t(s) – ожидаемая продолжительность повторения; 

        a –  показатель, отражающий продолжительность первого повторения; 

        m – показатель, отражающий прогресс научения. 

Следующее уравнение показывает, что в результате применения данной «модели 

силы» можно получить постоянное снижения времени производительности (в процентах) 

при каждом увеличении совокупного производства в два раза: 
 

                                       SL = 
     

    
  

       

                                                      (2) 

 

где: SL – угол наклона кривой, отражающий постоянную долю снижения времени. 

Целью данного исследования является изучение способности индивидов оценивать 

собственный потенциал повышения эффективности, выраженный «кривыми научения».  

 

Mетод  

Испытуемых просили напечатать следующее предложение 16 раз: ―Nevertheless, 

something about Miss Dykstra put me on my guard‖.  

Компьютерная программа, разработанная для данного исследования, позволяла 

каждому испытуемому напечатать каждое последующее предложение только в том 

случае, если последнее предложение было напечатано правильно. В противном случае, 

испытуемый должен был вносить исправления до тех пор, пока текст не был идеальным. 

Испытуемым предоставляли продолжительность первых двух повторений, после чего их 

просили оценить продолжительность 16-го повторения. Затем испытуемые продолжали 

печатать предложение до тех пор, пока они не доходили до 16-го повторения. Программа 

осуществляла сбор фактического времени всех шестнадцати повторений и оценку 

продолжительности 16-го повторения, генерируя базу данных для анализа. 

Выборка данного исследования включала 80 испытуемых. Все испытуемые 

являлись студентами бакалавриата, которые получали деньги за участие в исследовании.  

 

Результаты 

В целом, было рассчитано среднее время, необходимое для выполнения каждого из 

16-ти повторений. Данное время представлено на рисунке 1 для отображения общего 

паттерна поведения.  

При аппроксимации прямой к 16-ти средним значениям посредством 

регрессионного анализа была получена кривая научения, представленная пунктирной 

линией на рисунке 1. 

Представленный рисунок указывает на то, что имеются явные доказательства 

существования феномена кривой научения. Вариация точек данных вокруг 

аппроксимированной кривой научения может объясняться тем,  что  каждый испытуемый 
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имеет разный опыт выполнения задач, аналогичных тем, которые использовались в 

исследовании.   

            Основной целью данного исследования явилась оценка способности субъектов 

оценивать результативность в том случае, если повторение отсрочено во времени. Это 

выражается в разнице между оценочным значением для 16-го повторения, установленного 

после второго повторения, и фактическим временем, необходимым для осуществления 16- 

  
 

Рисунок 1. Среднее фактическое время, полученное для всех участников в 

зависимости от номера повторения и аппроксимированная кривая научения 

 

го повторения, что выражено уравнением (3). 
 

                                                    d = est(16) – act(16).                                                             (3)  
   

Где: est – оценочное время; 

        act – фактическое время. 

 

Результаты различий для всех участников продемонстрированы на рисунке 2. 

 

   
 

Рисунок 2. Распределение частоты расхождений между оценочной и 

фактической эффективностью 
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Среднее отклонение составило avg (d)= 9,391, стандартное отклонение – std 

(d)=28,14.  

Как показано на рисунке 2, различия распределены вокруг нуля не симметрично. 

Была принята гипотеза о том, что среднее значение существенно  отличается от нуля с 

доверительным интервалом на уровне p = 0,004. Это означает, что ошибка способности 

субъектов оценивать будущий прогресс заключается в недооценке их потенциального 

улучшения. При расчете среднего соотношения разницы и фактического общего 

затраченного времени, субъекты продемонстрировали значение, которое было на 24,3% 

ниже оценочного значения, что является явным признаком величины искажения. 

На основании результатов можно сделать вывод о том, что вокруг кривой научения 

имеются различные точки, которые были получены, помимо всего прочего, в результате 

случайных дестабилизирующих факторов. В этой связи возникает вопрос  о том, 

целесообразно ли использовать фактическое время, необходимое для выполнения 16-го 

повторения. Более подходящей величиной является расчетное значение t(16), полученное 

на основании кривой научения, которая позволяет сглаживать случайные 

дестабилизирующие факторы. 

 

Заключение 

Эксперимент, проводившийся в ходе данного исследования, был выполнен с 

использованием определенного вида деятельности (печатание текста), который 

осуществлялся испытуемыми, имеющими разный уровень подготовки. Несмотря на это, 

была получена очевидная кривая научения, которая указывает на то, что среднее значение 

фактического времени для 80-ти испытуемых экспоненциально уменьшилось с 89,2 до 

42,6 секунд. 

Так как испытуемые, предположительно, имели разный опыт набора текста, 

ожидалось, что параметры их кривой обучения будут существенно отличаться друг от 

друга. Полученные результаты указывают на то, что реальное время первого повторения 

варьировало в широком диапазоне от 15 до 219 секунд, при этом кривая научения имела 

наклон в диапазоне от 60% до 100%. 

Опытный работник, как правило, обладает лучшими способностями к выполнению 

деятельности, в отличие от работника, не имеющего опыта. Лучшие способности 

выражаются такими параметрами, как время выполнения задачи и качество конечного 

продукта. Эти параметры были рассмотрены в данном экспериментальном исследовании; 

испытуемый не мог осуществить следующее повторение до тех пор, пока предыдущее 

повторение не было завершено без ошибок. Таким образом, учитывалось время 

выполнения задания-как скорость, так и качество работы. Затем мы сравнивали более 

высокие показатели с низкими показателями лиц, участвующих в исследовании.   

Отклонение эффективности группы с низкими показателями значительно выше, 

что указывает на то, что опытные работники характеризуются не только более высокой 

производительностью, но и более высокой стабильностью, что выражается в меньшем 

отклонении показателей производительности.   

Основной целью данного исследования явилось изучение субъективных 

способностей испытуемых оценивать их производительность в будущем. Было 

установлено, что испытуемые недооценивают свое потенциальное улучшение примерно 

на 24%. Иными словами, в случае  прогнозирования продолжительности выполнения 

заданий, подобных тем, которые использовались в данном эксперименте, субъективное 

прогнозирование должно быть уменьшено на 24% для компенсации субъективной 

ошибки. 

Для типичной организации довольно частыми являются ситуации, в которых 

необходимо использовать субъективную оценку с целью прогнозирования времени, 

необходимого для осуществления деятельности. Результаты данного исследования 

указывают на то, что субъективная оценка подвержена влиянию систематического 
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искажения. В данном  исследовании была установлена сила данного искажения, однако, 

данное значение нельзя экстраполировать на другие виды деятельности до тех пор, пока 

оно не будет валидировано посредством экспериментов с использованием других видов 

деятельности.     
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MƏHSULDARLIĞIN POTENSĠAL TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN SUBYEKTĠV 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ TƏHRĠFLƏR 

Xülasə 

         Məqalədə iĢçilərin məhsuldarlığının potensial təkmilləĢdirilməsi üçün subyektiv 

qiymətləndirilmədə fərqli təhriflərin verilməsi məsələlərinə baxılmıĢdır. Tədqiqat iĢinin əsas 

məqsədi gələcəkdə tədqiq edilən Ģəxslərin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi üçün onların 

subyektiv qabiliyyətlərinin öyrənilməsindən ibarət olmuĢdur.Tədqiqat nəticəsində müəyyən 

edilmiĢdir ki, sınaq edilənlər öz potensialının yaxĢılaĢmasını təxminən 24% qiymətləndirmirlər 

və ən yaxĢı qabiliyyətlər vəzifənin yerinə yetirilməsi vaxtı, həmçinin son məhsulun keyfiyyəti 

kimi parametrlərlə ifadə edilir. 

        Açar sözlər: tədqiq edilənlər, potensialın təkmilləĢdirilməsi, subyektiv qiymətləndirmə, 

vaxt, keyfiyyət parametrləri 
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         Məqalədə pandemiya şəraitində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 

köməklik göstərilməsi istiiqamətində dövlətin yeni dəstək mexanizmi açıqlanmış, onlara verilən 

güzəştli kreditin həddi, müddəti və faiz dərəcələri izahlandırılmaqla bir sıra keçmiş sovetlər 

ittifaqı ölkələrinin bu göstəricilərlə müqayisəli təhlili əhatə edilmişdir. Həmçinin güzəştli 

kreditin verilməsinin yeni dəstək müxanizmləri tədqiq edilməklə onların sahibkarların fəaliyyəti 

prosesində yaratdığı əlverişli imkanlar təhlil edilərək pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına mənfi 

təsirlərinin azaldılması yolları təklif olunmuşdur. Tədqiqat işində nəticəyə gəlinmişdir ki, 

güzəştli kredit kimi verilən kreditlərdə tətbiq edilən yeni mexanizmlər biznes subyektlərinin 

maliyyə resurslarına çıxış imkanlarını genişləndirir, investisiya fəallığı, iqtisadi artım və 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 

 

         Açar sözlər: pandemiya Ģəraiti, sahibkarlıq fəaliyyəti, dövlət dəstəyi, yeni mexanizm, 

imkanlar 

         GiriĢ 

       2019-cu ilin noyabr ayından hal-hazıra kimi dönya ölkələrini caynağına almıĢ və onların 

iqtisadiyyatına yetərli qədər ziyan vermiĢ pandemiya Ģəraitindən az ziyanla çıxmaq hər bir 

dövlətin bu istiqamətdə apardığı əsas tədbirlər planında öndə durur. Bu baxımdan öləmizdə 

fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə köməklik göstərilməsi məqsədilə ―Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəĢtli kreditlərin verilməsi 

Qaydası‖ haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 4 iyun tarixli Fərmanı 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [1]. Bu xüsusi əhəmiyyətli Fərmanda olan bəzi əsas müddəalar 

Azərbaycanda sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində nəzərdə tutulmuĢ əsas Ģərtlərlə 

aĢağıdakıları əhatə edir: 

          I Müddəa:-Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondu (SĠF) hesabına verilən güzəĢtli kredit tam və 

mərhəli Ģəkildə olmaqla Sosial Ġqtisadi ĠnkiĢafın prioritet istiqamətləri üzrə sahibkarlıq 

subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsinə yönəldilmiĢdir. Burada qeyd edilir 

ki, sahibkarlıq subyektlərinə küzəĢtli kreditlərin verilməsində Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun 

MüĢahidə ġurasının müəyyən etdiyi kriteriyalar əsasında bütün kommersiya bankları və bank 

olmayan kredit təĢkilatları iĢtirak edir. 

         II Müddəa: Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun güzəĢtli kredit vəsaitindən istifadə 

istiqamətlərini əhatə edir. Burada Fondun ayırdığı vəsait hesabına sahibkarlığın inkiĢaf 

etdirilməsi istiqamətində müəyyən edilmiĢ prioritet sahələrin, o cümlədən qeyri-neft sektorunun 

inkiĢafı, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ixrac əməliyyatları üzrə investisiya layihələrinin 

maliyyələĢdirilməsi xüsusiyyətləri geniĢ Ģəkildə izahlandırılmıĢdır. 

         IV Müddəa: GüzəĢtli kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinə ayrılması və onlardan istifadəni 

əks etdirir. Burada Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondu  güzəĢtli kredit vəsaiti hesabına 
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maliyyələĢdirilməyə verilmiĢ layihələri ekspertizadan keçirir (10 gün müddətində), onun 

tərəfindən təyin edilmiĢ MüĢahidə ġurasının müəyyən etdiyi qaydada ilkin monitorinqi aparır və 

ekspertizanın nəticəsini qeyd edir. AlınmıĢ nəticədən asılı olaraq kredit almaq məqsədi müraciət 

edənlərə kredit verilməsi uyğun olduqda müraciətlər ya təmin olunur, ya  da imtina edilməsinə 

dair qərar qəbul edilir və müvafiq kredit verici kommersiya bankına və ya bank olmayan kredit 

təĢkilatlarına rəsmi məlumat verilir. 

 

       Pandemiya Ģəraitində sahibkarlıq subyektlərinə verilən güzəĢtli kreditin həddi, 

müddəti və faiz dərəcələri 

       Pandemiya Ģəraitində sahibkarlıq subyektlərinin, yəni kiçik və orta sahibkarlığın (KOB) 

inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə verilən  güzəĢtli kreditlərin həddləri aĢağıdakı kimi müəyyən 

edilmiĢdir: 

 kiçik həcmli kreditlər-5 min manatdan 50 min manatadək; 

 ortahəcmli kreditlər-50 min 1 manatdan 1 milyon manatadək; 

 böyük həcmli kreditlər 1 milyon 1 manatdan 10 milyon manatadək həcmdə vəsaitin 

verilməsi həyata keçirilmiĢdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təklif edilmiĢ hər bir 

investisiya layihəsi üçün güzəĢtli kreditin həcmi 10 milyon manata kimi 

müəyyənləĢdirilmiĢdir.    

        Pandemiya Ģəraitində sahibkarlıq subyektlərinin inkiĢafı üçün verilmiĢ güzəĢtli kreditlər 

onun həcmindən asılı olaraq kiçik kreditlərdə 3 ilədək, orta kreditlərdə-5 ilədək və böyük 

kreditlərdə 10 ilədək meddət üçün müəyyənləĢdirilərək Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun 

müəyyən etdiyi siyahı üzrə bu növ kreditləĢmədə iĢtirak edən kommersiya bankları və bank 

olmayan digər kredit təĢkilatları tərəfindən verilmiĢdir [1, s.2-3]. 

         Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun pandemiya dövründə müəyyən etdiyi güzəĢtli kreditlərinin 

illik faiz dərəcəsi 1%, müvəkkil kredit təĢkilatlarının tətbiq etdikləri illik faiz dərəcəsi isə 4% 

artıq olmamaqla ümumilikdə güzəĢtli kreditlərin illik faiz dərəcəsi 5%-dək müəyyən edilmiĢdir. 

Müəyyən edilmiĢ faiz dərəcəsini digər keçmiĢ sovetlər ittifaqı ölkələri ilə müqayisə etdikdə kiçik 

və orta sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində dövlətlərin güzəĢtli kreditlərinin faiz 

dərəcəsindən görünür ki, Ermənistanda bu göstərici 6%-dək, Belorusda-7,75%-dək, 

Qazaxıstanda-6%-dək, Rusiyada 4-6% hüdudunda  təĢkil etmiĢdir [3].  

         Bundan əlavə pandemiya Ģəraitində fəaliyyət göstərən KOB-ın inkiĢaf etdirilməsi 

istiqamətində istehsal prosesinin geniĢləndirilməsi, yeni texnika, texnologiya və avadanlıqların 

alınması üçün mimimum həddi 5 min manat, maksimum həddi isə 3 milyon manat, kredit 

müddəti 5 ildən çox olmamaqla verilən güzəĢtli kreditlər SĠF-in faiz dərəcəsi 2% və krediti verən 

təĢkilatın faiz dərəcəsi 7% olmaqla ümumilikdə 9% Ģərtində həyata keçirilmiĢdir ki, bu da 

onların inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. 

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, kiçik və orta biznes fəaliyyətinin ÜDM-də 

payı aĢağı, orta və yüksək gəlirli ölkələrdə 63-67%, məĢğulluqda payı isə 57-78% hüdudunda 

təĢkil edir  [2, s. 6].  

DB-nın hesabatına əsasən qeyd edə bilərik ki, biznesin aparılmasının etibarlı və səmərəli 

qaydaları  həm iqtisadi sahərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafında, həm də ölənin digər özəl 

sektorlarının inkiĢafında maksimum əhəmiyyət kəsb edir. DB-nın həmin hesabatında qeyd edilir 

ki, dünya üzrə yoxsulluğun ən aĢağı həddinə son qoymaq və  ümumi tərəqqini artırmaq üçün 

bizim Ģansımız demək olar ki, yox səviyyəsindədir [6]. Bu baxımdan da dövlət tərəfindən ayrı-
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ayrı biznes fəaliyyətinin həm tənzimlənməsi, həm də mülkiyyət hüquqlarının müdafiə olunması 

mühüm vəzifə kimi həmiĢə ön planda yerləĢir. 

DB-nın―Doing Business ‖ layihəsi 2002-ci ildə etibarən artıq 17-ci ildir ki, 190 ölkədə 

"Biznesin aparılması‖ sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi və mülkiyyət 

hüquqlarının müdafiəsi üzrə kəmiyyət göstəricilərini zaman keçdikcə müqayisəli Ģəkildə özündə 

əks etdirir. DB-nın ―Diong Business 2019‖ hesabatında 190 ölkə üzrə biznesin asan aparılması 

istiqamətindəki təhlilə əsasən ölkələrin reytinq sıralanmasının  nəticəsi verilmiĢdir [5]. Həmin 

nəticəyə əsasən Azərbaycan bu göstəriciyə görə 190 ölkə sırasında 25-ci yer almıĢ və 96,2 bala 

qədər yüksəlmiĢdir. Bu göstəriciyə görə 2020-ci ildə  Azərbaycan 9 pillə reytinqini aĢağı salmıĢ 

və 34-cü sırada yer almıĢdır. 

        Müqavilələrin icra edilməsinin təminatına görə 2020-ci ildə Azərbaycan reytinq sırasında 

28-ci olmuĢ və 70,3 bal toplamıĢdır. Biznesin asan aparılması üzrə müəyyən edilmiĢ kriteriyalara 

görə 190 ölkə içərisində Azərbaycan minoritor investorların müdafiəsində-105-ci sıra, 

beynəlxalq ticarətdə- 83-cü sıra, elektrik təchizatı sisteminə qoĢulmada-80-ci sıra və tikinti üzrə 

icazələrin alınmasında-59-cu sırada yer almıĢ, qeyd edilmiĢ kriteriyalar üzrə digər 8 göstəricidə 

də 47-ci sıradan aĢağıda yer almıĢdır. 

       KeçmiĢ sovetlər ittifaqı və Avropa-Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə biznesin asan aparılması 

göstəricilərində fərqli reytinq sıralanmasına nail olunmuĢdur. Belə ki, müqayisə edilən ölkələr 

üzrə kreditin alınması kriteriyası üzrə hesablamaya görə 1-6-cı yerlərdə Azərbaycan-100 bal (1-

ci pillə), Gürcüstan -85 bal (15-ci pillə), Rusiya-80 bal (25-ci pillə), Ukrayna-75 bal (37-ci pillə), 

Avropa-Mərkəzi Asiya ölkələri-72,2 bal və Belorus-50 bal (104-cü pillə) toplamıĢlar. Həmçinin, 

bu kriteriyaya görə ölkələr içərisində bir çöx kriteriya üzrə yüksək pillələrdə yerləĢən Türkiyə və 

PolĢa hər biri 37 bal toplamıĢdır [4, s.30-35]. 

        Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə verdiyi 

kreditlər üzrə yeni tətbiq mexanizmləri bilavasitə sahibkarlıq subyektlərinin iĢ prosesini 

asanlaĢdırır və onlar üçün əlveriçli Ģəraiti formalaĢdırır. Odur ki, SĠF-nin sahibkarlıq 

subyektlərinin inkiĢafına dəstək çərçivəsində verdiyi güzəĢtli kreditləĢmə üzrə tətbiq etdiyi yeni 

mexanizmlərin Ģərtləri, məqsədi və üstün cəhətlərini təhlil edək (cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1 

SĠF-in sahibkarlığın inkiĢafı üzrə güzəĢtli kreditləĢmədə tətbiq edilən yeni mexanizmlər 

 

GüzəĢtli kreditin 

növü 

GüzəĢtli kreditin 

müddəti və Ģərtləri 

Dövlətin güzəĢtli 

kreditlərdə tətbiq 

etdiyi faiz dərəcəsi 

və güzəĢt meddəti 

GüzəĢtli kreditlərə 

tətbiq edilən yeni 

mexanizmlərin üstün 

cəhətləri 

DaĢınmaz əmlak 

girovu olmayan 

sahibkarlara güzəĢtli 

kreditlər 

GüzəĢtli kredit yeni 

texnika, texnologiya və 

avadanlıqların 

alınmasına yönəldilir və 

kredit girov kimi qəbul 

edilir və kreditin güzəĢt 

müddəti 12 ayadəkdir 

Kredit pul vəsaiti 

halında 

yönəldildikdə 

bankların faiz 

dərəcəsi 5%, 

avadanlıqların 

alınmasına 

yönəldildikdə 7% 

təĢkil edir 

Bu növ kredit 

mexanizmi 

subyektlərin maliyyə 

resurslarına çıxıĢ 

imkanlarının 

geniĢləndirir, 

investisiya 

fəaliyyətinin, iqtisadi 

artımın və 

məĢğulluğun 

dəstklənməsində 
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xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir 

Kənd təsərrüfatı üzrə 

uzunmüddətli 

investisiya tələb edən 

sahələr (çayçılıq, 

bağçılıq və s.) 

Kiçik həcmli- müd-dəti 

3 ildən 5 ilə, orta 

həcmlidə 5 ildən 7 ilə 

artırılıb 

Kredit dövrünün 

yarısı (2,5 və 3,5il) 

güzəĢt müddəti  

təsbit edilib 

Kredit risklərinin 

azaldılması, kiçik və 

orta sahibkarların 

güzəĢtli kreditə çıxıĢ 

imkanları artır 

 Fors-major hadisə 

(təbii fəlakətlər, 

epidemiyalar və s.) 

ilə bağlı Ģəraitin 

dəyiĢməsi səbəbi 

Kredit təĢkilatları Fond 

qarĢısındakı borc 

öhdəliyinə 

restrukturizasiya olunur 

- Kredit öhdəliyinin 

icrasına möhlət verilir 

Mənbə: [1] əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

 

 

          Bundan əlavə Azərbaycanda biznes fəaliyyətinə dəstək məqsədi ilə verilən kreditlərə 

dövlət tərəfindən zəmanət verilməsi və onların subsidiyalaĢması mexanizminin tətbiqi də xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edən əsas Ģərtlərdən biridir (cədvəl 2).  

Cədvəl 2 

Biznes kreditinin 

həcmi 

Kreditə verilən dövlət 

zəmanəti 

Kreditin illik faizinin 

dövlət tərəfindən 

maliyyələĢdirilməsi 

Kreditin müddəti 

500 milyon manat Ümumi kreditin 

həcminin 60% 

hissəsinə dövlət 

zəmanət verir 

Biznes kreditinin illik 

faizinin  dövlət 

tərəfindən 

subsidiyalaĢdırılan 

hissəsi 50% təĢkil edir 

və bu ödəmə illik faiz 

dərəcəsi 15%-dən 

aĢağı faiz dərəcəsi ilə 

verilən kreditlər üçün 

nəzərdə tutulur 

Biznes fəaliyyətinə 

verilən zəmanətli 

kreditlərin müddəti 3 

ilədəkdir.  

Kreditin güzəĢt 

müddəti isə 12 

ayadəkdir 

 

Mənbə: [1] əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

 

          Məlumatların təhilihdən görünür ki, dövlətin biznes fəaliyyətinin inkiĢafı və 

geniĢləndirilməsi məqsədi ilə verdiyi kreditin həcmi 500 milyon manat və ya milli valyutanın 

müvafiq kursuna əsasən  293,68575624 milyon ABġ dolları təĢkil edir. Bu məqsədlə verilən 

kreditin həcminin 60% hissəsinə dövlət zəmanət verir , bu da 300 milyon manat və ya 

176,211453744 milyon ABġ dolları təĢkil edir. Fikrimizcə, dövlət tərəfindən verilən zəmanət  

sahibkarların kifayət qədər kredit ödəmə risklərini yüksəldir və onları maliyyə resurslarından 

etibarlı  və səmərəli istifadə etməyə stimullaĢdırır. 

 

          Pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin azaldılması  

         Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2020-ci il tarixli Fərmanının  və 2020-ci il 

19 mart tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi Tədbirlər Planında 

iqtisadi fəaliyyət sahələrinin tənzimlənməsi, mövcud iĢ yerlərinin saxlanması, sahibkarlara 

dəstək çərçivəsində vergi stimullarının tətbiqi, biznesin sanlaĢdırılması məqsədilə subyektlərin 

kredit ehtiyaclarının təmin edilməsi, pandemiyanın mənfi təsir göstərdiyi sahələrə  dövlət dəstəyi 

mexanizminin təĢkili, pandemiyadan sonrakı dövr üçün tədbirlər proqramının iĢlənilib həyata 
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keçirilməsi, əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə dəstək, həmçinin əhalinin aztəminatlı və 

xüsusi həssas təbəqəsini əhatə edən bir sıra fəaliyyət istiqamətləri nəzərdə tutulmuĢdur. Bu 

baxımdan pandemiya Ģəraitində iqtisadi fəaliyyət sahələrində vəziyyəti normalĢan ölkələrdən biri 

də Azərbaycan hesab edilir. Bu Ģərtlər çərçivəsində dövlət pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu 

ziyanların aradan qaldırılması, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması, müsəssisələrin 

müflisləĢməsinin qarĢısının alınması məqədilə çoxsaylı  tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. 

         2020-ci ildə pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə 

həyata keçirilən tədbirlər sırasında bir neçə istiqamətlər nəzərdə tutulmuĢdur: 

         1. Ġqtisadi qurumların fəaliyyətinin fövqəladə koordinasiyası istiqaməti: 
        -Pandemiya  Ģəraitində iqtisadi-siyasi sahədə qərarların vaxtında qəbul edilməsi ilə 

iqtisadiyyatdakı proseslərin operativ izlənilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

məlumatlandırılması üçün dövlət qurumları və müəssisələri tərəfindən tələb olunan həcmdə 

məlumatlar (ĠN təĢkil etdiyi) elektron bazaya daxil edilmiĢ  və həmin bazaya bütün aidiyyəti 

qurumların çıxıĢı təmin olunmuĢdur. 

         2. ĠĢ yerlərinin və sosial sabitliyin qorunması istiqaməti: 
       -Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə çalıĢan muzdlu iĢçilərin (300 min nəfər) 

əməkhaqqının müəyyən hissəsi ödənilmiĢdir. Bu məqsədlə AR Prezidentinin 19 mart 2020-ci il 

Sərəncamı ilə ayrılmıĢ 215 mlyn. manat vəsaitdən ödəniĢ edilmiĢdir. Pandemiyadan zərər çəkmiĢ 

sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi  sahibkarlara (300 min nəfər) maliyyə dəstəyinin həcmi 80 

mlyn. manat təĢkil etmiĢdir.  

         3. Ġqtisadi fəallığın qorunmasına vergi stimullarının verilməsi istiqaməti: 
       -Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə vergi 

güzəĢtləri və tətillərin verilməsi: mikro sahibkarlıq subyektləri, əmlak və torpaq vergisindən 

müddətli azad olmalar, vergi ödəyicilərinə edilən güzəĢtlərin həcmi 115 mlyn. manat təĢkil 

etmiĢdir.  

         4. Ġqtisadiyyata və sahibkarliğa dövlətin kredit-zəmanət dəstəyinin verilməsi 

istiqaməti: 
      -Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 0,5 mlrd. 

manat həcmində bank kreditləri üzrə dövlət zəmanəti verilmiĢ və kredit faizlərinin 

subsidiyalaĢdırılmasına 20 mlyn. manat  vəsait xərclənmiĢdir. 

     -Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fonduna 50 mlyn. manat həcmində əlavə vəsait ayrılmıĢdır. Bundan 

əlavə zərər çəkmiĢ sahələrin sahibkarlıq subyektlərinə 1 mlrd.manat həcmində mövcud kredit 

portfeli  ayrılmıĢ və kredit faizlərinin subsidiyalaĢdırılmasına digər mənbələrdən 50 mlyn. manat 

vəsait verilmiĢdir. Həmçinin, güzəĢtli ipoteka kreditləri üçün ayrılan vəsaitlərin həcminin 

artırılması üzrə 90 mlyn. manat və həyati vacib sərniĢindaĢıma sahəsinə maliyyə dəstəyinin 

verilməsi üzrə 280 mlyn. manat vəsait verilmiĢdir. 

         5. MəĢğulluq və sosial rifaha dəstək istiqamətində: 
        -Dövlət  və qeyri-dövlət sektoru üzrə iĢçilərin iĢsizlik riskindən qorunması və onların sosial 

müdafiəsinə müvafiq olaraq 910 min nəfərə və 664 min nəfərə aĢağıdakı həcmdə vəsait 

ayrılmıĢdır:  

a)iĢsiz və iĢdən azad olunmuĢ Ģəxslərin məĢğulluğu və sosial müdafiəsinə- 50 min  nəfər haqqı 

ödənilən ictimai iĢ yerinin yaradılması vasitəsilə iĢsiz Ģəxslərin müvəqqəti məĢğulluğunun təmin 

edilməsinə-30 mlyn. manat (2 ay) və DMX-də iĢsiz kimi qeydiyyata alınan Ģəxslərə  (200 min 

nəfər) yaĢayıĢ minimumu həcmində (190 manat) birdəfəlik ödəməyə-70 milyon manat (2 aylıq) 

xərclənmiĢdir; 

b)özünüməĢğulluq proqramının geniĢləndirilməsinə-11 min nəfərə cəmi 70 mlyn. manat vəsait 

ĠĢsizlikdən Sığorta Fondu  tərəfindən ödənilmiĢdir;  

v)iĢsizlikdən sığorta ödəniĢlərinin əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsinə-20 min nəfəri əhatə 

etməklə 20 mlyn. manat vəsait, iĢsizliksığorta ödəniĢi bitmiĢ, lakin iĢlə təmin olunmamıĢ 2 min 

nəfərə-0,6 mlyn. manat  ĠĢsizlikdən Sığorta Fondu  tərəfindən ödənilmiĢdir.  

        6. Əhalinin xüsusi həssas təbəqəsindən olan Ģəxslərin sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi istiqamətində:  
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       -Bütövlükdə 76 min nəfəri əhatə etməklə 200 mlyn. manat DSMF və 50 mlyn. manat AR 

Prezidentinin ayırdığı kompensasiya məbləgindən ödəniĢ hesabına təmin edilmiĢdir. 

         Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkiĢafı istiqamətində  sahibkarlıq  subyektlərinin 

(menecerlərin) bilik  və  bacarıqlarının artırılması, onların beynəlxalq  təcrübəyə yiyələnməsi  

məqsədi  ilə ixtisasartırmanın  təĢkili üzrə «Almaniya-Azərbaycan birgə Proqramı» çərçivəsində 

20  sahibkar  və  gənc menecer 2020-ci ildə  1 ay ərzində Almaniyanın Münhen və Yuxarı 

Bavariya Ticarət və Sənaye  Palatası  Tədris  Mərkəzində  təlimlərdə, müvafiq  müəssisələrdə  

isə  istehsalat  təcrübəsində iĢtirak  etmiĢ, ixtisaslaĢmıĢ  Ģirkətlərdə  iĢgüzar görüĢlər  keçirmiĢlər. 

Pandemiya dövründə də bu istiqamətdə hazırlıq onlayn formatda davam etdirilmiĢ (2020-ci ilin 

17 avqust), təlimlərdə Azərbaycandan 9 sahibkar və menecer iĢtirak etmiĢdir.  

        Pandemiya Ģəraitində 2020-ci ildə (fevral) Xaçmazda  ilk  Kiçik  və Orta  Biznes  Evi  

(KOB  Evi)  fəaliyyətə  baĢlamıĢdır və burada sahibkarlara  250-yə  yaxın  xidmət  göstərilir ki, 

bundan da 150-si dövlət müəssisələri,  100-i isə biznes  subyektlərinin göstərdiyi xidmətlərdir.  

2020-ci  ildə cəmi  sahibkarlıq subyektlərinə 20 mindən çox xidmət  göstərilmiĢ, onlar tərəfindən 

aparılmıĢ sorğu məlumatlarının nəticəsinə görə xidmətlərdən  istifadə  edən sahibkarların  

məmnunluq  səviyyəsi  97  faiz təĢkil etmiĢdir. Onu da qeyd edək ki, 25  dekabr  2018-ci  ildən  

Kiçik  və  Orta  Biznesin ĠnkiĢafı  Agentliyinin  (KOB)  Gəncə  nümayəndəliyi fəaliyyət  

göstərir.  

         Pandemiya dövründə Azərbaycanın regionlarında özəl investisiya fəallığının artırılması  və 

investisiyaların  cəlb edilməsi  istiqamətində 2020-ci  ildə  61  sahibkarlıq  subyektinə  62 

investisiya  təĢviqi  sənədi  təqdim  olunmuĢdur. Ġnvestisiya təĢviqi sənədi təqdim edilmiĢ 

layihələrin reallaĢması nəticəsində yerli istehsala 386,4 milyon manat  investisiyanın  yatırılması  

və  3242  yeni  iĢ yerinin  açılması  təmin edilmiĢdir. Ġnvestisiya  təĢviqi  sənədlərinin  72,6%-i  

sənaye, 25,8%-i  kənd  təsərrüfatı,  1,6%  isə  turizm sahələri üzrə  əlaqəli layihələri  əhatə  edir. 

2020-ci  il  ərzində  müvəkkil  kredit  təĢkilatları vasitəsilə  908  investisiya  layihəsinin 

maliyyələĢdirilməsinə  126,9  milyon  manat,  o cümlədən  respublikanın  regionları  üzrə  876 

investisiya  layihəsinin  maliyyələĢdirilməsinə  100,2 milyon  manat  güzəĢtli  kredit  verilmiĢ və 

2700-ə yaxın yeni iĢ yerləri aĢılmıĢdır.  

        Həmçinin, Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2020-ci  il 14  aprel  tarixli  Sərəncamı  

ilə  pandemiya  Ģəraitində  və  sonrakı  dövrdə  kənd təsərrüfatı  məhsulları  istehsalçılarının 

mikrokreditlərlə  təminatı  üçün  Kənd  Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və ĠnkiĢaf 

Agentliyinə (AKĠA)  30  milyon  manat  vəsait  ayırılmıĢdır. Aqrar Kredit və ĠnkiĢaf Agentliyi 

özəl investisiyaların  cəlb  edilməsi üzrə  ümumi  dəyərin  41%-nin  sahibkarların Ģəxsi  vəsaiti 

hesabına olmaqla 2020-ci  ildə  kənd təsərrüfatının  inkiĢafı  ilə əlaqəli 60 rayonda  4034  kənd 

təsərrüfatı sahibkarına 47653,0 min manat məbləğində güzəĢtli kredit, o cümlədən  3418  Ģəxsə  

34426,0  min  manat məbləğində mikrokredit vermiĢ və mikrokreditin xüsusi çəkisi 72,2% təĢkil 

etmiĢdir.  

        Kənd  təsərrüfatı  istehsal  vasitələrinin alıĢının maliyyələĢdirilməsi məqsədilə 2993 kənd 

təsərrüfatı istehsalçısına  37311,2  min  manat  kredit  və  73616.9  min  manat  məbləğində  

güzəĢt məbləği  ayrılmıĢdır ki,  bundan da 1421  nəfərə  həm güzəĢt məbləğli,  həm də adi kredit  

verilmiĢdir.  VerilmiĢ  güzəĢtli kreditlər nəticəsində yeni 1120 daimi və müvəqqəti iĢ  yerləri  

yaradılmıĢdır. Eyni zamanda, damazlıq  heyvanların satıĢı  və  lizinqinin maliyyələĢdirilməsi 

məqsədilə 423 müraciətə 136,4 min  manat  kredit  və  16644,4  min  manat  güzəĢt məbləği  

ayrılmıĢdır. 2020-ci ildə benefisiar  təsərrüfatlara  1,92  milyon  manat  qrant vəsaiti  verilmiĢ, 

nəticədə  174  yeni  iĢ  yeri yaradılmıĢ və 16 sub-layihədən  3-nin  icrası  uğurla  baĢa çatmıĢdır.  

        Azərbaycanın prioritet istiqamətləri sırasında brend məhsullar (xurma,  pomidor, nar sub-

sektorları və gələcəkdə - qara ikra istehsalı) istehsal edən    müəssisələrin göstəriciləri əsasında 

benchmarking  (müqayisəli  təhlil) aparılmaqla bacarıqların  artırılması və fəaliyyətinin 

geniĢləndirilməsi istiqamətində təlimlər keçirilir. SeçilmiĢ istiqamətlər (xurma, pomidor və  nar)  

üzrə  250  beynəlxalq  Ģirkətdən  62 potensial  investor  müəyyənləĢdirilmiĢdir. 2020-ci ildə  

(avqust)  Xaçmaz KOB ĠnkiĢaf Mərkəzi tərəfindən fındıq  istehsalının  və ixracının artırılması  

məqsədilə burada fəaliyyət göstərən fındıq istehsalçıları  üçün  onlayn  təlim  keçirilmiĢ və 
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təlimdə Ģimal  regionunda  fındıq  istehsalı  ilə  məĢğul  olan fermerlər  istehsal  prosesində  

qarĢılaĢdıqları çətinliklər və  onların həlli  yolları, ziyanvericilərlə mübarizə  üsulları  

istiqamətində maarifləndirilmiĢlər.  Onlayn  görüĢdə  Xaçmaz,  Qusar və  ġabran  rayonlarından  

20-yə  yaxın  fındıq istehsalçısı iĢtirak etmiĢdir.  

 

          Nəticə 

          AparılmıĢ tədqiqat iĢində aĢağıdakı nəticələr əldə edilmiĢdir: 

 Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 

Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondunun güzəĢtli kreditləri tam və mərhəli Ģəkildə 

verilməklə sosial iqtisadi inkiĢafın prioritet istiqamətlərində investisiya 

layihələrinin maliyyələĢdirilməsinə yönəldilmiĢdir. 

 Kreditlər kiçik, orta və böyük həcmli olmaqla, həm də avadanlıqların alınması üzrə 

cəmi 9% faiz dərəcəsi ilə verilmiĢdir ki, bu da dünya ölkələrilə müqayisədə 

əlveriĢli faiz göstəricisi hesab edilir. 

 GüzəĢtli kredit kimi verilən kreditlərdə tətbiq edilən yeni mexanizmlər biznes 

subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxıĢ imkanlarını geniĢləndirir, investisiya 

fəallığı, iqtisadi artım və məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol 

oynayır.  

 Fors-major hadisələr zamanı kredit öhdəliyinin icrasına möhlət verilməsini təmin 

edir. 

 Həcmi 500 mlyn. manat, illik faizi 15%-ə kimi  olan biznes kreditinin 60%-nə 

dövlət zəmanət verir və  illik faizin 50%-i dövlət tərəfindən subsidiyalaĢdırılmaqla 

3 il müddətinə verilir ki, bu da sahibkarların istehsal prosesinin geniĢlənməsində, 

iĢçilərin əmək haqqının yüksəldilməsində birbaĢa dəstək forması hesab edilir. 

         Bu qeyd edilənlər Azərbaycanda biznes fəaliyyətinin asan aparılmasına, hər bir biznes 

adamı üçün kreditin əlçatan olasına və kreditdən yararlanma səviyyəsəviyyəsinin 

yüksəldilməsinə, habelə ölkədə biznesin aparılmasının bu kriteriyasının daha da əlveriĢli və 

səmərəli Ģərtlərlə verilməsinə Ģərait yaratmıĢ olur.  
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Вилаят Исмайлов 

ВОЗМОЖНОСТИ, СОЗДАВАЕМЫЕ НОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

Резюме 

        В статье раскрыт новый механизм государственной поддержки субъектов 

предпринимательства, действующих в нашей стране в условиях пандемии, разъяснены 

лимиты, сроки и процентные ставки по предоставляемым им льготным кредитам, а также 

проведен сравнительный анализ ряда стран бывшего Советского Союза по этим 

показателям. Также были изучены новые механизмы поддержки предоставления льготных 

кредитов и проанализированы благоприятные возможности, создаваемые в процессе 

деятельности предпринимателей, предложены пути снижения негативного воздействия 

пандемии на экономику страны. В исследовательской работе сделан вывод о том, что 

новые механизмы, применяемые в таких кредитах, как льготный кредит, расширяют 

доступ субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, играют важную роль в 

повышении инвестиционной активности, экономического роста и уровня занятости. 

       Ключевые слова: условия пандемии, предпринимательская деятельность, 

государственная поддержка, новый механизм, возможности 
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Açar söz: koronavirus, pandemiya, sosial dəstək, sosial xidmət, sosial siyasət,sosial 

müdafiə, ictimai həmrəylik 

Bildiyimiz kimi dünyanın qarĢılaĢdığı koronavirus pandemiyası qlobal miqyasda 

proqnozlaĢdırıla bilməyən sosial–psixoloji iqlim yaratdı, bəĢəriyyəti yaĢamaq uğrunda 

mübarizəyə səfərbər edə bildi. Hər bir dövlətin sosial mahiyyəti həm də onun vətəndaĢına  

münasibətində ifadə olunur.Dövlət vətəndaĢ münasibətləri xüsusi tarixi Ģəraitlərdə, ehtimali və 

qeyri ehtimali vəziyyətlərdə sınanır, necə deyərlər, bərkdən - boĢdan çıxır.Hər bir xalq, cəmiyyət 

o vaxt Ģanslı olur ki, onun seçdiyi rəhbər müdrik və tədbirli olur, zamanın ruhunu, çağrıĢlarını 

vaxtında adekvat dəyərləndirməyi bacarır.Bu baxımdan Azərbaycan xalqı çox Ģanslı 

xalqdır.Çünki onun rasional lider keyfiyyətlərinə malik dövlət rəhbəri vardır.Bu özünü son 

dövrlər bütün dünya evini təhdid edən karonavirus pandemiyası zamanı bir daha sübut etdi. 

Heç kimə sirr deyil ki, virusun hələ pandemiya həddinə çatmadığı dönəmdə bir sıra 

dövlət rəhbərləri adekvat qiymətləndirməyərək, ona qeyri-ciddi münasibət sərgilədilər, heç bir 

qabaqlayıcı sosial təhlükəsizlik tədbirləri görmədilər.Çox qısa zamanda virus pandemiya halına 

keçərək sözügedən dövlətləri dərin itkilər qarĢısında qoydu və həmin dövlət baĢçıları virusa 

münasibətdə səhv etdiklərini sonradan etiraf etdilər. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, sosial dövlət quruculuğu istiqamətində kardinal addımlar atan 

Azərbaycanın dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev bu taleyüklü anlarda da tarixin sərt sınağından üzü ağ 

çıxmağı bacarmaqla yanaĢı, özünü sosial dövlət hesab edən bir sıra dövlətlərin baĢçılarına örnək 

ola biləcək nümunələr, karonavirusla mübarizədə Azərbaycan təcrübəsini  sərgilədi.Bu təkcə öz 

vətəndaĢlarına münasibətdə deyil, yaxın və uzaq qonĢularına, bütövlükdə dünya evinə verdiyi 

töhvələrdə təcəssüm olundu. 

Belə ki, Azərbaycan pandemiyaya qarĢı mübarizədə ilk günlərdən Ümumdünya Səhiyyə 

TəĢkilatı ilə səmərəli əməkdaĢlıq etdiyindən  2020-ci ilin 9-13 mart tarixlərində ÜST- ün aparıcı 

mütəxəssislərindən ibarət heyət ölkəmizdə səfərdə olarkən ölkəmizdə vəziyyətlə tanıĢ olaraq, 

görülmüĢ iĢlərə müsbət qiymət vermiĢ, Azərbaycanı pandemiyaya qarĢı görülmüĢ tədbirlərə görə 

nümunəvi ölkə kimi dəyərləndirilmiĢlər. Xatirlatmaq yerinə düĢər ki,Ümumdünya Səhiyyə 

TəĢkilatı ilə sıx əlaqələrin yaradılması və pandemiya ilə mübarizəyə Azərbaycan dövlətinin 

dəstəyi olaraq ilkin olaraq 5 milyon manat vəsaitin BMT- yə ianə edilməsi də beynəlxalq 

ictimaiyyətə istiqamətlənmiĢ töhvələrdən sayılmalıdır. 

Ədalət naminə qeyd edək ki, virusun hələ ölkə hüdudlarına daxil olmasından öncə ölkə 

rəhbəri Ġ.Əliyev  uzaqgörənlik nümayiĢ etdirərək bir sıra qabaqlayıcı sosial təhlükəsizlik 

tədbirlərinin anonsunu verdi, ölkə vətəndaĢlarını, məsul strukturları sayıqlığa və məsuliyyətə 

dəvət etdi.Bu xəbərdarlıq az sonra, Azərbaycan prezidentinin xalqa  əmənəvi ―Novruz‖ 

müraciətində daha aydın ifadəsini tapdı: ―Bu xəstəliyin yayılmaması üçün ilk növbədə, bütün 

dövlət tədbirləri ilə yanaĢı, vətəndaĢlar da məsuliyyətli olmalıdırlar. Çünki bu, milli məsələdir, 

xalqımızın sağlamlığıdır, dövlətimizin təhlükəsizliyidir.‖ 

Ġlk koronavirus xəstəsinin aĢkar edildiyi 28 fevral tarixindən Azərbaycan koronavirusla 

mübarizədə müstəqil hərəkət etdiyi halda, dünyanın 80-dən artıq ölkəsi Beynəlxalq Valyuta 

Fonduna koronavirusla mübarizədə maliyyə yardımı üçün müraciət etdi. Azərbaycanda  virusun 

yayıldığı ilk gündən qabaqlayıcı sosial təhlükəsizlik tədbirləri görülməyə baĢlanıldı. Bu tədbirlər 

istisnasız olaraq əhalinin bütün təbəqələrini, hər bir vətəndaĢın sosial –iqtisadi, psixoloji 

təhlükəsizliyini əhatə edirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizədə  əsas iki 
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istiqamətdə- marifləndirmə və sərt yasaqlayıcı tədbirlər görülməyi nəzərdə tutan iĢçi planı 

reallaĢdırılırdı.Qeyd olunan tədbirlər sırasında  ilk öncə aĢağıdakı tədbirlər öz əksini tapmıĢdı: 

-  Koronavirusla mübarizənin kompleks və bir mərkəzdən idarə edilməsi məqsədi ilə 

Prezidentin 24 yanvar 2020-ci il tarixli  sərəncamı ilə BaĢ Nazirin rəhbərliyi ilə Operativ 

Qərargahın və Koronavirusla mübarizəyə dəstək Fondunun yaradılması; 

- Nazirlər Kabinetinin 30 yanvar 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə  Azərbaycanda yeni növ 

koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarĢısının alınmasına dair fəaliyyət Planının təsdiq 

edilməsi; 

- əhalinin panikaya düĢməsinin qarĢısını almaq məqsədilə müvafiq sahə mürəxəssislərinin kiv 

vasitəsilə marifləndirmə iĢlərinə cəlb edilməsi; 

-pandemiyanın sosial- iqrisadi fəsadlarının azaldılması və postpandemiya dövrünə hazırlıq 

məqsədi ilə görüləcək tədbirlərin maliyyələĢdirilməsi üçün büdcədən 1 milyard manat vəsait 

ayrılması; 

 – Ölkənin ən yaxĢı otellərində karantin Ģəraitində olan 15000- dən çox xaricdən təxliyə olunan 

vətəndaĢımızın tam dövlət hesabına saxlanılması; 

 – Koronavirus infeksiyasina tutulmuĢ xəstələrin ixtisaslı müalicəsi üçün 6-sı dövlət, 4-ü özəl 

olmaqla10 yeni xəstəxananın tikilməsinə qərar verməsi və bu məqsədlə 14.8 milyon manat, tibb 

avadanlığının alınması üçün 97 milyon manat ayrılması barədə Prezident sərancamının 

imzalanması, aprelin 6-da Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında ―Bakı Tekstil Fabriki‖ MMC-nin 

nəzdində yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılıĢı , pandemiya ilə əlaqədar  olaraq 

575 çarpayılıq ―Yeni klinika‖-nın açlıĢı , müxtəlif bölgələri əhatə edən 20- dən artıq klinikanın 

koranoviruslu xəstələrin müalicəsi üçün səfərbər edilməsi, iki həftə ərzində ölkə daxilində 

dezinfeksiya edici vasitələrin və tibbi maska istehsalının təĢkil edilməsi dövlətin  pandemik 

Ģəraitə operativ reaksiyası kimi diqqətçəkən idi. 

Azərbaycanda Ümümdünya Səhiyyə TəĢkilatının ―Evdə qal!‖ çağırıĢına ciddi Ģəkildə 

əməl edildi. Azərbaycan  Prezidentinin 19 mart 2020- ci il tarixdə imzaladığı koronavirus 

pandemiyasının ölkənin sosial- iqtisadi həyatına mənfi təsirlərinin azaldılmasını və 

postpandemiya dövrünün inkiĢaf perspektivlərini nəzərdə tutan ―Koronavirus (COVID-19) 

pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baĢ verən kəskin 

dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə 

məĢğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra 

tədbirlər haqqında‖ sərəncamı  xüsusi rol oynadı . 

Ölkədə virusun yayılmasının qarĢısının alınması ilə bağlı preventiv tədbirlər kimi fevralın 

axırında Ġranla, martın ortalarında isə Gürcüstan, Rysiya və Türkiyə ilə gediĢ- gəlisin 

dayandırılması, əvvəl uĢaq bağçalarının, məktəblərin  universitetlərin, daha sonra isə digər sosial, 

ictimai obyektlərin fəaliyyətlərinin dayandırılması problemlə mübarizədə ciddi önləyici 

addımlardan  idi. 

Azərbaycan prezidenti  Ġlham Əliyev  pandemiya ilə mübarizədə təkcə sosial –iqtisadi 

təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı sərəncam verməklə kifayətlənmədi,  o ali baĢ komandan olaraq 

bu mübarizənin ön cəbhəsində özünə yer alaraq vətəndaĢların marifləndirilməsində, onları sosial 

məsuliyyətə dəvət etmədə, insanlara psixoloji dəstək vermə istiqamətində də örnək addımlar atdı. 

Ölkə baĢçısının  ‖ Biz birlikdə güclüyük‖ çağırıĢı həmin günlərdə  sosial həmrəylik üçün dərin 

psixoloji gücə malik bir Ģüara çevrilərək xalqımızın vahid bir mərkəzdə səfərbərliyinə töhvə 

verdi.Prezidentin təĢəbbüsü ilə yaradılan pandemiya ilə mübarizəyə dəstək fondu bu ictimai 

həmrəyliyin bariz təzahürlərindən biri idi.Xatırladaq  ki, bu fonda ölkə baĢçısı və xanımı bir illik 

məvacibini köçürməklə göstərdiyi örnəyə ölkə ictimaiyyəti və hüquqi Ģəxslərdən böyük dəstək 

gəldi. Vətəndaşların marifləndirilməsi, reallıqla barışmasında, onların sosial məsuliyyətə cəlb 

olunmasında, vətəndaş həmrəyliyinə dəvət olunmasında,vətəndaş laqeyidliyinin qarşısının 

alınmasında ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın pandemiyanın ilk günlərində 

Sizin  Mehriban imzası ilə xalqa tarixi müraciətinin də mühüm əhəmiyyəti oldu. Öz  xalqına bir 

övlad, bir həyat yoldaĢı, bir ana və nənə olaraq müracət edən ölkənin birinci xanımı hər bir 

vətəndaĢın həmrəylik hislərini cilalayan ―Virusa qarĢı immunitet vaksin tapıldıqdan sonra 
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yaranacaq. Biganəliyə qarĢı immuniteti isə hər kəs özündə formalaĢdırmalıdır..‖ fikri vətəndaĢ 

sosial məsuliyətinin aĢılanması üçün mühüm məna kəsb edirdi. 

Prezident Ġlham Əliyevin koronavirus pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına və 

vətəndaĢların həyat səviyyəsinə mənfi təsirlətinin azaldılması ilə bağlı 10 mart 2020- il tarixli 

sərəncamının icrası olaraq Nazirlər Kabineti tədbirlər planı hazırladı.  Bu tədbirlər sırasında 

məĢğulluğa və sosial rifaha dəstək xüsusi yer tutur. Dövlətimizin baĢçısının 2020-ci il 19 mart 

tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı təsdiqlənmiĢ Tədbirlər Planında məĢğulluğa və sosial rifaha 

dəstək məqsədilə 4 istiqamət üzrə 10 tədbir əksini tapdı. Aprelin 17-də Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən elan edilən yeni dəstək tədbirləri ilə 2,5 milyon vətəndaĢı 

əhatə edən məĢğulluq və sosial rifah istiqamətinə 600 milyon manat vəsait ayrıldı. 

  65 yaĢdan yuxarı, tənha insanların evdən çıxmaması üçün onlara göstərilən bütün sosial 

və məiĢət xidmətlərini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi öz üzərinə götürdü və bu 

xidmətlər gündəlik olaraq sosial iĢçilər və könüllülər tərəfindən ləyaqətlə həyata keçirilir, 330 

min nəfərə ünvanlı dövlət sosial yardımı verilir və sosial təcrid rejimi ilə əlaqədar ünvanlı sosial 

yardım verilməsi sadələĢdirildi, yardım almaq müddəti isə heç bir diaqnostika aparılmadan 

avtomatik olaraq uzadıldı. 

Əgər nəzərə alsaq ki, inkiĢaf etmiĢ Avropa ölkələrində, eyni zamanda, ABġ-da minlərlə 

ahıl  virusun qurbanı oldu, o zaman ölkəmizdə ahıllarla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri sayəsində 

əldə olunan nəticə heyrətamiz dərəcədə təqdirəlayiqdir.Onu da vurğulamaq yerinə düĢər ki, 

karantin dövründə  sosial iĢçilərin və xidmətçilərin xüsusi  fədakar fəaliyyəti ölkə baĢçısının 

diqqətindən yayınmadı. Məhz buna görə də ölkə baĢçısı Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 

32-ci bəndini rəhbər tutaraq koronavirus pandemiyasına qarĢı mübarizə sahəsində ölkədə elan 

edilmiĢ xüsusi karantin rejimi dövründə çətin vəziyyətdə olan Ģəxslərə və tənha yaĢayan 65 

yaĢdan yuxarı vətəndaĢlara sosial xidmətlər göstərilməsinin səmərəli təĢkili məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Xüsusi karantin rejimi dövründə sosial xidmətlər göstərilməsində 

iĢtirak edən iĢçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında 14 aprel 2020-ci il tarixli  

sərəncam imzaladı.Sərəncamda  xüsusi karantin rejimi dövründə sosial xidmətlər göstərilməsinə 

cəlb edilən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun rayon (Ģəhər) Ģöbələrində və tabeliyindəki sosial xidmət müəssisələrində çalıĢan 

iĢçilərin əməkhaqlarına aylıq vəzifə (tarif) maaĢının 1 (bir) misli miqdarında müddətli əlavə 

müəyyən edilməsi nəzərdə tutulurdu. 

  Analoji dəstək proqramı  tibb iĢçiləri ilə bağlı verildi.Belə ki, Nazirlər Kabineti ―Yeni 

növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iĢtirak edən tibb iĢçilərinin 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 

18 mart tarixli 1947 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə  ―Yeni növ 

koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iĢtirak edən tibb iĢçilərinin 

əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə‖ bu qərarı qəbul etdi.Qərarda  tibbi 

profilaktik tədbirləri həyata keçirən iĢçilərə - aylıq vəzifə (tarif) maaĢının üç misli məbləğində; 

- təcili tibbi yardım xidməti göstərən tibb iĢçilərinə, həmçinin bioloji materialın müayinəsi ilə 

məĢğul olan laboratoriya iĢçilərinə, o cümlədən Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji 

Anatomiya Birliyinin və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Ġnstitutunun iĢçilərinə - aylıq vəzifə 

(tarif) maaĢının dörd misli məbləğində; 

- pasiyentlərə stasionar tibbi xidmət göstərən iĢçilərə - aylıq vəzifə (tarif) maaĢının beĢ misli 

məbləğində iĢ vaxtına mütənasib olaraq 2020-ci il martın 1-dən iyunun 1-dək olan müddət üçün 

ödənilməsi nəzərdə tutuldu. 

Eyni zamanda, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi digər sosial tərəfdaĢları ilə 

birlikdə 45 min ailəyə ərzaq yardımı göstərilməsi proqramını həyata keçirildi.Dövlətin bu 

təĢəbbüsünə  ölkə  içtimaiyyəti mühüm bir hissəsi əməli həmrəyliklə qoĢuldu. 

―Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq 

olunması ilə əlaqədar iĢsiz kimi qeydiyyatda olan Ģəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi Ģərtləri 

və qaydası‖nın təsdiq edilməsi barədə ―Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan 

irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baĢ verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan 
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Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məĢğulluq məsələlərinə və 

sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 

10.5-ci bəndinin icrası ilə bağlı tədbirlər planı‖nın II hissəsinin 4-cü bəndinin icrasını təmin 

etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti  Azərbaycan Respublikası 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin MərkəzləĢdirilmiĢ elektron informasiya 

sisteminin ―MəĢğulluq‖ altsistemində iĢsiz kimi qeydiyyatda olan Ģəxslərə koronavirus (COVID-

19) pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə aylıq 190 (yüz 

doxsan) manat məbləğində birdəfəlik ödəmə verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 200 min Ģəxsə  

yaĢayıĢ minimumu (190 manat) məbləğində iki aylıq müavinət verilməsinə baĢlanıldı . Ġki ay 

müddətində 190 manat birdəfəlik müavinət verilməsi üçün dövlət büdcəsindən 70 milyon manat 

vəsait ayrıldı.  Ancaq Prezident hesab etdi ki, ümumi vəziyyəti nəzərə alaraq və insanların sosial 

müdafiəsini gücləndirmək üçün bu kateqoriyaya aid olan insanların sayı 600 minə çatdırılsın. 

Beləliklə,200 min əvəzinə, 600 min insana dövlət iki ay ərzində hər ay 190 manat vəsait 

verilməsi qərara alındı. Xatırladaq ki, bu kateqoriyaya aid olan insanlar aztəminatlı təbəqənin 

nümayəndələridir, eyni zamanda, koronavirusla bağlı iĢini itirən və qeyri-formal məĢğulluqla 

məĢğul olan insanlardır. 

Prezident Ġlham Əliyevin sərəncamı ilə koronavirus pandemiyasının fəsadlarının 

azaldılması məqsədi ilə hökumətə büdcədən ayrılmıĢ 1 milyard manat vəsaitin xeyli 

hissəsi  vətəndaĢlarımızın iĢ yerlərinin qorunub saxlanılmasına, ixtisar hallarına yol 

verilməməsinə, əmək haqlarının karantin Ģəraitində də verilməsinə yönəldildi. Ümumilikdə 1 

milyon 629 min iĢçinin, o cümlədən dövlət sektoru üzrə 910 min, özəl sektor üzrə 719 min 

iĢçinin əməkhaqqı saxlanmaqla məĢğulluğu təmin edildi. 

Pandemiyanın zərər vurduğu fəaliyyət sahələrində çalıĢan, əmək müqaviləsi olan 300 min 

muzdlu iĢçinin əməkhaqlarının müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün sahibkarlara dövlət 

tərəfindən 215 milyon manat maliyyə dəstəyinin göstərilməsi qərara alindı. Həmçinin COVID-

19 pandemiyasının zərər vurduğu fəaliyyət sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən 300 min 

fərdi sahibkara dövlət tərəfindən 80 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi göstərildi. 

Karantin dövrünün sosial layihələrindən biri də Prezidentin təĢəbbüsü ilə elan edilən 

haqqı ödənilən ictimai iĢ yerləri proqramıdır. ĠĢsiz və iĢ axtaran vətəndaĢlar, xüsusi ilə qeyri-

leqal, əmək müqaviləsi olmadan çalıĢan karantin dövründə isə iĢsiz qalan Ģəxslərin sosial 

müdafəsini təmin etmək üçün aylıq əmək haqqı 250 manat olmaqla 50 min sosial iĢ yeri 

açılmıĢdır. Bunun üçün 30 milyon manat vəsait ayrıldı. Nazirlərlə onlayn görüĢdə bu məsələyə 

münasibət bildirən dövlət baĢçısı 50 min ictimai iĢ yeri ilə razılaĢmadığını bildirdi : ―Mən 

göstəriĢ vermiĢdim ki, biz ilkin mərhələdə bu rəqəmi 50 minə çatdıraq. Amma indi hesab edirəm 

ki, biz daha böyük rəqəmə çatmalıyıq və bu il 90 min ödəniĢli ictimai iĢ yeri yaradılmalıdır.Onu 

da bildirməliyəm ki, insanların vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaq üçün çox böyük sosial və iqtisadi 

paket təqdim olunur. Əvvəlki dövrlərdə 1 milyard manat məbləğində dəyərləndirilirdi, ondan 

sonra 2,5 milyard manat həcmində dəyərləndirilirdi. Ġndi verdiyim tapĢırıqlar nəticəsində bu 

iqtisadi paket 3 milyard manatı, bəlkə də 3,5 milyard manatı ötəcək. Nə qədər lazımdır, biz bunu 

edəcəyik. Azərbaycan bütün imkanları səfərbər edib ki, bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxsın, 

insanların həyatını qorusun və postpandemiya dövrünə hazır olsun‖.Bununla yanaĢı, sosial 

proqramların təxirəsalınmazlığı təmin  olunmaqla, iki milyondan artıq insanı əhatə edən pensiya, 

müavinət, təqaüdlərin, ödəniĢlərin vaxtından əvvəl həyata keçirilməsi təmin olundu. Pensiya və 

digər ödəniĢlərin yalnız müvəkkil bankomatdan deyil, ən yaxında yerləĢən istənilən 

bankomatdan əlavə xidmət haqqı ödənilmədən alınması imkanları yaradıldı. 

Sosial dəstəyin baĢqa bir forması isə özünəməĢğulluq proqramı çərçivəsində həyata 

keçirilir ki, bu çərçivədə 2020-ci il ərzində 12 minə yaxın ailənin özünüməĢğulluq proqramına 

cəlb edilməsi nəzərdə tutuldu. Burada həm dövlət vəsaitləri, həm Dünya Bankının, həm də özəl 

banklarımızın vəsaitləri birgə nəzərə alınır. Bunun üçün ĠĢsizlikdən Sığorta Fondundan 70 

milyon manat ayrılıb.  20 min nəfərə iĢsizlikdən sığorta müavinəti veriləcəyi, bu məqsəd üçün 
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ĠĢsizlikdən Sığorta Fondu hesabına 20 milyon manat ayrılması qərara alındı. Əmək 

müqaviləsinin müddəti bitmiĢ Ģəxslərə də iĢsizlikdən sığorta ödəniĢi Ģamil edildi.  

Pandemiyanın yaratdığı yeni Ģəraitdə ƏƏSMN gücləndirilmiĢ iĢ rejminə keçərək əhalinin 

sosial xidmətində durdu.Təkcə  aprelin ilk on günlüyündə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin e- sosial.az saytına 17 milyondan çox baxıĢ olmuĢdur. Aprelin 1-dən 142-Çağrı 

Mərkəzi tərəfindən 65 551 vətəndaĢ müraciəti cavablandırılmıĢ, çağrı mərkəzinin iĢçi heyəti 3 

dəfə artırılmıĢ, mərkəz 24 saatlıq iĢ rejiminə keçdi. 

Ölkəmizdə koronavirus pandemiyasına qarĢı mübarizə tədbirləri çərçivəsində aztəminatlı 

ailələrin sosial müdafiəsi diqqətdə saxlanılır. Nazirlər Kabinetinin ―Yeni növ koronavirus 

(COVID-19) pandemiyası ilə mübarizə Ģəraitində aztəminatlı ailələrə ünvanlı dövlət sosial 

yardımının verilməsi prosedurunun sadələĢdirilməsi barədə‖ 1 aprel 2020-ci il tarixli Qərarı da 

bu məqsədə xidmət edirdi.Qərara əsasən, ölkəmizdə martın 1-dən etibarən xüsusi karantin 

rejimi müddətində ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin olunma müddəti bitən aztəminatlı 

ailələrə bu yardımın verilməsi karantin rejimi baĢa çatdığı tarixdən sonrakı ayın 1-dək uzadıldı. 

Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan 17 min tələbələnin 

təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi ilə bağlı qərar da dövlətimizin sosial mahiyyətini təqdim edən  

hadisələrdən biri idi. 

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin  ―Azərbaycanda  pandemiya ilə mübarizə ictimai rəydə ― 

analitik hesabatında  əks olunduğu kimi respondentlərin əksəriyyəti (87,8 faiz) hər hansı 

problemlə qarĢılaĢacaqları təqdirdə dövlətin onlara dəstək göstərəcəyinə əminliyini ifadə etməsi 

bunu bir daha sübut edən göstəricidir. Azərbaycan tam əminliklə demək olar ki, koronovirus 

pandemiyası ilə mübarizədən az itkilərlə çıxan azsaylı ölkələrdəndir.Bu uğurun əsasında xalq –

dövlət rəhbəri birliyi, dövlətin sosial rifah dövləti mahiyyətində olmasıdır. Ölkədə gerçəkdən 

prezident-xalq birliyi var və ölkə baĢçısı bu birliyin məntiqi nəticəsi olaraq ― biz birlikdə 

güclüyük‖ Ģüarını həmin dövrün və gələcəyin Ģüarı kimi ifadə etdi. Bu Ģüar həm  də qısa zaman 

kəsiyində xalqı torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda mübarizəyə  toparlayaraq ərazi 

bütövlüyümüzü təmin edilməsində mühüm məna kəsb etdi.Və biz bu gün qürurla bu tarixi 

zəfərin təntənəsini yaĢayırıq.  
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        Məqalədə məĢğulluun təmin olunması siyasətinin həyata keçirilməsinin problem yaradan 

amilləri açıqlanmıĢ, elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi sferaların fəaliyyətinə təsiri 

müəyyənləĢdirilmiĢ, Azərbaycan və bir sıra ölkələrdə əhalinin məĢğulluq səviyyəsinin 

müqayisəli təhlili verilmiĢdir. Həmçinin, ölkədə artıq fəaliyyət göstərən və açılması 

planlaĢdırılan iĢ yerlərinin əhalinin məĢgulluğunun təmin edilməsində mühüm rol oynadığı 

vurğulanır. Hal-hazırda elmi-texniki tərəqqinin yüksək nəticələlərinin məhsulu olan texnika, 

texnologiyaların tətbiqinin vacibliyi ilə  yanaĢı qeyd edilir ki, ölkəmizdə yüksək ixtisaslı kadr 

potensialına ehtiyac vardır, mövcud firma və koorporasiyalar ixtisaslı iĢçilərin seçilməsində 

çətinlik çəkirlər. Bu baxımdan həmin seçimin 20/80-ə prinsipinə əsaslanan Vilfred Pareto 

qanununa uyğunlaĢmasına diqqət yetirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Bu baxımdan, tək 

alimlərin deyil, bütövlükdə cəmiyyətin qarĢısında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində nəzəri və 

səmərəli nəticələrin iĢlənilməsində tədqiqat məsələlərinin qoyulması  təsadüfi deyildir. 

         Açar sözlər: iqtisadiyyat, sahələr, məĢğulluq, problemlər, təkmilləĢdirmə 

         GiriĢ 

         MəĢğulluq sahəsində qəbul оlunmuĢ ―MəĢğulluq haqqında‖ Azərbaycan Respublikası 

Qanunu, ―Azərbaycan Respublikasının məĢğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə Dövlət 

Prоqramı‖ və Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramlarının effektiv həyata keçirilməsi nəticəsində   əmək ehtiyatlarının keyfiyyətcə 

yaxĢılaĢdırılması və iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi, kadr hazırlığı sisteminin əmək bazarının 

tələblərinə uyğunlaĢdırılması. iĢaxtaran və iĢsiz Ģəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,  

yüksək beynəlxalq standartlara uyğun iĢgüzarlıq mühitinin formalaĢması, insan kapitalının yüksək 

inkiĢaf səviyyəsi təmin edilir. 

       MəĢğulluğun təmin оlunması ilə bağlı siyasətin həyata keçirilməsinə ciddi prоblem yaradan   

amillərdən biri ölkədə ―gizli‖ əmək bazarında və ya qeyri-fоrmal sektоrda çalıĢan iĢçilərin 

sayının həm yüksək həddə оlması, həm də dəqiq məlumatın olmamasıdır. Belə halın 

mövcudluğu məĢğulluq siyasətinin düzgün müəyyən оlunmasına ciddi əngəl yaradır, həmçinin 

insan hüquqlarının ciddi surətdə pоzulmasına gətirib çıхarır. Ölkənin əmək bazarında ―kölgə‖-li 

əmək bazarının mövcudluğu əmək hüquqlarının kütləvi pоzulmasına Ģərait yaradan əsas 

amillərdəndir. Hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi statistika оlmasa da, ehtimallara görə rəsmi 

əmək münasibətlərinə girmədən əmək fəaliyyəti ilə məĢğul оlanların sayı, rəsmi əmək 

münasibətlərinə girərək fəaliyyət göstərən iĢçilərdən az deyildir. Yüz minlərlə insanın qeyri-

rəsmi əmək münasibətində оlaraq əmək fəaliyyəti ilə məĢğul оlması о deməkdir ki, bu insanlara 

münasibətdə əmək qanunvericiliyi tətbiq оlunmur. Belə iĢçilərin əmək fəaliyyəti həm dövlət, 

həm də həmkarlar ittifaqlarının nəzarətindən kənarda qalır [3].  

 

        Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi sferaların fəaliyyətinə təsiri 
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        Elmi-texniki tərəqqiin yeniliklərini bilavasitə tətbiq edən müəssisələrin məhsul istehsalının 

dəyəri tədricən azalır və bu da son nəticədə müəssisənin iqtisadi səmərəlilik ğöstəricilərini 

yüksəldir. Bu baxımdan  təqribən yarım əsrlik  fəaliyyəti dövründə kosmik aparatlar istehsal 

edən ―Space X‖  kompaniyasi son dövrlərdə dəfələrlə istifadə edilə bilən kosmik aparatların  

istehsalına baĢlamıĢ və yüksək nəticələrə nail olmuĢdur ki, raket daĢıyıcılardan dəfələrlə iastifadə 

edilməsi nəticəsində uçuĢların dəyəri kəskin azalır. Qeyd etmək istərdik ki, bu kompaniya 

―Mars‖ və digər planetlərin mənimsənilməsi məqsədi ilə modul günəĢ batareyalarının, kosmik 

gəmilərin yaradılması və quraĢdırılmasını təĢkil edir. 

        Ġstənilən ölkədə iqtisadiyyatın sənaye sistemində nisbətən ucuz məhsul istehsal edən və ya 

xidmətlər ğöstərən, postsənaye sistemində isə keyfiyyətli məhsul istehsal edən və ya xidmətlər 

göstərən müəssisələr həmiĢə müəyyən üstünlük əldə edirlər.  Məsələn, ―Apple‖ kompaniyasının 

əməkdaĢının  sərf etdiyi əməyin rentabelliyi Rusiyanın ―Qazprom‖ koorporasiyasında çalıĢan 

əməkdaĢın əməyinin rentabeliliyindən təqribən 65 dəfə yüksək olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir 

[4]. 

         Yaxın on beĢ il ərzində qlobal dünya, geri dönməmək Ģərti ilə, elmi-texniki tərəqqinin 

hesabına cəmiyyətin bütün sferalarında dəyiĢikliyi təmin edəcəkdir. Buradan da əhalinin 

məĢğulluq problemi ilə bağlı reallıqlar meydana çıxır.  Odur ki, artıq biznes-modellər radikal 

formada dəyiĢdirilir. Müasir iqtisadiyyatda  texnoloji partlayıĢlar baĢ verir. Bütün həyata 

keçirilən texnologiyaların kombinasiyası  nəticədə kompaniyalara və ayrılıqda sahibkarlara iki  

xarakteristika   əsasında yeni məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsinə imkan verir: 

1. Yeni bazarlar yaradılır. 

2.Mövcud sahələr ya radikal formada dəyiĢdirilir, ya da ləğv edilir.  

         Nümunə olaraq qeyd edə bilərik ki, rəqəmsal fotokameralar artıq plyonkalı kameraları 

bütövlükdə əvəz etmiĢdir. 

 

          Azərbaycan və bir sıra ölkələrdə əhalinin məĢğulluq səviyyəsi  

          Respublikanın nəqliyyat sənayesində taksi xidmətinin göstərilməsində də radikal 

formadakı dəyiĢiklikləri artıq vətəndaĢlar hiss etməyə  baĢlamıĢdır. Belə ki,  Bakı Ģəhərində 

fəaliyyət göstərən ―Qərəmli taksi xidmətləri‖ kompaniyalarının yaranması taksi xidməti 

sahəsinin kökündən dəyiĢdirlməsinə və mərkəzləĢdirilmiĢ xidmət sahəsinin yaranmasına gətirib 

çıxarır. Belə ki, bu növ xidmətlər fərdi taksi xidmətindən həm tez, sürətli, həm də  yaxĢı və 

ucuzdur. Bu növ yaradılmıĢ xidmətlər  biznes-modellərin dayandırılmasını deyil, sadəcə səmərəli 

olmayan tərəfdaĢlarının tədricən aradan qaldırılmasını təmin edir.  

        Bundan əlavə ölkə ərazisində əhalinin qısa müddətdə, növbəyə durmadan və vaxt itirmədən, 

həm də keyfiyyətli  maliyyə ödəmələrinin ―Elektron‖ apatların köməyi ilə rahat və asan, həm də 

əlavə xidmət haqqı olmadan aparılması heç də bank sistemində məĢğul əhalinin sayının azalması 

ilə nəticələnmir, əksinə bank ximətlərinin və ödəniĢlərin əhali tərəfindən vaxtlı-vaxtında 

ödənilməsini təmin etmiĢ olur. 

        Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının (BƏT) qlobal məĢğulluq tendensiyaları haqqında 

hesabatındakı məlumata əsasən  qeyd edilir ki, 2017-ci ildə daha 5 milyon insan iĢsiz statusu 

qazanmıĢdır. Həmçinin, BƏT bildirir ki, müsbət irəliləyiĢlər baĢ verdiyi təqdirdə, onların müsbət 

təsiri iqtisadiyyatın real sektorunda deyil, kapital bazarlarında özünü göstərir və növbəti illərdə 

vəziyyətin yaxĢılığa doğru dəyiĢməsi gözlənilməzdir. BƏT-in baĢ direktoru Qay Rayder qeyd 

edir ki, iqtisadiyyatın bərpa olunması tempinin yüksək olmaması növbəti illərdə iĢsizlərin sayını 

artıracaq. Bu gediĢlə 2018-ci ildə iĢsizlik üzrə göstərici 215 milyon nəfərə çatacaq.   Hətta bütün 

proqnozların özünü doğrultmasına və bu vaxta qədər 200 min yeni iĢ yerinin yaradılmasına 

baxmayaraq, bu addım "köhnə" iĢsizləri, eləcə də bu müddət ərzində əmək bazarında meydana 

gələn yeni iĢsiz kütləsini iĢ ilə təmin etməyə kifayət etməyəcəkdir. 

        Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının hesablamalarına görə, ötən il iĢsizlərin sayı 206 milyon 

nəfərə çatmıĢdır. Bu göstərici bütün dünyada yaĢayan əmək qabiliyyətli insanların 6,1%-i təĢkil 

edir. Əgər yeni qlobal iqtisadi kataklizmlər baĢ verməzsə, növbəti 5 il ərzində iĢsiz kütləsi il 

ərzində orta hesabla 3 milyon nəfər artacaqdır. Bununla yanaĢı, bəzi regionlarda fəlakətlər 
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səngimir və buna görə də dünya üzrə  ümumi iĢsizlərin 45%-ni səngiməyən fəlakətlərlə əlaqəli 

zonaya aid ġərqi Asiya və Cənubi Afrika ölkələrinin vətəndaĢları təĢkil edir. 

       Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 2016-cı ildə 5012,7 min 

nəfər və ya ümumi orta əhalinin sayının 51,4%-ni, onlardan 4 759,9 min nəfər iqtisadi əmək 

fəaliyyəti ilə məĢğul olan əhali və ya iqtisadi fəal əhalinin sayının 94,9%, iĢsiz əhalinin sayı isə 

252,8 min nəfər və ya 5,1% təĢkil edir. Bu göstərici 2017-ci ildə müvafiq olaraq 5042,0  min 

nəfər təĢkil etmiĢdir ki, onlardan 4788,8 min nəfər iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olan əhali 

və ya iqtisadi fəal əhalinin sayının 95,0%, iĢsiz əhalinin sayı isə 253,2 min nəfər və ya 5,0% 

təĢkil etmiĢdir [ ]    
         AĢağıda bəzi ölkələrdə iqtisadi sahələr üzrə məĢğulluq səviyyəsi və iĢçilərin orta aylıq 

əmək haqqının müqayisəsi verilir (cədvəl 1, cədvəl 2). 

 

Cədvəl 1. Azərbaycan, Rusiya  və Almaniyada iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri 

üzrə əhalinin məĢğulluğu, % 
Ölkələr Kənd 

təsərrüfatı 

Tikinti Ticarət Nəqliyyat Dövlət 

idarəetmə 

Təhsil  Səhiyyə Digər 

sahələr 

Azərbaycan 36.8 7.2 14.7 4.1 6.0 7.9 3.9 19.4 

Rusiya 7.5 7.6 18.3 10.0 7.5 9.2 7.9 32.0 

Almaniya 2.6 23.6 73.8 

Mənbə: [2, s.88] əsasında müəliflər tərtib etmiĢdir 

Cədvəl 2. Bəzi ölkələrdə iqtisadi sahələrdə orta əmək haqqı 

Ġqtisadiyyat 

sahələr üzrə orta  

əmək haqqı 

Azərbaycan Rusiya Belorus ABġ 

Manat ABġ 

dolları 

  Rubl      ABġ 

dolları 

ABġ dolları ABġ dolları 

Kənd təsərrüfatı  3045 1743 25000-

30000 

5500 2900 25000 

Mədənçıxarmada 33684 19248 50000 11000 21000 25000- 130000 

Tikinti 9755 5574 30000 6000 6500 25000 

Ġnformasiya və 

rabitə 

9384 6256 40000 9000 6800 50000-70000 

  Maliyyə və 

siğorta fəaliyyəti 

14748 8427 70000 15800 9100 70000 

 PeĢə,elmi-texniki 

fəaliyyət 

10644 6083 30000-

40000 

6000-

9000 

6500 50000-70000 

Təhsil 4400  2537 25000-

35000 

5000-

7000 

3250 50000-70000 

 Səhiyyə   3000 1715 30000-

40000 

7400-

9000 

2400 70000-200000 

Ġqtisadiyyat üzrə- 

cəmi 

6000 3430 47500 6785 5100 28125 

Mənbə: [2, s.121] əsasında müəlliflər tərtib etmiĢdir 

 

        Məlumatların təhlilinə əsasən qeyd edə bilərik ki, Almaniyada əhalinin məĢğulluğunun 

strukturu  fərqlidir və avtomobilqayırma, texnika, dəzgahqayırma, yüksək texnologiya və kimya 

sənayesi liderlik edir və avrozonada bir sıra göstəricilərinə görə  bu ölkə irəlidədir və ölkələr 

sırasında 2-ci yeri tutur. Dünya ölkələri sırasında  Almaniya iqtisadiyyatına görə ABġ, Çin və 

Yaponiyadan sonra 4-cü yerdədir. Almaniyada kənd təsərrüfatı sahəsində çox az insan məĢğul 

olur. ÜDM-in strukturunda bu sahənin payı Rusiyada 4,4%, Azərbaycanda 5,6%  və Almaniyada 

1,2% təĢkil etdiy halda almaniyada əhalinin qida məhsullarına olan tələbatının 90%-i daxili 

istehsal hesabına ödənilir və bu sahədə avropa ölkələrindən Fransa və Ġtaliyadan geri qalır. 
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        Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunda təxminən 36,8% və ya 1729,6 min nəfər məĢğul 

olur. Lakin qeyd etmək istərdim ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına və qida məhsullarına ölkə 

əhalisinin tələbatını bu səviyyədən çox aĢagı təmin edə bilirik. O cümlədən, Rusiyanın emal 

sənayesində 13,7%. Azərbaycanda 4,8% və Almaniyada 2,0% əhali iĢləyir, halbuki, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə əlqali olan müəssisələrin emal etdiyi məhsullar həm ölkənin 

brend məhsullarının dünyada tanınmasında,  bu tipli müəssisələrdə əhalinin məĢğuluğunun 

artırılmasında, həm də   məhsulun keyfiyyətinin uzun müddətə saxlanılmasında rolu danılmazdır. 

Bu baxımdan gələcəkdə fındıq, qoz, pambıq, üzüm  və s. məhsulların emalını həyata keçirdikdən 

sonra (satıĢ qiymətlərində təxminən 5-6 dəfə artım) digər bazarlara çıxarılması məqsədi ilə 

həmin tip müəssisələrin ölkənin müxtəlif regionlarında tikilməsi və istifadə edilməsi iqtisadi 

cəhətdən çox səmərəlidir. 

        Azərbaycanın iqtisadi sahələrində orta əmək haqqı ABġ-dan 8,2 dəfə, Rusiyadan 1,98 dəfə, 

Belorusdan 1,49 dəfə azdır.  Lakin buna baxmayaraq milli valyutanın  xarici valyutalara görə 

dəyərinin uzun müddət stabil səviyyədə saxlanılması onun alıcılıq qabiliyyətini də yüksəldir. 

Yuxarida qeyd etdiyimiz kimi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində elmi-texniki tərəqqinin 

nəticəsində yeni yaradılmıĢ məhsul və xidmətlərdən istifadə heç də ölkədə məĢğul əhalinin 

sayının azalmasına deyil, onun həm keyfiyyətli, həm də sürətli və ucuz həyata keçrilməsinə 

istiqamətləndirilmiĢ problemlərdir. 

       Kompyuterlərin proqram təminatı sənayenin ənənəvi sahəsində mütəxəssislərin ali təhsil 

müəssisələrində hazırlığında köklü dəyiĢiklik edilməsini tələb edir. Məsələn, ali təhsil 

müəssisələrini yeni qurtarmıĢ gənc mütəxəssislər iĢ tapmaqda çox çətinliklərlə üzləĢirlər. Lakin, 

hüququn müxtəlif sahələri haqqında hüquqi məsləhət almaq arzusunda olanlar ABġ-da ―ĠBM 

Weston‖ –un proqramına müraciət etməklə bir neçə saniyə ərzində  ona sərfəli olan məlumatı 

90% dəqiqliyi  ilə alır ki, bu da fərdi müraciət edən hüquqĢünasların 70% -i ilə müqayisədə 

eynidir. Mütəxəssislərin  hesablamaların görə, yaxın gələcəkdə  bu sahənin mütəxəssislərinə olan 

tələbat 90% azalacaq, yalnız sırf ixtisaslı məhkəmə mütəxəssislərunə ehtiyac duyulacaqdır. 

        ―ĠBM Weston‖ proqramı tətbiq edilmiĢ sahələrdən biri olan həkim diaqnostokasında da  

xəstəliklərin diaqnostikasının düzgün qoyulmasını 4 dəfə dəqiqləĢdirir. Mütəxəssislərin 

proqnozuna görə  2030-cu ilə kimi kompyuterlərin intellekti insanların intellektini  keçəcək, süni 

intellektli elementə malik olan kompyuter proqramları ali təhsilli mütəxəssislərin 4-6 iĢ yerinin 

ixtisara salınmasına səbəb olacaqdır.  

       Skolkovski Elm və Texnologiya Universitetinin rektoru Akademik A. KuleĢev tədqiqatlara 

əsaslanaraq qeyd edir: ―Əgər keçmiĢdə təyyarə hazırlanması 10-15 il ərzində olurdusa,  indi 

müasir rəqabət mübarizəsində o, hər 4 ildən bir yeniləĢmirsə, onu istehsal edən kompaniya 

müflisləĢəcəkdir. Əgər əvvəllər mühəndislik metodu peĢəkarlığa, iĢləyənin sağlam düĢüncəsinə, 

biliyinə və uzun müddətli təcrübəsinə əsaslanırdısa,  hal-hazırda mühəndis ona kompyuterin 

verdiyi nəticələri düzgün traktovka etməyi bacarmalıdır‖. 

        Ölkələrin əmək bazarına robotlaĢmanın, enerjiləĢmənin və s. də təsirini nəzərə almamaq 

mümkün deyildir. Belə ki, yaxın gələcəkdə günəĢ, külək və su enerjiləri kömür, neft və qazın bir 

hissəsini əvəz edəcəkdir. Milli iqtisadiyyat bürosunun tədqiqatlarına əsasən 2001-2017-ci illər 

ərzində təkcə robotlaĢma ABġ-ın əmək bazarından 800 min iĢ yerinin əldən getməsinə səbəb 

olmuĢdur. Məsələn, təkcə 3D printerinin tətbiq edilməsi 2-4 iĢ yerinin itirilməsinə səbəb olur.  

 

        Nəticə 

        Bütün bu qeyd edilənlərlə bərabər ölkədə artıq fəaliyyət göstərən və açılması planlaĢdırılan 

iĢ yerləri əhalinin məĢgulluğunun təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Hal-hazırda elmi-

texniki tərəqqinin yüksək nəticələlərinin məhsulu olan texnika, texnologiyaların tətbiqinin 

vacibliyi ilə  yanaĢı qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə yüksək ixtisaslı kadr potensialına ehtiyac 

və tələbat hələ də vardır və mövcud firma və koorporasiyalar onlara lazım gələn ixtisaslı iĢçilərin 

seçilməsində çətinlik çəkirlər. Bu baxımdan həmin seçimin 20/80-ə prinsipinə əsaslanan Vilfred 

Pareto qanununa uyğunlaĢmasına diqqət yetirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Bu qanuna 

əsasən ―müəssisələrdə çalıĢan iĢçilərin 20%-nin gücü 80% nəticə, qalan 80%-nin  cücü isə 20% 
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nəticə verir‖. Odur ki, tək alimlərin deyil, bütövlükdə cəmiyyətin qarĢısında iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində nəzəri və səmərəli nəticələrin iĢlənilməsində tədqiqat məsələlərinin 

qoyulması  təsadüfi deyildir. 
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Резюме 

 

        В статье раскрыты проблемные факторы реализации политики обеспечения 

занятости, определено влияние научно-технического прогресса на деятельность 

экономических сфер, дан сравнительный анализ уровня занятости населения в 

Азербайджане и ряде стран. Также подчеркивается, что рабочие места, которые уже 

функционируют и планируются к открытию в стране, играют важную роль в обеспечении 

занятости населения. Наряду с необходимостью применения техники, технологий, 

являющихся в настоящее время продуктом высоких результатов научно-технического 

прогресса, отмечается, что в нашей стране существует потребность в 

высококвалифицированном кадровом потенциале, также существующие фирмы и 

корпорации испытывают трудности в подборе квалифицированных работников. В связи с 

этим мы считаем целесообразным обратить внимание на то, что этот выбор соответствует 

закону Вильфреда Парето, основанному на принципе 20/80. В связи с этим не случайно не 

только перед учеными, но и в целом перед обществом  ставятся исследовательские задачи 

по разработке теоретических и рациональных результатов в различных отраслях 

экономики. 

         Ключевые слова: экономика, отрасли, занятость, проблемы, совершенствование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Парвиз Гаджиев  

  Всесоюзный Сельскохозяйственный Институт Заочного Образования, профессор,Москва 

pgadjiev@yahoo.com 
 

 

 Ключевые слова: туризм, предприятия, показатели, расходы, доходы, развитие 

 

          Введение  

          Туризм является  многогранно развитой отраслью  стран с характерными 

особенностями, одной из главных составляющих дохода в некоторых странах мира 

(Испания, Италия, Чехия, Турция и др.), что влияет на развитие экономики и мирового 

сотрудничества. Как утверждают исследователи по туризму это индустрия становится 

одним из основных факторов создания новых рабочих мест, ускоряет развитие отраслей 

экономики, стимулирует производство, способствует сохранению народных промыслов и 

культуры, традиций страны и т.д. Индустрия туризма Азербайджана имеет обширную 

материально-техническую базу, который обеспечивает занятость в стране и практически 

взаимодействует всех сфер народного хозяйства. В состав индустрии туризма входить: все 

виды пассажирских транспортов и специализированный сеть технических услуг; 

различные специализированные учреждения и не туристические предприятия 

(«второстепенные» области для туризма). Материально-техническая база туризма 

включает в себя туристическую фирму, гостиницы, туристические базы, предприятия 

питания и торговли, автотранспортные учреждения, пункты проката туристического 

снаряжения, туристические бюро  с проездными документами, туристические офисы, 

клубы, вокзалы и др. 

           Благодаря относительно сильной мировой экономике, растущему среднему классу в 

странах с развивающейся экономикой, технологическим достижениям, новым бизнес-

моделям, доступным расходам на поездки и упрощению визового режима прибытие 

международных туристов в 2019 году выросло на 11,2% и достигло 3,1704 миллион 

человек, а расходы прибытие иностранных туристов в Азербайджан с туристической 

целью выросла на 11,6% и достигло  до  1,748 миллиард  США [8]. Эти показатели делают  

туристическую индустрию настоящей глобальной силой экономического роста и 

развития, способствуют  созданию новых и лучших рабочих мест и служит  катализатором 

инноваций и предпринимательства. Короче говоря, туристическая индустрия помогает 

улучшить жизнь для миллионов людей и преобразовать целые сообщества, а также 

создает исследовательскую базу  для изучения этой отрасли.    

     

          Материалы и методы 

          По данным UNWTO, уже в течении нескольких лет (кроме 2016 г.) экспорт туризма 

рос быстрее, чем экспорт товаров, что привело к сокращению торгового дефицита во 

многих странах [8]. С таким ростом появляется большая ответственность в обеспечении 

эффективного управления пунктами назначения, которое сводит к минимуму любое 

неблагоприятное воздействие туризма. Устойчивое управление туризмом на благо всех 

является более важным, чем когда-либо. Нам нужно расти больше в стоимости, чем 

просто в объеме [1, с. 288].  

         Сильная экономика страны стимулирует  рост туризма. Цели визита туристов в 

Азербайджан 2019 году  показывает, что доля отдыхающих туристов составляет  40,6%, 

доля с целью профессионального бизнеса составляет 29,7%, доля оздоровительных, 

религиозных, других целей туристов-4,5%, доля посещение родных и близких-25,1%, а 

доля неопределенных целей составляет 0,1%. Доля туристических поездок  в сравнении с 
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2014 годом в Азербайджане в 2019 году выросла на 703,8 тыс. человек и составило 2863,6 

тыс. человек. А доля путешествий в свободное время  в мире выросла с 50% в 2000 году 

до 56% в 2018 году [5,7].      

          Одной из составных частей индустрии туризма является транспортное 

обслуживание туристов. От его деятельности в большей степени зависит эффективность 

туристской деятельности в Азербайджане. Воздействие туризма сильно зависит от вида 

транспорта. Нет совершенно одинаковых туристских маршрутов, каждый маршрут имеет 

только ему присущие особенности. Поэтому очень важно правильно соотносить вид 

транспорта к тому или иному маршруту. Хотя транспортная отрасль обеспечивает связь 

между регионами, генерирующими туризм, и регионами назначения, роль отрасли как 

агента в развитии направлений в значительной степени игнорируется.         

        Важнейшее требование, предъявляемое к транспорту сегодня, заключается в 

неуклонном повышении скорости доставки пассажиров, росте объемов перевозок, 

экологической чистоте и эффективности. Из анализа видов используемых 

международными туристами транспорта видно, что около 58% туристов выбирают 

авиационный, 36%-автомобильный, 2%-железнодорожный и 4% водяной транспорт [7, с. 

21]. По сравнению с 2000 годом доля авиаперевозок пассажиров в 2019 году увеличилось 

на 12%, а доля рейсов авиатранспорта за тот же период  сократился на 10%. 

            В последние годы проводимая выставка, проведенная  Кавказским 

Международным Отелем, Рестораном  и Супермаркетом («Horex Caucasus-2019») оказали 

положительное влияние на развитие индустрии туризма в Азербайджане. Участники из 

разных стран встречаются с производителями для заключения взаимовыгодных сделок 

и  демонстрирования профессионального оборудования для кухни, супермаркетов, 

кондитерского и хлебопекарного оборудования, профессионального торгового 

оборудования, воздухоочистительного, очистительного и холодильного оборудования, 

кассовых аппаратов, мебели и т.д. [4].                                     

        Туризм является важным компонентом диверсификации экспорта как для стран с 

формирующейся рыночной экономикой, так и для стран с развитой экономикой, 

обладающих значительным потенциалом для сокращения торговых дефицитов и 

компенсации более низких экспортных доходов от других товаров и услуг. По сравнению 

с предыдущим годом в 2019 году  экспортные доходы от пассажирской перевозки 

международных туристов составляет 121 миллиард долларов США.  Экспортные доходы 

от международного туризма являются важным источником иностранных доходов для 

многих направлений в мире.  Объем доходов от привлечения международных туристов в 

10 топ стран мира  составляет около 571 миллионов долларов США [5].  

           Также, туризм генерирует 5 миллиардов долларов США в день на экспорт. Можно 

отметить, что туристская индустрия  составляет долю 7% мирового экспорта и 29% 

мирового экспорта услуг. Индустрия туризма функционирует как межотраслевой 

комплекс благодаря налаженным связям с едва ли не всеми государственными 

управлениями и службами, в частности, с такими структурами как правовая, финансово-

экономическая и кадровая. 

        Государственная поддержка этой отрасли заключается в стимулировании 

потребностей населения в их услугах. В результате  эффективности государственной 

туристической политики прибыльность индустрии туризма и ее вклад в национальную 

экономику постепенно расширяется. В связи с этими  в Азербайджане был реализован       

Шахдагский зимне-летний туристический комплекс, один из удивительных уголков, где 

можно насладиться захватывающими духом пейзажами и управляемый ведущими 

мировыми компаниями, который входит в топ-10 недорогих горнолыжных курортов 

России и ближнего зарубежья [6]. 

        Развитие туризма в нашей стране зависит от комплекса условий: природно-

географических, историко-политических, социально-экономических, демографических, 
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сложившиеся в обществе и факторов, которые их определяют. В таблице 1 представлены 

основные показатели деятельности туристических фирм Азербайджана в 2015-2019г.г. 

Таблица 1. 

Показатели деятельности туристических предприятий 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Стоимость путевок, 

проданных иностранцам  

для путешествий в  

Азербайджане, тыс. манат 

812.3 811,7 11285,0 12496,8 20289,0 

 

Общий доход 

туристических агентств и 

туроператоров, тыс. манат  

36482,2 36758,3 41034,2 56124,3 63363,8 

Общие расходы 

туристических агентств и 

туроператоров, тыс. манат 

30811,6 29101,8 36734,6 46154,4 50400,0 

 

Общее количество 

сотрудников в 

турагентствах и на 

предприятиях 

туроператоров, тыс. чел. 

1,586 1,838 1,891 1,946 2,205 

 

     Примечание: на основе материалов [7] составлено автором 

 

Из анализа видно, что  по сравнению с 2015 годом стоимость путевок, проданных 

иностранцам в 2019 году составляет в 24,9 раза больше. Общий доход  туристических 

агентств и туроператоров составило  в 2019 году 1,7 4 раза больше чем в 2015 году, а  

общие расходы  в сравниваемые периоды увеличился соответственно-1,64 раза. Общее 

количество сотрудников в этих предприятиях в сравниваемый  период  составило  619 

человек больше [7, с. 15]. 

       Темпы развития туризма и большие объемы валютных поступлений активно влияет на 

различные сектора экономики, что способствует формированию  собственной туристской 

индустрии. Так как, туритскую сферу приходится около 10 % мирового валового 

национального продукта, 7% мировых инвестиций, 11% мировых потребительских 

расходов.  Рост туристской активности, измеряемый в численности  прибытия туристов в 

другие страны и доходов от их обслуживания (процентах). Так как, по сравнению 

статистических данных число прибытий туристов в республики в сравнение с 2014 годом 

увеличилось   в 2019 году 1,4 раза , а количество  путешественников с целью туризма 

увеличился  в 1,33 раза  [7, с.12].  

      Такие подходы как создание туристско-рекреационной базы в республике уже 

находят  применение в системе государственного управления Азербайджана на уровне 

Апшеронской, Гянджа-Казахской, Астара-Ленкоранской и Шеки-Закаталинской 

экономической зоны и горных регионах республики, а потому государственный 

менеджмент в состоянии создать условия для привлечения существенных частных 

инвестиций в туристско-рекреационные объекты,  обеспечить эффективное 

функционирование местных туристических компаний, повысить конкурентоспособность 
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туристических компаний принимающих туристов. Необходимо организовать четкую 

взаимосвязь участников туристского рынка со смежными отраслями, руководствуясь идей 

развития туризма в Апшероне как одного из видов деятельности с максимальным 

синергетическим эффектом. Это даст возможность работать разрозненным отделам как 

единое целое для того, чтобы соответствовать единству технологии процесса 

обслуживания туристов.  

       Для экономики Азербайджана реализация  кластерной политики в Апшероне-это 

реальная возможность обеспечить экономическую зону  конкурентоспособность в 

будущем, то есть, создавать долгосрочную стратегию развития туриндустрии. При этом 

косвенное влияние туризма на экономику почти равно ее прямому результату. С учетом 

данных предпосылок, удельный весь туризма по статистическим данным  в Азербайджане 

достигло в 2019 году 4,9% [7. С.19]. Это очень позитивное явление. Тому имеются 

причины, а именно: туристов в нашу страну привлекают стабильность, безопасность, 

гостеприимство, современная инфраструктура, исторические памятники и 

государственная поддержка сферы туризма, а также, международные мероприятия, 

международные соревнования и т.д. 

        Таким образом существующие моменты, формирующие  развития туристической 

индустрии в  Азербайджане, можно разделить  на группы: 

    - увеличение доли видов туризма; 

     -уменьшение  диспропорции между ресурсным обеспечением и степенью его   

       использования; 

    - реклама национального туристического продукта и государственная поддержка 

туризма в стране. 

 

         Выводы 

         По данным ЮНВTO туризм является третьей по величине категорией экспорта в 

мире после химических веществ и топлива, опережая автомобильные продукты и 

продукты питания и составляет 1,586 миллиард долларов США. Рост туристской 

активности, измеряемый в численности  прибытия туристов в другие страны по 

сравнению с 2014 годом, увеличился в 2019 году 1,4 раза, а общие расходы  в 

сравниваемые периоды увеличился-1,64 раза. Большие объемы валютных поступлений с 

развитием туризма Азербайджана активно влияет на различные сектора экономики, что 

способствует формированию собственной туристской индустрии. В соответствии с 

принятой в Азербайджане дорожной картой по развитию туризма есть ряд поручений, 

которые предполагают совместную работу различных структур. Это развитие 

транспортной сферы и подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма. Кроме 

того, определены целевые для Азербайджана страны с точки зрения увеличения 

туристического потока из разных стран мира. Совместную работу над привлечением 

туристов из этих стран ведут как государственные структуры, так и туристические 

компании. Таким образом, туризм, являясь выгодной отраслью экономики, может стать 

при соответствующих условиях, важнейшей частью валового национального дохода  

страны.  
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Pərviz Hacıyev 

TURĠZM MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN ƏSAS GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN ÖLKƏ 

ĠQTĠSADĠYYATININ ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠ 

 

Xülasə 

 

       Məqalədə turizm müəssisələrinin əsas göstəricilərinin ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına təsiri 

məsələləri tədqiq edilir, Azərbaycana gələn beynəlxalq turistlərin sayından asılı olaraq gəlir və 

xərclərdə nisbi dəyiĢiklik göstərilir. Həmçinin Azərbaycana gələn beynəlxalq turistlərin ümumi 

sayında müxtəlif hədəflərin payı təhlil edilmiĢ və qeyd olunmuĢdur ki, turizm ölkə 

iqtisadiyyatının əsas sahələrinə böyük təsir göstərir. Eyni zamanda,tədqiqat iĢində dünyanın 

müxtəlif ölkələrindən turist axınının artırılması baxımından Azərbaycan üçün hədəflənmiĢ 

ölkələr müəyyənləĢdirilmiĢ və belə bir qənaətə gəlinmiĢdir ki, bu ölkələrdən turist cəlb 

ediciliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə  dövlət qurumları və ADTA-nin ayrı-ayrı turizm Ģirkətləri, 

həmçinin onunla əlaqəli olan digər təĢkilatlar birgə iĢ aparmalıdırlar. Beləliklə, turizm sənayesi 

ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının katalizatoru kimi çıxıĢ edir və müvafiq Ģəraitdə, Azərbaycanın 

ümumi milli gəlirinin mühüm hissəsi ola bilər. 

  

         Açar sözlər:turizm, müəssisələr, göstəricilər, xərslər, gəlir, inkiĢaf 
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“COVID 19”: REALLIQLAR VƏ VƏZĠFƏLƏR 

 

Açar sözlər: pandemiya, COVID 19, beynəlxalq ticarət, dunya iqtisadiyyatı 

 

GiriĢ 

XXI-ci əsrin ilkin təəssürat postulatları sanki ötən əsrin əlamətlərini özündə ehtiva edirdi. 

Belə ki, əhali artımının istehlak vasitələrinin artım tempi ilə qeyri-bərabərliyi, vahid ölkə 

miqyasında əhali təbəqələri arasındakı həyat səviyyələrindəki fərqliliyin getdikcə dərinləĢməsi 

və bunun bütün ölkələrdə inikası, xammal və yeraltı sərvətlər uğrunda ölkələrarası diplomatik 

münasibətlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsindən kənarlaĢması və ən nəhayət istənilən problemin 

zor tətbiqi ilə həllinin mümkünlüyünün adi hal alması bunun bariz nümunəsidir. Bütün bu 

deyilənlər bir qütblü və qloballaĢan dünya ―üstünlükləri‖ fonunda tirajlanması getdikcə daha 

dəhĢətli hala gələcək dünya düzənindəki  subyektiv əsaslı fəlakətləri adi hadisələr kimi 

cəmiyyətə qəbul etdirilməsinə hesablanmaqdadır. 

Son onilliklərdə dünya iqtisadiyyatında baĢ verən ardıcıl maliyyə-iqtisadi böhranlar Çin 

XR istisna olunmaqla bütün dünya ölkələrində nəinki iqtisadi artımı ləngitmiĢ və hətta bir çox 

ölkələrin iqtisadiyyatını ciddi tənəzzülə uğratmıĢdı. Azərbaycan Respublikası bu ağır sınaqlardan 

mümkün qədər az itkilərlə çıxmağı bacardı. Bu, son 15 ildə ölkə iqtisadiyyatının uğurlu 

diversifikasiyasının, infrastruktur, kommunikasiya, nəqliyyat-logistika, turizm və yaĢıl enerji 

sahələrinin inkiĢafına verilən prioritetlik  sayəsində  həyata keçirilən çoxsaylı dövlət 

proqramlarının icrası ilə əldə oluna bildi.  

Beləliklə dünyanın digər inkiĢaf etməkdə olan ölkələri kimi Azərbaycanda  yeni iqtisadi 

Ģəraitə uğurlu adaptasiyası formalaĢdı.  Məhz belə bir mühitdə  dünya iqtisadiyyatına  indiyədək 

bənzəri olmayan bir təxribat  ―COVID 19‖ pandemiyası saldırısı baĢ verdi.  

 

“COVID 19” pandemiyasının aĢkar edilməsi və yayılması 

Son 200 illik dünya  tarixində  əhatəliliyi, yayılma sürətliliyi  və  sona çatmasının qeyri-

müəyyənliyi  ilə seçilən bu pandemiya əksər ölkələrdə  əhali sağlamlığını, iqtisadiyyatı, sosial 

mədəni həyatı demək olar ki, tam mənası ilə iflic etmiĢdir. Bu gün 200 ölkə bu virusla qızğın 

mübarizə aparmaqdadır. 

Koronovirus pandemiyasının ilkin olaraq Çin XR-da aĢkar edilməsinə baxmayaraq,  

dünya mətbuat orqanlarında  bu məlumat məlum olmayan səbəblər üzündən 2-3 ay sonra qeydə 

alındı. BaĢqa sözlə, Çin dövləti xəstəliyin artıq digər ölkələrdə qeydə alınmasından sonra rəsmi 

olaraq məlumatı təsdiqləməyə məcbur oldu. Belə bir məsuliyətsiz münasibət pandemiyanın qısa 

müddətdə Avropa, Amerika, Asiya və Afrika qitələrinə yayılmasına, kütləvi psixozun 

yaranmasına Ģərait  yaratdı. Eyni zamanda xəstəliyin mahiyyətinin tədqiqinin baĢlanmasına və 

virus əleyhinə peyvəndin kəĢfinin gecikdirilməsinə, yoluxanların sayının Çin, Ġspaniya, Ġtaliya, 

Almaniya, ABġ, Rusiya, Ġngiltərə, Braziliya, Türkiyədə və s. ölkələrdə qısa zamanda kəskin 

artmasına səbəb oldu [1].  

YaranmıĢ vəziyyətin ciddiliyini dünya  birliyinə çatdıran Beynəlxalq Səhiyyə TəĢkilatı 

(BST), BMT çərçivəsində dövlətlərin hər birinin bu sahədə vəzifə və öhdəliklərindən doğan 

fəaliyyətlərini koordinasiya etmək funksiyasını öz  üzərinə götürdü. Koronovirusun  öz təsir 

gücünə görə qısa zaman kəsiyində həyatın bütün sferalarını əhatə edə bilməsi və zaman keçdikcə 

onun fəsadlarının daha da katastrofik sonluqlarla nəticələnməsi və bu sahədə əsaslandırılmıĢ 

proqnozların verilə bilməməsi vəziyyəti daha da kəskinləĢdirməkdədir. Analitiklərin fikirlərinə 
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görə koronavirus sayəsində yaranmıĢ böhranın fəsadları 1933-cü il dünya böranından ən azı 3 qat 

artıq olacaqdır.  

Hazırda qeyri-müəyyən sonluqları ilə üzləĢməyi istəməyən hər bir ölkə pandemiyaya 

qarĢı qabaqlayıcı kompleks tədbirlər həyata keçirməyə baĢlamıĢlar. Lakin bu tədbirlər heç də hər 

bir ölkədə istənilən nəticənin əldə edilməsi ilə sonuclanmır. Məsələn, Hindistan kimi güclü 

iqtisadi potensiala malik bir ölkədə hələ də xəstəlik tüğyan etməkdə, iqtisadiyyat ağır itgilərə 

məruz qalmaqdadır. 

Əksər ölkələrdə iĢ yerlərinin bağlanması, əhali gəlirlərinin azalması, məktəb və digər 

təhsil ocaqlarında fasilələrin verilməsi, məiĢət, iaĢə və ticarət sahələrində iĢin və xidmətlərin 

dayandırılması, idman və mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə qoyulan qadağalar ictimai 

sosial həyatı daha da gərginləĢdirməklə yanaĢı cəmiyyətdə ümidsizlik sindromunu 

gücləndirməkdədir. 

 

Pandemiyanın dövlətlərarası əlaqələrə təsiri 

Beynəlxaq ticarət və ümumiyyətlə dövlətlərarası iqtisadi və hümanitar əlaqələrin 

dondurulması, qlobal miqyasda istehlak potensialının alıcılıq tələbinin getdikcə zəifləməsi dünya 

iqtisadiyyatının pisləĢməsi, büdcə kəsirlərinin əsaslı Ģəkildə artmasına səbəb olmaqla ölkə daxili 

sabitliyin pozulmasını tətikləməkdədir. 

Yəni, qlobal iqtisadi aktivliyin zəifləməsi ümumilikdə neft və neft məhsullarına olan tələbatı da 

azaltdı. Məhz bu səbəbdən bundan əvvəlki böhran hallarının mənfi təsirləri (bir barrelin 

qiymətinin 30$-a düĢməsi) bitməmiĢ pandemiya neft qiymətlərindəki risklərin artması yenidən   

Azərbaycan iqtisadiyyatında da ciddi gərginliklərin yaranmasına səbəb ola biləcəkdir. 

BaĢqa sözlə virusun yayılmasının yaratdığı qlobal iqtisadi problemlər Azərbaycan 

iqtisadiyyatına əsasən neft bazarında formalaĢmıĢ volatilliklər vasitəsilə təsir edir. Neftin 

qiymətinin sürətli azalması COVID 19-un yayılması ilə birbaĢa bağlı olmasa da virusun 

yayılmasının neft qiymətləri üzərində formalaĢdırdığı riskin təsiri bir reallıqdır. XoĢ haldır ki, 

OPEC tərəfindən görülmüĢ tədbirlər nəticədə son aylarda neftin qiymətinin  bahalaĢması  (bir 

barrelin qiymətinin 60 $-a qalxması) müĢahidə olunmaqdadır. 

Ġlkin olaraq  insan sağlamlığına ciddi təsiri ilə meydana çıxan COVID 19 getdikcə 

cəmiyyətdə qərarlaĢmıĢ yaĢayıĢ tərzinin pozulmasına, təhsilə, birgə mədəni kütləvi davranıĢa, iĢə 

davamiyyətə, iri müəssisələrin fəaliyyətlərinin dayandırılmasına, kiçik və orta biznes 

fəaliyyətinin, nəqliyyat sferasının durdurulmasına, ümumən sosial iqtisadi fəaliyyətin iflic 

olunmasına gətirib çıxardı. 

Pandemiyanın meydana çıxması ilə qısa bir zaman kəsiyində planeti  əhatə etməsi və 

həyatın bütün sferalarını təsir dairəsinə alması yeganə tarixi bir hal kimi qiymətləndirilməkdədir. 

Ümumiyyətlə 26.0502021-сi il tarixinə olan məlumata görə dünya üzrə bu növ virusa tutulmuĢ 

insanların ümumi sayı 168 011 339 nəfər, ölkəmizdə isə 332894 nəfərdir.  

 

Dünya iqtisadiyyatında pandemiya böhranı  

Dünya iqtisadiyyatı pandemiya səbəbindən dərin böhran keçirir və bu vəziyyətin sonunun 

proqnozlaĢdırılması mümkün görünmür. Bu gün hər bir ölkə pandemiyanın vurduğu ziyanın 

məbləğini dəqiq hesablamaqda çətinlik çəkir.  

Belə bir Ģəraitdə dünya ölkələrinin çox az bir qismi sosial-iqtisadi inkiĢaf 

strategiyalarının çətinliklə də olsa öhdəsindən gələ bilir. 

Azərbaycan dövləti bu sahədə qabaqlayıcı tədbirlərin-xəstəliyin ölkədə yayılmaması 

üçün karantin fəaliyyətinin tətbiqi ilə baĢladı. Ölkədaxili və beynəlxalq sərniĢindaĢıma ciddi 

nəzarət altına alındı. Mövcud xəstəxana komplekslərinin müasir tələblər səviyyəsində 

modernləĢdirilməsi, onların maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni regional 

xəstəxanaların yaradılması, onların peĢəkar tibbi personal və ləvazimatla təmin olunması bu 

sahədə dövlətin həyata keçirdiyi ilkin tədbirlərdəndir. Ölkədə vaksinləĢmə prosesinin baĢlanması 

və uğurla həyata keçirilməsi də bu tədbirlər sırasındadır. 
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Beləliklə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi dövlət tərəfindən həyata keçirilən bu ardıcıl 

tədbirlər epidemiyanın tənzimlənməsinə, yəni idarə oluna bilən səviyyəyə çatdırılmasına imkan 

verdi. 

Pandemiyanın ölkədə geniĢ yayılması sosial-ictimai həyata, ölkə iqtisadiyyatına, əhalinin 

iĢlə təmin olunmasına və bununla əlaqədar gəlirlilik səviyyəsinə, sahibkarlıq subyektlərinin 

müflisləĢməsinə və təlim-tədris proseslərinin ənənəvi üsullarla aparılmasına ciddi mənfi təsirlər 

göstərmiĢdir. Qlobal miqyasda hadisələrin gediĢinin proqnozlaĢdırıla bilməməsi Azərbaycan 

dövləti tərəfindən ciddi tədbirlər həyata keçirilməsinə zəruriyyət yaradırdı. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2020-ci il tarixli Fərmanında  və 2020-ci il 

19 mart tarixli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 

edilmiĢ Tədbirlər Planında iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi, iĢ yerlərinin qorunub saxlanması, 

iqtisadi fəallığın tənzimlənməsi, vergi stimullarının tətbiqi, sahibkarların kredit ehtiyaclarının 

ödənilməsinin asanlaĢdırılması, pandemiyanın mənfi təsirlərinin təsdiqləndiyi sahələrə  dövlət 

dəstəyinin təĢkili, postpandemiya tədbirlər proqramının iĢlənməsi və həyata keçirilməsi, sosial 

rifaha dəstək və mövcud iĢ yerlərinin qorunmasını və ən nəhayət  əhalinin aztəminatlı və xüsusi 

həssas təbəqəsini əhatə edən əməli fəaliyyətlər öz əksini tapmıĢdır. 

Belə bir Ģəraitdə iqtisadi vəziyyətləri normallaĢan ölkələrdən biri kimi Azərbaycan 

dövləti də pandemiyanın vurduğu ziyanların aradan qaldırılması, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxĢılaĢdırılması, müsəssisələrin iflasdan xilas edilməsinə dair çoxsaylı ilkin tədbirlər həyata 

keçirməkdədir.  

Misal üçün, COVID 19-un ölkə iqtisadiyyatına mənfi  təsirini azaltmaq üçün 2021-ci ilin 

4 aprel ayından biznes sahələri və fərdi fəaliyyəti dəstəkləmək üçün ölkə büdcəsindən 3,4 

milyard manat vəsait ayrılmıĢdır. Bundan savayı, müəssisələrin gəlirliyinə dəstək olmaq məqsədi 

ilə orada çalıĢanların əməkhaqqı qismən təmin edilmiĢ (215 milyon manat); kiçik müəssisələrə 

yardım (80 milyon manat) edilmiĢ; müvəqqqəti ictimai iĢ yerlərinə (54 milyon manat); ayrılmıĢ 

iĢsizlik üzrə müavinətlərin verilməsinə (230 milyon manat) ödənilmiĢ; pensiyaların ödəniĢi üçün 

(200 milyon manat); məqsədli sosial təminatlar (4,5 milyon manat); enerji və təhsil yardımları 

(20 milyon manat) və Sahibkarlığın ĠnkiĢafına Dəstək Fonduna əlavə olaraq ( 50 milyon manat) 

civarında maliyyə vəsaitləri ödənilmiĢdir [3].  

Dövlət tərəfindən həyata keçirilən bu tədbirlər nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında 

dayanıqlılığın bərpasına və əhalinin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına ilkin Ģərait 

yaratmaqla gələcəyə ümidləri artırmıĢdır. ĠĢsizliyin və yoxsulluğun getdikcə artmasının, əhalinin 

aztəminatlı böyük çoxluğunun iqtisadi vəziyyətinin pisləĢməsinin, təhsil sferasındakı davamiyyət 

və keyfiyyət problemlərinin aktivləĢməsinin, xəstəliyinin qorxunc sonuclarının mətbuatda geniĢ 

ponpalanmasının qarĢısının alınmasına geniĢ imkanlar açmıĢdır.  

Təhlillər göstərir ki, pandemiyanın təsir imkanlarının və dairəsinin, fəsadlarının, 

nəticələrinin və onun qarĢısının alınması üçün göstərilən tədbirlər sisteminin səmərəliliyinin 

kompleks tədqiqi aparılmadan, onunla mübarizədə bütün ölkələrin birgə fəaliyyəti təmin 

edilmədən qlobal miqyasda kəskin uğurlu nəticələrin alınması qeyri-mümkündür. 

Bütün bunlar inkiĢaf etməkdə olan sivil dövlətin öz müstəqilliyini gücləndirilməsi, 

əhalisinin sosial rifahının ekstremal Ģəraitdə belə qorunub saxlanılması yönəlik ardıcıl 

fəaliyyətinin təsdiqidir. 

Qeyd edildiyi kimi hazırda ölkəmizdə pandemiya ilə mübarizə idarə oluna bilən həddə 

aparılmaqdadır. Belə ki, xəstəliyin yayılmasının tənzimlənməsində, əhalinin maddi-rifah halının 

normallaĢdırılmasında, iqtisadi tənəzzülünün qarĢısının alınmasında müsbət nəticələr əldə 

edilməkdədir. Əldə olunan münbit  Ģəraitin davamlılığının təmin edilməsi, normal həyat və iĢ 

rejiminə keçilməsi üçün orta və uzunmüddətli tədbirlər kompleksinin iĢlənib həyata keçirilməsi 

vacibdir. Bu tədbirlər paketi özündə:  

- pandemiya ilə mübarizədə qərarlaĢmıĢ davranıĢ, iĢ və təlim-tərbiyə metodlarının 

davam etdirilməsini; 
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- milli iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinə dəymiĢ zərərin müəyyənləĢdirilməsi və bu 

sahələrdə iĢ rejiminin normallaĢdırılmasına müvafiq təĢkilati-maliyə dəstəyinin 

göstərilməsini; 

- daxili biznes fəaliyyətinin normallaĢdırılması və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin 

tənzimlənməsi kimi məsələləri özündə əks etdirilməlidir. 

 

Nəticə 

Beləliklə, ―COVID 19‖ pandemiyası öz təbiəti ilə cəmiyyət həyatının bundan sonra ki, 

dövrdə əvvəlki ənənəvi həyat tərzi ilə davam edə bilməyəcəyini ortaya qoymuĢdur. Ona görədə 

dünya ölkələrinin vahid bir cəbhədə birləĢməsi, qlobal sosial-iqtisadi tənzimləmə prinsplərinə 

əməl etmələri zəruriyyəti bütün ölkələr tərəfindən birmənalı qəbul edilməlidir. Təhlillərdən belə 

qənaətə gəlinirki, istənilən ölkədə yeni reallıqlar Ģəraitində normal həyatın təmin olunması dövlət 

və cəmiyyətin, hər bir fərdin bu sahədəki məsuliyyət səviyyəsindən birbaĢa asılı olacaqdır.  

 

 

         Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat  

1. https://aircenter.az/ 

2. www.worldometers.info/coronavirus/ 

3. https://www.taxes.gov.az 

4. https://president.az 
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AZƏRBAYCANDA REGONLARIN ĠNKĠġAFINDA MALĠYYƏ TƏMĠNATININ 

GÜCLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ RƏQƏMSAL TEXNOLOGĠYALARDAN  

ĠSTĠFADƏ YOLLARI 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda regonların inkişafında maliyyə təminatının  gücləndirilməsində 

rəqəmsal texnologiyalardan istifadə yolları və güclü maliyyə təminatı mexanizmlərinin olmasının 

vacibliyini şərtləndirən amillər və yanaşmalar tətqiq edilir. Maliyyə-kredit xidmətlərinin 

əlçatanlığının və operativliyinin təmin edilməsində rəqəmsal texnologiyaların rolu və 

səmərəliliyi açıqlanmışdır. Elektronlaşdırılmış maliyyə-kredit xidmətlərinin çevikliyi hesabına 

regionların maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması yolları üzrə yanaşmalar və prinsiplər 

baxılmışdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə-Qarabağ regionunda müasir rəqəmsal 

texnologiyalar əsasında maliyyə təminatı mexanizmlərinin hazırlanması və tətbiqinin vacibliyi 

əsaslandırılmışdır. Müasir qlobal təsirlər və postpandemiya şəraitində, postmüharibə dövrünün 

tələbləri kontekstində regional maliyyə təminatı mexanizmlərinin rəqəmsal texnologiyalarda 

istifadə olunmaqla gücləndirilməsi yolları üzrə tövsiyələr verilmiş və təkliflər hazırlanmışdır. 

  

Açar sözlər: region, rəqəmsal texnologiyalar, maliyyə təminatı, problemlər, rəqəmsal 

üstünlüklər 

 

GiriĢ  

Dünya təcrübəsindən yanaĢdıqda ölkə regionlarının dayanıqlı inkiĢafının sürətləndirilməsi, 

xüsusilə yüksək texnologiyaların tətbiqi məsələlərində mərkəzi Ģəhərlərlə regionlar arasında 

fərqlərin minimuma endirilməsi, elektron xidmətlərin geniĢ tətbiqinin nail olunması mürəkkəb 

məsələlərdən hesab olunur. Amma, bunların diqqət mərkəzində saxlanılması və zəruri tədbirlərin 

görülməsi vacib Ģərtlərdəndir. Belə ki, ölkənin hər hansı bir regionunun kompleks və sistemli 

Ģəkildə inkiĢaf etdirilməsi, burada dayanıqlı və tarazlı inkiĢafın formalaĢdırılması, 

gücləndirilməsi məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bunun üçün maliyyə təminatının 

gücləndirilməsi tədbirləri görülməlidir [5]. Eyni zamanda, ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi 

inkiĢafı ilə bağlı spesifik məsələlərə daha çox önəm verildiyini nəzərə alsaq, xüsusilə maliyyə 

təminatının yaxĢılaĢdırılması, regionların inkiĢaf prioritetlərinin obyektiv olaraq 

dəyərləndirilməsi, mövcud resurslardan səmərəli istifadəyə nail olunması, son nəticədə isə 

dayanıqlı və tarazlı inkiĢaf modelinin iĢlənib hazırlanması, tətbiq edilməsi və təkmilləĢdirilməsi 

məsələləri davamlı Ģəkildə maliyyə resurslarının və investisiyaların cəlbedilməsini tələb edir. 

Digər tərəfdən, əlbəttə, dünyada regionların inkiĢafı üçün müxtəlif dövlət dəstəyi mexanizmləri, 

modellər və yanaĢmalar vardır. Məsələn, ABġ və Qərbi Avropa ölkələrində regionların 

inkiĢafında daha çox müxtəlif layihələrdən, o cümlədən ağıllı texnologiyalardan, Smart 

layihələrdən və s. istifadə diqqət çəkir. BaĢlıca məqsəd isə regionun investisiya və maliyyə 

cəlbediciliyinin yüksəldilməsi, bu regionda həyata keçirilməsi layihələrə özəl və xarici 

investorların marağının yönəldilməsindən ibarətdir. Maliyyə məsələləri və maliyyə dayanıqlılığı 

çoxĢaxəli yanaĢmaları, məhsuldar və etibarlı mənbələrin olmasını, maliyyə, yatırılan kapitalın, 

yönəldilən investisiyanın hərəkətinin Ģəffaflığı, baryerlərin minimuma endirilməsin, elektron 
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xidmətlərin geniĢ tətbiqini Ģərtləndirir. Bu isə öz növbəsində maliyyə təminatı mexanizmlərinin 

iĢləkliyi və səmərəliliyi ilə birbaĢa bağlıdır. Dayanıqlı və tarazlı inkiĢaf strategiyası və prioriteti 

dövlət tərəfindən daha çox və geniĢmiqyaslı tədbirlərin görülməsini, yüksək texnologiyaların 

regionlara transferi üçün müvafiq infrastrukturun yaradılmasını tələb edir. Bundan əlavə, 

rəqəmsal texnologiyaların daha intensiv formada regionlarda tətbiqinə imkan verən tədbirlərin və 

layihələrin hazırlanmasını, bu layihələrin təĢkilati, hüquqi və maliyyə aspektlərinin  

tənizmlənməsini, bir çox mühüm fəaliyyət istiqamətlərinə dövlət müdaxiləsinin zəruriliyini, o 

cümlədən maliyyə mexanizmlərinin formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı daha 

məqsədəuyğun, regionların sosial-iqtisadi və ənənəvi inkiĢaf xüsusiyyətlərinə uyğun olan 

mexanizmlərin hazırlanmasını və tətbiqini zəruri edir [2]. Hər bir regionda təbii və iqtisadi 

resursların, məhsuldar qüvvələrin müəyyən hədləri, səmərəlilik sərhədləri və səviyyələri vardır. 

Amma, bunların hərəkətə gətirilməsi, istehsal, kommersiya və maliyyə dövriyəsinə cəlbedilməsi 

daha önəmli və strateji məsələlərdən hesab olunur və müasir dövrdə rəqəmsal texnologiyalar bu 

məsələlərin həllini sürətləndirmək potensialına malikdirlər.  

 

Regionların inkiĢafında maliyyə-kredit resurslarının əlçatanlığının təmin edilməsi 

Maliyyə problemləri çözülmədən və dayanıqlı maliyyə mexanizmləri olmadan iri 

layihələrin, o cümlədən regional layihələrin, regional prioritetlərin praktiki olaraq 

reallaĢdırılması, zəruri tədbirlərin görülməsi, əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün 

kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi və bunlarla bağlı problemlərin həll olunması, baryerlərin 

aradan qaldırılması, maliyyə resurslarının əlçatanlığın təmin edilməsi üçün əlavə tədbirlərin, 

infrastruktur və institusional tədbirlərin geniĢləndirilməsi, regionlarda maliyyə-kredit və bank 

təĢkilatlarının, müəssisələrinin filiallar Ģəbəkəsinin yaradılması, maliyyə-kredit xidmətlərinin 

çeĢidinin diversifikasiyalaĢdırılması və bu qəbildən olan xidmətlərə əlçatanlığın təmin edilməsi 

xeyli çətin həll olunan məsələlər kimi xarakterizə edilirlər. Ölkəmizdə hazırkı reallıqlardan 

yanaĢsaq, regionlarda ixtisaslaĢdırılmıĢ maliyyə fondları və birlikləri, sığorta və lizinq 

təĢkilatları, bank olmayan maliyyə-kredit birlikləri, həmçinin sərbəst qərarlar vermək iqtidarında 

və səlahiyyətində olan banklar və bank filialları barmaqla sayılası qədərdir. Əsas etibarı ilə ayrı-

ayrı bankların filialları fəaliyyət göstərirlər, amma bu bank bölmələri və struktur vahidləri 

sərbəst qərar vermək səlahiyyətində deyillər, bu isə öz növbəsində maliyyə mexanizmlərindən və 

alətlərindən operativ istifadə edilməsini çətinləĢdirir, əlavə problemlər yaranır və layihələrin, 

biznes proseslərin, sahibkarlıq proseslərinin maliyyələĢdirilməsi və kreditləĢdirilməsi ilə bağlı 

məsələlər ləngiyir.  Elektron xidmətlər və rəqəmsal texnologiyalar artıq regionlara ayaq 

açmaqdadır, ancaq  bu xidmətlərin maliyyə təminatında daha geniĢ formada tətbiqi tələb olunur 

[3]. 

Regionların inkiĢafının sistemli Ģəkildə təĢkil edilməsi, tələb olunan tədbirlərin və 

layihələrin həyata keçirilməsi proseslərində önəmli hallardan biri maliyyə-kredit və 

investisiyalarla bağlı prosedurların bürokratiyalardan uzaqolması, proseslərin Ģəffaflığını təmin 

edilməsi, hər bir xidmət növü üzrə zəruri informasiyanın əlçatanlığı və ümumilikdə maliyyə-

krdit resurslarının özlərinin əlçatanlığı olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələlərin 

özəllikləri mövcuddur və onların araĢdırılması, təhlil olunması və regionların inkiĢafında bu 

amillərlə bağlı fəaliyyət mexanizmlərinin metodoloji xüsusiyyətlərinin müəyyənləĢdirilməsi 

vacibdir. Maliyyə-kredit mexanizmləri regionda fəaliyyət göstərən təsərrüfat və kommersiya 

strukturları, fərdi sahibkarlar və fermer təsərrüfatları üçün kifayət qədər əlçatan olmalı və bu 

resursları əldə etmək prosedurları asanlığı ilə seçilməlidirlər. Bürokratik amillərin və baryerlərin 
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aĢkarlanması, aradan qaldırılması tədbirlərinin görülməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Heç də 

sirr deyildir ki, ölkənin maliyyə-kredit resursları əsasən Bakıda cəmlənmiĢdir və regionlarda ölkə 

banklarının, həmçinin maliyyə-kredit təĢkilatlarının, fondlarının geniĢ Ģəbəkəsi mövcud deyildir. 

Düzdür, bir çox banklar regionlarda filiallar açmıĢlar və xidmətlər göstərirlər, amma bu 

xidmətlərin göstərilməsinə, icazə alınmasına uzunmüddət vaxt lazım olur, meyarlar isə kifayət 

qədər mürəkkəbdir, həlledici qərarlar isə yenə yerində həll olunmur, bankların mərkəzi 

strukturlarında baxılır, qərar verilir.  

Qeyd edək ki, hazırkı dövrdə tətbiq olunan maliyyə mexanizmlərinin çevikliyi və 

əlçatanlığı, xüsusilə kredit və sığorta xidmətlərinin daha tez və manelərsiz istehlakçılara təqdim 

olunması problemlərini, ilk növbədə rəqəmsal texnologiyaların fəal tətbiqi yolu ilə həll etmək 

olar. Regionların sabit və dayanıqlı inkiĢafı üçün bir çox amillər və elementlər mövcuddur, 

onların kompleks Ģəkildə baxılması və qiymətləndirilməsi vacib Ģərtlərdəndir [1]. Regionların 

inkiĢafında maliyyə-kredit və investisiya təminatı problemlərinin həll edilməsi, real investorların 

və maliyyə təĢkilatlarının, kredit birliklərinin daha məhsuldar formada regionlarda fəaliyyət 

göstərməsi üçün rəqəmsal mexanizmlərin tətbiqi, internet ötürücü infrastrukturun yüksək 

səviyyədə olması, ən ucqar ərzilərdə və yaĢayıĢ məntəqələrində belə avtomat rejimdə fasiləsiz 

iĢləyən və maliyyə-kredit əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə imkan verən maliyyə-kredit və 

bank texnologiyalarının, avadanlıqların və qurğuların olması olduqca vacib məsələlər kimi 

xarakterizə edilirlər. Bu problemlər təkcə regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı, onların perspektiv 

inkiĢaf hədəflərinin reallaĢdırılması ilə əlaqəli deyildir, demək olar ki, həyatımızın və 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində maliyyə təminatı problemləri, kredit əlçatanlığı məsələləri, eyni 

zamanda investisiyaların cəlbi, səmərəli və təyinatına uyğun istifadəsi məsələləri aktual olaraq 

diqqət mərkəzində qalan məsələlərdəndir. Maliyyə-kredit və investisiya təminatı problemləri 

çoxlu sayda mürəkkəb məsələlərin həllini Ģərtləndirir, dayanıqlı və məhsuldar mənbələrin 

formalaĢdırılmasını tələb edir. Bundan baĢqa, maliyyə-kredit resurslarının yığılması, 

mobilizasiya edilməsi və səmərəli Ģəkildə bölüĢdürülməsi problemləri də ölkə səviyyəsində 

strateji yanaĢma tələb edən hallardandır. Əslində maliyyə-kredit resursları nə qədər çox olsa 

belə, həmiĢə çatıĢmır, bu resurslar artdıqca onlardan səmərəli istifadə olunması problemləri də 

artır. Xüsusilə, regionlarda, nisbətən infrastrukturun zəif olduğu ərazilərdə, maliyyə-kredit 

təminatı mexanizmlərinin tətbiq edilməsi və investisiyaların yönəldilməsi üçün o qədər də 

cəlbedici olmayan Ģəraitdə bu problemləri həll etmək lazım gəlir [6]. Regionlarda həyata 

keçirilən layihələr, aparılan geniĢ miqyaslı iĢlər böyük mənada dərindən araĢdırmaların və 

əsaslandırılmaların aparılmasını vacib edir. Yəni, resurslar yönəldilərkən, kapital qoyuluĢu qərarı 

və ya investisiyaların yatırılması ilə bağlı layihələrin təsdiq edilməsi proseslərində regionlardakı 

mövcud risklər, o cümlədən əməliyyat riskləri, çatıĢmayan hallar və bu istiqamətdə mühüm 

amillər dərindən öyrənilməli, həll mexanizmləri və alətləri müəyyənləĢdirlməli, yüksək 

texnologiyaların imkanları real olaraq qiymətləndirilməli, nəzərdə tutulan maliyyə xidmətlərinin 

elektronlaĢdırma potensialı əvvəlcədən maksimum proqnozlaĢdırılmalı və onların tətbiqi ilə bağlı 

məsələlər xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  

Qeyd edək ki, ölkənin bütün ərazisinin tarazlı və davamlı Ģəkildə inkiĢaf etdirilməsi, 

əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi mərkəzi Ģəhərlərlə regionlar arasında sosial-iqtisadi inkiĢaf 

fərqlərinin maksimum aradan qaldırılması, sosial infrastrukturun yaradılması, hər bir regionun 

iqtisadi inkiĢaf və məĢğulluq ənənələrinə uyğun gələn istiqamətlərdə sahibkarlığın inkiĢaf 

etdirilməsi, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəallığının təmin olunması, 

özünəməĢğulluq layihələrinin həyata keçirilməsi, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın və cəmiyyətin 
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bütün sahələrində sosial-iqtisadi və ictimai fəallığın gücləndirilməsi bir çox mexanizmlərin və 

alətlərin fəal Ģəkildə tətbiqini, ilk növbdə isə informasiya-kommunukasiya texnologiyaları 

xidmətlərinin geniĢ spektrdə tətbiq olunmasını Ģərtləndirir. ġübhəsiz, burada regionun dayanıqlı 

inkiĢafı ilə bağlı prioritet hesab olunan və strateji səviyyədə qiymətləndirilən vəzifələri və 

hədəflərinə uyğun olaraq fəaliyyət mexanizmlərinin müəyyənləĢdirilməsi və tətbiqi zəruridir. 

Bununla bağlı kifayət qədər aktuallığı ilə ön planda olan məsələlərdən biri də regionlarda 

maliyyə-kredit təminatı problemlərinin alternativ həlli yollarının iĢlənib hazırlanması və geniĢ 

paketdə rəqəmsal texnologiyalardan ibarət xidmətlərin-maliyyə, kredit, həmçinin sığorta 

xidmətlərinin, lizinq, digər dünya təcrübəsindən məlum olan maliyyə mexanizmlərinin tətbiqi və 

istehlakçılara təqdim olunması məsələləri həll edilməlidir [7]. Buna görə də, regionlar 

səviyyəsində maliyyə-kredit mexanizmlərinin optimal olaraq iĢlənib hazırlanması, bu 

istiqamətdəki mövcud problemlərin sistemli Ģəkildə və dərindən araĢdırılması, öyrənilməsi və 

adekvat həlli yollarının müəyyənləĢdirilməsi əsas Ģərtlərdəndir. Maliyyə-kredit problemlərini 

həll etmədən regionun sosial-iqtisadi inkiĢaf proseslərinin dayanıqlı və davamlı Ģəkildə təmin 

edilməsi, tələb olunan investisiya-innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsi, ərazinin 

infrastruktur baxımından inkiĢafına təkan verilməsi, yerli resursların istehsal və kommersiya 

dövriyyəsinə cəlb edilməsi tədbirlərinin görülməsi, ümumilikdə iqtisadi fəallığın artırılması, 

əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin və gəlirlərinin yüksəldilməsi xeyli çətin görünür.  

 

ĠĢğaldan azad ərazilərdə Qarabağ layihələrinin rəqəmsal texnologiyalar əsasında 

təĢkili 

Bir məsələni də xüsusi olaraq vurğulamaq istərdik. 30 il ərzində iĢğal altında qalan 

torpaqlarımız–Qarabağ regionu 44 günlük Böyük Vətən müharibəsi zəfərindən sonra mənfur 

erməni faĢistlərinin tapdağından təmizləndi və müzəffər ordumuz Ali BaĢ Komandanın 

rəhbərliyi altında düĢməni diz çökdürdü. Artıq Qarabağın dirçəliĢi və reabilitasiyası proseslərinə 

baĢlanılmıĢdır. Burada diqqət çəkən məqamlardan biri regionun sosial-iqtisadi inkiĢafının təmin 

olunmasında ağıllı və yüksək texnologiyalara üstünlüyün verilməsidir. Qarabağ regionunda 

―ağıllı kənd‖, ―ağıllı Ģəhər‖, məiĢət xidmətlərinin, Ģəhər təsərrüfatının, kənd təsərrüfatının təĢkili 

və idarə edilməsi proseslərinin, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin intellektual idarəetmə 

mexanizmlərinin tətbiqinə prioritetlik veriləcəkdir. Maraqlıdır ki, regionda güclü xidmət 

infrastrukturunun yaradılmasına, turizm-rekrasiya sektorunun güclü inkiĢaf etdirilməsinə əsas 

diqqət yönəldilməkdədir və bu proseslərin postpandemiya dövründə xeyli sürətlənəcəyi 

gözlənilir [4]. Bu regionda beynəlxalq hava limanlarının tikilməsi, dəmir yolu və avtomobil 

yolları marĢrutlarının dünya səviyyəsinə qaldırılması, regiounun inkiĢafının dünya mütərəqqi 

təcrübəsinə uyğun Ģəkildə təĢkili hədəflənmiĢdir. Bütün bunlar, külli məbləğdə və davamlı olaraq 

maliyyə resursları, investisiyalar tələb edir. Buna görə də yaxın perspektivdə regional aspektdən 

yanaĢdıqda, strateji məsələlərdən biri də Qarabağ regionunda maliyyə-kredit xidmətlərinin 

rəqəmsal texnologiyaları əsasında ən yüksək səviyyədə təĢkilindən ibarətdir.  

 

Nəticə 

Ümumilikdə, müasir zəmanəmizdə rəqəmsal texnologiyaların fəal Ģəkildə tətbiq edilməsi 

imkanları diqqət çəkir və bununla bağlı regional səviyyədə prioritet vəzifələri, ölkə regionlarının 

inkiĢafında maliyyə təminatının gücləndirilməsində rəqəmsl texnologiyalardan istifadə yolları ilə 

bağlı bunlara daha çox diqqət yetirilməsini qeyd etmək istərdik: 
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– ölkə regionlarında rəqəmsal texnologiyaların daha geniĢ aspektdə tətbiqi 

məsələlərinə, rəqəmsallaĢma ilə bağlı proseslərin regional baxıĢdan qiymətləndirilməsinə, 

rəqəmsal xidmətlərin hazırlanması və tətbqinə obyektiv reallığı özündə əks etdirən konseptual 

yanaĢmalar ortaya qoyulmalı və fəaliyyət strategiyası, mexanizmləri hazırlanaraq həyata 

keçirilməlidir; 

– regionlarda maliyyə-kredit xidmətlərinin təĢkili ilə əlaqədar olan aidiyyəti 

qurumların, birliklərin və fondların, maliyyə-kredit təĢkilatlarının, sığort Ģirkətlərinin 

fəaliyyətinin gücləndirilməsi tədbirləri görülməli və müvafiq yüksək texnologiyalar əsaslı 

rəqəmsal maliyyə təminatı infrastrukturu yaradılmalıdır;  

– Qarabağ regionun strateji əhəmiyyəti və yüksək iqtisadi potensialı əsas 

götürülməklə, bu reqionda sosial-iqtisadi inkiĢaf proseslərinin, reabilitasiya və dirçəliĢ 

proqramlarının səmərəli Ģəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə rəqəmsal texnologiyalar əsaslı 

maliyyə təminatı mexanizmlərinin yaradılması və tətbiqi prosesləri maksimum 

intensivləĢdirilməlidir və s. 
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GiriĢ 

          Vergi-dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi 

ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləĢdirilməsi Ģəklində dövlət 

büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniĢdir və vergi sistemi ayrı-

ayrı dövlətlərdə müəyyən fərqliliyi ilə seçilməkdədir [1, s. 4, maddə 11]. Belə ki, dövlətlərin 

siyasi quruluĢ və iqtisadi modellərindən asılı olaraq müxtəlif vergilər və vergi səviyyələri tətbiq 

olunur. 

Dövlətlərin vergi sistemində fərqliliklər olduğu kimi vergi güzəĢtləri də mövcuddur. Belə 

hesab olunur ki, Britaniya ən geniĢ vergi güzəĢtləri və maliyyə dəstəyi ilə liderliyini üzun 

müddət qoruyub saxlamaqdadır. Britaniyada istehsal, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsal edən  Ģirkət və fermerlər üçün xüsusi vergi güzəĢtləri raketı nəzərdə tutulur. Bundan 

əlavə Britaniya qanunvericiliyində sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaĢları iĢlə təmin edən 

Ģirkətlərə verilən güzəĢtlər  də öz əksini tapmıĢdır. Sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxsi iĢə götürən 

Ģirkət iĢçi üçün münasib Ģərait yaradan zaman əlavə xərc (məsələn, dəstəkləyici texnologiya 

almaq, Ģirkət binasında panduslar quraĢdırmaq) çəkirsə, dövlət tərəfindən ona vergi güzəĢti 

edilir.  

   Xarici ölkələrdə və respublikamızda istifadə olunan vergi güzəĢtləri sisteminin müqayisəli 

təhlili böyük nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Bütün əsas vergi növlərinə vergi güzəĢtləri 

tətbiq olunur və onların hər birinin məqsədli təyinatı müvafiq vergi növünün xüsusiyyətindən 

asılıdır.  

   Təyinatına görə iki əsas vergi güzəĢtləri növü fərqləndirilir:  

1.Ġstehsal və sahibkarlıq fəaliyyətinin ümumi stimullaĢdırılmasına yönəldilən vergi 

güzəĢtləri - mənfəət vergisinə tətbiq olunur. 

 2. Müəyyən sosial məsələlərin həllinə yönəldilmiĢ vergi güzəĢtləri- əhali tərəfindən 

ödənilən birbaĢa və dolayı vergilərə Ģamil olunur. 

 

Pandemiyanın ölkələrin iqtisadi artımına təsiri 

2019-cu ilin dekabr ayında Cin Xalq Respublikasında qeydə  alınan ―COVID 19‖ 

infeksiyası nəticəsində bütün dünyada pandemiya elan olundu. 2020-ci il dünya iqtisadiyyatı 

üçün sosial-iqtisadi cəhətdən kifayət qədər mürəkkəb bir il olmuĢdur.  Asiya ĠnkiĢaf Bankı 

korona virusunun (COVID 19) dünya iqtisadiyyatına 4,1 trilyon dollar zərərə uğradacağını 

bildirib. Belə ki, Asiya ĠnkiĢaf Bankı ―Outlook 2020" hesabatında bildirilir: ―Covid-19‖ 

virusunun iqtisadi təsiri yeniləndi: virusun dünya iqtisadiyyatına vurduğu ziyan, uzun iqtisadi 

fəaliyyətlərin dayandırılması, ilkin proqnozlara görə, Avropa, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları və bir 

sıra böyük iqtisadiyyatları olan ölkələrə ümumilikdə 4,1 trilyon dollara baĢa gələ bilər. 

Ümumdaxili məhsul da qlobal səviyyədə 4,8 faiz azalıb‖ [5]. 

  Pandemiya bütün dünya ölkələrində iqtisadi artıma mənfi təsir göstərmiĢ və ölkəmiz 

xarici mənĢəli Ģoklara məruz qalmıĢ, nəticədə ölkə iqtisadiyyatı mənfi fəsadlarla üzləĢmiĢdir. 

Həmin mənfi təsirlərin azaldılması üçün 2020-ci ildə dövlət tərəfindən xüsusi olaraq vəsaitlər 

ayrılmıĢdır. 2020-ci ildə dövlət büdcəsindən ayrılmıĢ vəsaitlərlə yanaĢı, müəyyən dövlət 

fondlarından, digər büdcədənkənar imkanlardan, özəl sektordan və maliyyə-bank sektorundan 

vəsaitlərin səfərbər edilməsi proqramı həyata keçirilmiĢdir. Azərbaycanda COVID-lə 
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mübarizəyə birbaĢa olaraq 644 milyon manata qədər vəsait sərf olunmuĢdur. Xərclənən vəsait 

virusla mübarəzəylə bərabər iqtisadiyyata da sərf olunmuĢdur. Baxmayaraq ki, 2020-ci il bütün 

ölkələr üçün iqtisadi sahədə ağır il olub, amma Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən bu 

vəziyyətdən daha az itkilərlə çıxıb. Ölkə iqtisadiyyatı təqribən 4,2% azalıb. Dünya dövlətlərinə 

nisbətən bu, yaxĢı göstəricidir. Qeyri-neft sənayesində 11%-dən çox artım əldə olmuĢdur [3].  

Vergi siyasəti və vergitutmada bütün dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan da vergi 

güzəĢtlərinin tətbiq edilməsini labüd hesab etdi və buna gedildi. Markoiqtisadi sabitliyin 

tənzimlənməsi və məĢgullugun təmin edilməsi üçün geniĢ əhəmiyyətli dövlət tərəfindən dəstək 

proqramı iĢlənib hazırlandı. Bu dəstək proqramı əmək haqqının ödənilməsi, sahibkarlara maliyyə 

yardımlarının edilməsi, banklarda güzəĢtkı vergilərə zəmanətlərin verilməsi ilə yanaĢı vergi 

güzəĢtləri də nəzərdə tutulmuĢdur.  Vergi Məccəlləsinə 04.04.2020 ~ 16.01.2021 dövrü əhatə 

edəcək  ―Koronavirus pandemiyasının yayılması nəticəsində iqtisadi Ģəraitin əhəmiyyətli Ģəkildə 

dəyiĢməsi ilə əlaqədar tətbiq edilən müvəqqəti vergi rejimi‖ (XVIII) fəslini əlavə etdı. XVIII 

fəsil 4 maddədən ibarət olmaqla vergi ödəyicilərinin maliyyə vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması ilə 

bağlı ümumi müddəaları, hesabatların verilməsi və cari vergi ödəmələri, azadolmalar və 

güzəĢtlər, sadələĢdirilmiĢ verginin tətbiqi kimi məsələləri həll edir. 

Qəbul edilmiĢ müvəqqəti rejimə görə aĢagıda nəzərdə tutulan fəaliyyəti həyata keçirən 

vergi ödəyicilərinin, habelə sadələĢdirilmiĢ verginin ödəyicisi olan mikro sahibkarlıq 

subyektlərinin apardıqları əməliyyatlara tətbiq edilən vergi dərəcələrini, vergi güzəĢtlərini və 

azadolmaları, vergilərin ödənilməsi müddətlərini, vergi rejiminin seçilməsi ilə bağlı məsələləri 

tənzimləyir: 

 avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə ölkədaxili (Ģəhərlərarası və rayonlararası, Ģəhərdaxili 

və rayondaxili) sərniĢin daĢımaları (o cümlədən taksi ilə) fəaliyyəti; 

 yerləĢmə vasitələri hesab edilən mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli digər 

obyektlərin fəaliyyəti; 

 turoperator və turagent fəaliyyəti; 

 sifariĢlər üzrə malların, o cümlədən yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının 

satıcılardan alıcılara daĢınması və (və ya) çatdırılması fəaliyyəti; 

 ictimai iaĢə fəaliyyəti; 

 sərgilərin təĢkili, səhnə, istirahət və əyləncə (oyun), kinoteatr, teatr, muzey və konsert 

zallarının fəaliyyəti; 

 idman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyəti; 

 hazırlıq (tədris) və ixtisasartırma kurslarının, məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin, 

psixoloji mərkəzlərinin fəaliyyəti. 

  Bundan əlavə yuxarıda göstərilən fəaliyyəti həyata keçirən Ģəxslərə, o cümlədən əvvəlki vergi 

ilində fəaliyyəti olmayan və növbəti vergi ilində fəaliyyət göstərən Ģəxslərə bu cari vergi 

ödəmələri üzrə hesablamaların və cari vergi ödəmələri ilə bağlı arayıĢların vergi orqanına təqdim 

edilməsinə dair müddəalar tətbiq edilmir. 

    Müvəqqəti vergi rejiminin tətbiq edildiyi mikro sahibkarlıq subyekti olmayan vergi ödəyiciləri 

əvvəlki il üzrə mənfəət (gəlir) və əmlak vergisi hesabatlarını müvafiq olaraq hesablanmıĢ vergini 

cari ilin sentyabrın 1-dən gec olmayaraq ödəyirlər.  Halbuki dəyiĢiklikdən əvvəl bu əməliyyatlar 

cari ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına verilirdi. 

―Pandemiyanın yayılması nəticəsində iqtisadi Ģəraitin əhəmiyyətli Ģəkildə dəyiĢməsi ilə 

əlaqədar tətbiq edilən müvəqqəti vergi rejimi‖ndə azadolmalar və güzəĢtlər nəzərdə tutulmuĢdur 

(cədvəl 1).  

Koronavirus Pandemiyasının təsirinə məruz qalan sahələrdə fəaliyyət göstərən vergi 

ödəyicilərinə vergituma metodundan asılı olaraq verilən güzəĢtlərə nəzər saldıqda görürük ki, a) 

mənfəət vergisi rejimində fəaliyyət göstərən ödəyicilərə mənfəətin 75%-i miqdarında vergi 

güzəĢti verilir. (20% mənfəətin 75%-i); b) vergi ödəyicisi tərəfindən həyata keçirilən zəruri 

profilaktik xərclər, o cümlədən dizenfeksiya tədbirlərinə görə çəkilmiĢ xərclər məhdudiyyət 
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nəzərə alınmadan gəlirgən çıxılacaq; ç) vergi ödəyiciləri 1 il müddətində cari vergi 

ödəmələrindən və bununla baglı arayiĢlarin verilməsindən azad edilir; c) müvəqqəti vergi rejimi 

Cədvəl 1 

SadələĢdirilmiĢ vergi əvvəl və pandemiya dövründə 

DaĢınma növü SadələĢdirilmiĢ 

verginin tətbiq 

edildiyi ölçü 

vahidi 

Pandemiyadan 

əvvəl 

sadələĢdirilmiĢ 

verginin aylıq 

məbləği (manatla) 

Pandemiya zamanı 

sadələĢdirilmiĢ 

verginin aylıq 

məbləği (manatla 

SərniĢin daĢınması (taksi 

istisna olmaqla), oturacaq 

yerlərinin sayına görə: 

1 oturacaq yeri 

üçün 

1,8 1,4 

Taksi ilə sərniĢin daĢınması 1 ədəd nəqliyyat 

vasitəsi üçün 

9,0 4,5 

Yük daĢınması yükgötürmə 

qabiliyyəti üçün 

(hər tona) 

1,0 0,5 

Ġctimai iaĢə  8% 4% 

Mənbə: [1] əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

 

müddətində hava nəqliyyatı daĢıyıcılarının sərniĢindaĢıma fəaliyyətində istifadə etdiyi hava 

gəmiləri əmlak vergisindən azad edilir; d) pandemiyadan zərərçəkmiĢ fiziki Ģəxslərdən tutulan 

daĢınmaz əmlakın icarəsi üzrə ödəmə mənbəyində vergi dərəcəsi 50 faiz azaldılaraq, 14 faizdən 

7 faizə endirilir; e) ödənilməmiĢ vergi, DSMF və iĢsizlikdən sığorta məbləğləri üzrə 

hasablanmalı faizlər 1 aprel 2020 tarixindən 2021-ci ilin 1 yanvar tarixinədək təxirə salınır; 

ə)ictimai iaĢə fəaliyyəti üzrə alınmıĢ ərzaq və hazırlanmıĢ qida məhsullarının xarab olması 2021-

ci il yanvarın 1-dək vergi tutulan əməliyyat sayılmır; n)əmlak və torpaq vergiləri üzrə tam 

məbləğdə; f) ictimai iaĢə fəaliyyəti ilə məĢğul olan və ƏDV ödəyicisi olan Ģəxslərin 2020-ci il 

üzrə sadələĢdirilmiĢ vergi metodunu seçmək hüququ 2020-ci il sentyabrın 1-dək uzadılır. 

        Burada qeyd etmək lazımdır ki, nəzərdə tutulmuĢ vergi güzəĢti həmin fəaliyyəti həyata 

keçirən Ģəxslərə malların daĢınmasını və ya çatdırılmasını sifariĢ etmiĢ satıcıların  əldə edilən 

gəlirlərinə tətbiq edilmir.  Müvəqqəti vergi rejimi müddətində əhalinin sağlamlığının və zəruri 

ərzaq məhsulları ilə ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədilə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilən məhsul (mal) növlərinin idxalı 

ƏDV-dən azad edilir. ƏDV qeydiyyatında olan ictimai iaĢə fəaliyyəti ilə məĢğul olan Ģəxslər cari 

ilin sentyabrın 1-dən gec olmayaraq, sadələĢdirilmiĢ verginin ödəyicisi olmaq hüququndan 

istifadə edəcəyi barədə yazılı məlumatı qeydiyyatda olduğu vergi orqanına təqdim edir. Bu 

zaman vergi ödəyicisi ərizə ilə müraciət etdiyi tarixdən etibarən sadələĢdirilmiĢ verginin 

ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir və təqdim edilən mallara (iĢlərə, xidmətlərə) müvəqqəti vergi 

rejiminin müddəaları tətbiq edilir. 

         Pandemiyanın təsir etdiyi sahələrdən biri də daĢınmaz əmlaka sahib olan fiziki Ģəxslərdir. 

Belə ki, Vergi Məcəlləsinə görə fiziki Ģəxslərdən daĢınmaz əmlakın icarəsi üzrə əvvəl 14% vergi 
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tutulurdusa, pandemiya dövründə ödəmə mənbəyindən tutulan verginin dərəcəsi iki dəfə 

azaldılaraq 7% civarında müəyyən edilmiĢdir. 

 Bütün bunlarla bərabər kənd təsərrüfatında çalıĢanların sosial yükü də differensiallaĢdırılmıĢdır 

(cədvəl 2).  

Cədvəl 2 

Kənd təsərrüfatında çalıĢanların sosial yükünün differensiallaĢdırılması 

 

Fiziki Ģəxslərin kənd 

təssərüfatına yararlı 

torpaq sahəsi 

Hər bir əmək qabiliyyətli ailə üzvünə görə 

Pandemiyadan əvvəl Pandemiya zamanı 

 5 ha Minimum əmək haqqının 6%-i Minimum əmək haqqının 2%-i 

5-10 ha Minimum əmək haqqının 6%-i Minimum əmək haqqının 6%-i 

10 ha Minimum əmək haqqının 6%-i Minimum əmək haqqının 10%-i 

Mənbə:[5] əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

        Hər bir əmək qabiliyyətli ailə üzvünə görə  fiziki Ģəxslərin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahəsinə  uygun olaraq sosial yük differensiallaĢdırılmıĢ, torpaq mülkiyyətĢilərinin sosial sığorta 

hesabatının verilməsi sabit qəbzlərlə əvəzləĢdirilmiĢdir. Kənd təsərrüfatı üzrə müsbət inkiĢaf 

dinamikası 2020-ci ildə də davam etmiĢ və bu sahədə üzrə 2 % (bitkiçilikdə 1 faiz və 

heyvandarlıq üzrə 2,9 faiz) artım qeydə alınmıĢdır. Pandemiya dövründə aqrar sektorun 

fəaliyyəti mövcud çağırıĢlara uyğun qurularaq  kənd təsərrüfatı məhsullarının fasiləsiz istehsalı 

təmin edilmiĢ, taxıl üzrə məhsuldarlıq ölkə üzrə 31,2 sentner təĢkil etmiĢdir. Xüsusilə suvarma 

problemi yaĢanmayan əksər regionlarda məhsuldarlıq 40 sentneri ötmüĢ, pilot təsərrüfatlarda isə 

taxıl üzrə məhsuldarlıq 60 sentnerə qədər çatmıĢdır. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,5 

faiz çox tərəvəz, 4,2 faiz çox meyvə və giləmeyvə, 15 faiz çox tütün, 2,1 faiz çox kartof istehsal 

edilmiĢdir. Heyvandarlıq sahəsində də müsbət dinamika saxlanılıb və ət istehsalında ilkin 

nəticələrə görə 3,1 faiz artım, süd istehsalında isə 1,7 faiz artım əldə olunmuĢdur [2]. 

       Qeyd etmək yerinə düĢər ki, 2020-ci ildə Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə vergi 

daxilolmaları 7,4 milyard manat təĢkil etmiĢdir. Vergi daxilolmaları üzrə illik proqnoz 102,7 

faiz, o cümldən, qeyri neft-qaz sektoru üzrə 103,9 faiz icra olunmuĢdur. Ümumi daxili məhsul 

həcminin azalması Ģəraitində daxilolmaların ÜDM-də xüsusi çəkisi artmıĢ və 10,2 faiz təĢkil 

etmiĢdir. Dünya bazarında neftin qiymətinin aĢagı düĢməsi ilə əlaqədar neft-qaz sektoru üzrə 

daxilolmalarda 20,6 faiz azalma qeydə alınmıĢ, azalma qeyri-neft qaz sektorundan daxilolmalar 

hesabına kompensasiya olunmuĢdur. Bu sektordan daxilomalar 3,3 faiz artaraq 5,6 milyard 

manat təĢkil etmiĢ, 2020-ci ildə qeyri neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların xüsusi çəkisi 2019-cu 

ilə nəzərən 5,1 faizdən76 faizə çatmıĢdır. Qeyri neft-qaz sektoru üzrə vergi daxilolmalarının 

dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərində xüsusi çəkisi qismən artaraq 2020-ci ildə 52,6 faizə 

yüksəlmiĢdir. 2020-ci il ərzində aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 24 faizdən çox artaraq 616 mini 

ötmüĢ, aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayında 17 faizdən çox artım olmuĢdur. Aktiv obyektlərin sayı 

isə 9 faizdən çox artaraq 167 mini ötmüĢdür [6]. Sosial-iqtisadi problemlərin tənzimlənməsində  

vergi siyasəti təsirli bir alət olub vergi güzəĢtlərinin edilməsi sosial baxımdan haqlı və zəruri bir 

addımdır. Burada mübahisəli məqam onun əhatə dairəsi və miqyasıdır. Ġqtisadçılar vergi 
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güzəĢtlərinin əhatə dairəsinin geniĢləndirməsini sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafına və sosial 

problemlərin həll olunmasına gətirib çıxaracağı fikri ilə tam razılaĢırlar [4, s. 32]. 

 

Nəticə  

Pandemiyanın yayılması nəticəsində iqtisadi Ģəraitin əhəmiyyətli Ģəkildə dəyiĢməsi ilə 

əlaqədar tətbiq edilən müvəqqəti vergi rejimində azadolmalar və güzəĢtlər nəzərdə tutulmuĢdur 

ki, bu da mikrosahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək verən əhəmiyyətli iqtisadi fəalyyət mexanizmidir.  

Bu dəstək müvəqqəti vergi rejimində vergi ödəyiciləri ilə yanaĢı vergi orqanlarının da iĢini 

əhəmiyyətli dərəsədə asanlaĢdırmıĢdır. 
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Введение 

Процессы децентрализации, происходящие сейчас в Украине, направлены на 

развитие территорий, их инфраструктуры и громад для обеспечения устойчивого 

развития. Основой эффективного процесса децентрализации является создание способных 

территориальных громад, ориентированное на повышение качества жизни населения, на 

диверсификацию деятельности всех субъектов хозяйствования соответствующих 

территорий. Поэтому изучение влияния административно-территориальной реформы и 

smart-специализации как ее результата на современное развитие территорий и их 

трудового потенциала является своевременным и актуальным. Целью статьи является 

изучение особенностей, рисков и перспектив децентрализации как одного из 

институциональных факторов современного развития территорий и их трудового 

потенциала. 

 

Материал и методы 

Вопросы децентрализации власти как институционального фактора системной 

трансформации экономики, внедрения новой системы административно-территориального 

устройства, анализа европейского опыта и определения приоритетных направлений smart-

специализации изучались на основе монографий и научных статей, а также материалов 

конференций, периодических изданий, собственных результатов исследований. В работе 

использовались абстрактно-логический и системно-функциональный методы, которые 

позволили обосновать приоритеты современного развития территорий и их трудового 

потенциала. 

 

Результаты и их обсуждение  
Исследование процессов рационального административно-территориального 

деления занимает важное место среди научных взглядов по решению проблем социально-

экономического развития национальных экономик. Особая актуальность обусловливается 

повышенной ролью регионов в общеэкономическом развитии ведущих стран мира, а 

также реализацией в отечественной практике процессов децентрализации. Мировая 

практика доказывает, что именно повышение уровня консолидации всех участников 

региональной экосистемы в решении проблем территориального развития, оптимальном 

использовании всех ресурсов и реализации принципов smart-специализации способствуют 

развитию трудового потенциала. 

Поскольку современное территориальное устройство Украины основывается на 

принципах единства и целостности государственной территории, сочетании 

централизации и децентрализации в осуществлении государственной власти, 

сбалансированности и социально-экономического развития регионов, с учетом их 

исторических, экономических, экологических, географических и демографических 

особенностей, этнических и культурных традиций, то целесообразно способствовать 

уменьшению дисбалансов в территориальном развитии, оптимальному использованию 
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ресурсов, реализации принципов умной специализации. В результате децентрализации 

власти «должно произойти повышение качества жизни человека за счет создания условий 

для устойчивого развития территориальных громад как самостоятельных и дееспособных 

социальных сообществ, члены которых будут иметь возможность эффективно защищать 

свои права и интересы путем участия в решении вопросов местного значения именно для 

обеспечения необходимым количеством и качеством социальных и административных 

услуг» [1, с.12]. Решение указанных задач будет способствовать формированию smart-

специализации регионов и развитию их трудового потенциала. 

В соответствии с действующими в Украине нормативно-правовыми актами и 

последствиями реформы децентрализации определено, что административно-

территориальное устройство страны закрепляет виды территориального пространства, 

обладающих общностью экономических, социальных, природных, культурных условий и 

представлено в форме областей и регионов. Однако, несмотря на длительность реформ 

(децентрализации-с 2014 г. и smart-специализации-с 2016 г.) в Украине остаются 

нерешенными ряд проблем: значительная территориальная асимметрия по показателям 

качества жизни населения и рост диспропорций по основным показателям, увеличение 

количества периферийных территорий, отсутствие достаточного количества финансово-

экономических ресурсов для собственного развития (самообеспечение) территориальных 

громад, неразвитость локальной инфраструктуры, низкий уровень транспортной 

доступности в пределах региона, затрудненность доступа населения к публичным услугам 

на местном и региональном уровне, низкая инновационная активность и соответственно 

ограниченность в развитии трудового потенциала. 

Мировая практика реформирования административно-территориального устройства 

как неотъемлемая составляющая реформы территориальной организации власти на основе 

децентрализации свидетельствует о положительных эффектах этого процесса: создание 

оптимальной системы административно-территориального устройства, эффективного 

местного самоуправления, совершенствования местной инфраструктуры. 

В целом же невозможно дать однозначную оценку той или иной модели местного 

самоуправления и определить перспективы ее имплементации в Украине в соответствии с 

существующими особенностями социально-экономической и политической среды. 

Европейский опыт развитых стран по административно-территориальным реформам 

демонстрирует приоритетную роль местного самоуправления (территориальной 

децентрализации) в системе публичной власти, а основной предпосылкой успешного 

развития громад является объединение территорий и ресурсов. 

Современное территориальное развитие на базе громад рассматривается как модель, 

в которой изменение рычагов развития территорий избирается, планируется, реализуется 

и контролируется непосредственно громадами. Возникает возможность создания новых 

условий развития трудового потенциала на основе совершенствования и развития 

инфраструктуры, стимулирования предпринимательских инициатив и более эффективного 

использования имеющихся ресурсов. Территориальная децентрализация осуществляется в 

соответствии с ее компонентной структурой через определенные формы и методы, 

предусматривает создание таких органов местного самоуправления, которые 

самостоятельно и независимо от органов государственной власти управляют 

административно-территориальными единицами. 

С целью усовершенствования системы территориальной организации власти и 

внедрения структурных реформ в 2014 г. Кабинетом Министров Украины одобрена 

Концепция реформирования местного самоуправления и территориальной организации 

власти в Украине, в контексте которой были приняты соответствующие нормативно-

правовые акты о сотрудничестве территориальных громад, о добровольном объединении 

территориальных громад, о внесении ряда изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы 

Украины, Закон Украины «О местном самоуправлении», утверждена Методика 

формирования способных территориальных громад. 
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Процесс децентрализации в Украине характеризуется двумя этапами [2]: 

-первый (2014-2019 гг.)-сформирован и действует основной пакет нового 

законодательства, внедряются первоочередные законодательные инициативы (Законы о 

внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины-состоялась финансовая 

децентрализация (местные бюджеты выросли на 206 400 000 000 грн: с 68600000000 в 

2014 г. до 275 млрд. грн в 2019 г.); Закон «О добровольном объединении территориальных 

громад»-позволил начать формирование способного базового уровня местного 

самоуправления (за 2015-2019 гг. в Украине добровольно создано 982 объединенные 

территориальные громады (ОТГ), в состав этих ОТГ вошли около 4500 бывших местных 

советов (с почти 12 000), такие темпы межмуниципальной консолидации международные 

эксперты назвали очень высокими; Закон также ввел институт старост в ОТГ, которые 

представляют интересы сельских жителей в совете общины). 

-второй (2020-2021 гг.)-Кабинет Министров Украины определил поддержку 

реформы децентрализации в Украине одной из приоритетных задач, что будет 

способствовать развитию местного самоуправления и экономического развития страны в 

целом; 2020 г. стал ключевым в вопросе формирования базового уровня местного 

самоуправления (Правительство утвердило новое административно-территориальное 

устройство базового уровня; в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров, в 

Украине сформировано 1469 территориальных громад, которые будут покрывать всю 

территорию страны). 

Реформирование началось с базового уровня административно-территориального 

устройства-добровольного процесса территориального объединения громад, которое 

является основой для радикальных изменений территорий, в частности коренной 

перестройки отношений между центральными региональными и местными органами 

власти. Новые громады создают определенные правовые, экономические, социальные и 

психологические условия для жителей территорий и совместно с местными органами 

власти и бизнесом должны адаптироваться к рыночным требованиям. 

Соответственно за пять лет более чем в 40 раз выросла государственная поддержка 

местного и регионального развития, на 2019 г. была предусмотрена субвенция на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного 

значения, поддержка по трем государственными программам (Государственный фонд 

регионального развития (ДФРР), субвенция ОТГ, субвенция на сельскую медицину). 

Основой экономической независимости отдельных территорий является принцип 

финансовой самостоятельности. Довольно длительное время в Украине существовала 

модель межбюджетных отношений, которая предусматривала сбалансирование бюджетов 

несплатежеспособных регионов и громад прибыльными, что лишало их стимулов 

экономического развития. В основе нового порядка межбюджетных правоотношений 

определено: бюджетная автономия и финансовая самостоятельность; формирование 

институциональной и финансовой способности территориальных громад; расширение 

доходной базы местных бюджетов; закрепление или увеличение доли стабильных 

налоговых платежей и сборов за местными бюджетами; децентрализация расходных 

полномочий; новые виды межбюджетных трансфертов; замена системы бюджетного 

выравнивания местных бюджетов по расходам на систему выравнивания по доходам. 

Бюджетная децентрализация имеет ряд преимуществ (сохранение макроэкономической 

стабильности, обеспечение инвестиционной активности, рациональное использование 

бюджетных средств, формирование эффективных каналов коммуникаций, снижение 

коррупции, финансовая независимость органов местного самоуправления, 

стимулирование к наращиванию бюджетного потенциала, развитие трудового потенциала 

и инновационных процессов) и является весомой составляющей бюджетной политики. 

Бюджеты ОТГ имеют прямые межбюджетные отношения с государственным 

бюджетом в форме: базовой дотации; реверсной дотации; образовательной субвенции; 

медицинской субвенции; субвенции на формирование инфраструктуры ОТГ; субвенции 
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на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных 

территорий; других субвенций и дотаций, если есть основания для предоставления и 

получения соответствующих межбюджетных трансфертов; средств Государственного 

фонда регионального развития [3, с.182]. Темпы роста собственных доходов местных 

бюджетов показывают положительную динамику финансовой децентрализации: за 

последние три года более чем вдвое выросли доходы общего фонда местных бюджетов на 

одного жителя (собственные доходы, НДФЛ, местные налоги и сборы). Преимуществами 

бюджетной децентрализации является необходимость оптимизации доходных источников, 

совершенствование налогового администрирования, рационализация расходной части 

бюджета, что приводит к минимизации бюджетного дефицита [4, с.91]. Резервами 

формирования доходной части местных бюджетов могут выступать: детенизация 

экономики на уровне местных производителей, организация новых рабочих мест, 

привлечение финансовых инвестиций. Финансовая децентрализация выступает 

инструментом регулирования регионального развития, способствует укреплению 

экономического потенциала территорий, создает дополнительные условия для развития 

трудового потенциала. 

Практическая трансформация административно-территориальных единиц базового 

уровня вызвала необходимость дальнейшего реформирования органов местного 

самоуправления, территориальной организации власти и административно-

территориального устройства и на субрегиональном уровне-укрупнение существующих 

районов. Так, согласно Закону Украины «О добровольном объединении территориальных 

громад», объединенная территориальная громада получает прямые межбюджетные 

отношения в случае признания ее способной. В этих условиях объединенные 

территориальные громады создают свои исполнительные структуры для осуществления 

полномочий, определенных законом. В подавляющем большинстве это полномочия, 

осуществляемые соответственно районными госадминистрацией и советом. Поэтому в 

исполнительном органе районного совета – районной государственной администрации – 

сохраняются структуры, обеспечивающие реализацию определенных законом 

полномочий и для таких территориальных громад. При этом нагрузка на работников таких 

структур является очень низкой. Таким образом, наблюдается нерациональное 

использование как кадровых, так и финансовых ресурсов [5]. Поэтому сегодня одной из 

основных задач децентрализации является формирование нового районного деления, 

моделирование административно-территориального устройства субрегионального уровня 

в соответствии с европейскими критериями. В перспективе будет сформировано 102-140 

районов с учетом как социально-экономических показателей, так и региональных 

особенностей. 

Реформирование административно-территориального устройства субрегионального 

уровня, которое интенсивно идет к завершению, позволит решить проблемы 

распределения полномочий между органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления в соответствии с сущностью правового, демократического государства и 

гражданского общества, даст возможность достичь баланса интересов в системе 

отношений «государство-регион-территориальная громада». Соответственно возникнут 

реальные предпосылки реализации smart-специализации, которая призвана 

диверсифицировать структуру региональной экономики за счет освоения новых 

профильных направлений, а значит, стимулировать экономический рост и создание 

рабочих мест в регионе. Основой для этого является сотрудничество местных органов 

власти, науки, бизнеса и гражданского общества по принципу «снизу вверх». Smart-

специализация предусматривает отказ от принципа резкого разделения труда между 

производителями и пользователями знаний, воспринимается как инструмент для 

активизации трансформационных процессов с использованием стратегического видения 

на основе выявления слабых и сильных сторон. 
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Smart-специализация базируется на партнерстве между представителями бизнеса, 

власти, научно-технических учреждений и общественности. Особенность этой политики 

заключается в том, что власть побуждает и стимулирует предпринимателей, ученых и 

разработчиков лучше сотрудничать с предприятиями для раскрытия основных 

направлений и (или) секторов специализации региона [6]. Основным принципом smart-

специализации является фокусирование знаний и их сочетания с ограниченным 

количеством возможных для использования видов экономической деятельности, чтобы 

страны и их регионы могли быть конкурентоспособными в мировой экономике. 

Подобный подход позволяет регионам получать новые знания, опыт для дальнейшего 

использования в управленческой деятельности, является важным фактором 

производительности. Иными словами, smart-специализация является интегрированной, 

локальной программой преобразований на основе исследований и внедрения инноваций, 

которая направлена на: государственную поддержку и инвестиции в основные местные 

проекты, для реализации в региональных локальных наукоемких производствах для 

решения проблем и удовлетворения потребностей, включая меры, связанные с 

информационно-коммуникационными технологиями; поддержку развития инноваций 

путем увеличения инвестиций в бизнес-среду; поощрение стейкхолдеров быть активными 

участниками в развитии регионов. 

Учитывая то, что smart-специализация является конструктивной, последовательной 

и включает в себя детальный мониторинг и систему оценки, самоанализ также является 

неотъемлемой частью такого подхода. 

Таким образом, концепция smart-специализации способствует эффективному 

синергетическому использованию правительственных инвестиций, поддерживает страны 

и регионы в создании их инновационного и экономического потенциала учитывая 

ограниченность ресурсов и недостаточную конкурентоспособность. Процесс 

предпринимательского открытия-это процесс выявления сильных сторон страны или 

региона в рамках научно-исследовательской, технологической и инновационной сферы, 

поскольку именно участники предпринимательской деятельности имеют в полной мере 

знания и информацию о тонкостях процесса производства. Предпринимательские знания 

выходят за рамки науки и технологий, ведь это скорее сочетание технологически емких 

сфер с новыми и нужными знаниями о рынке, его потенциале, конкурентах и сочетание 

факторов и услуг, необходимых для внедрения нового направления предпринимательской 

деятельности. Такой синтез, интеграция и преодоление разрыва (нецельности) знаний 

должны создать совместный взгляд на развитие уже существующих или новых секторов 

экономики. 

 

Выводы 

Децентрализация власти как институциональный фактор реализации 

концептуальных положений устойчивого развития имеет положительное влияние на 

диверсификацию современного развития территорий, повышение качества жизни и 

благосостояния населения путем гармонизации социально-экономического развития 

территорий и оптимизации межбюджетных отношений, развитие трудового потенциала. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в системном мониторинге 

положительных и отрицательных эффектов децентрализации с целью предотвращения 

рисков и угроз для территорий и их трудового потенциала, которые могут возникать в 

ходе административно-территориальной реформы; а также в углублении методологии 

укрепления способности громад, поиска действенных инструментов содействия 

устойчивому развитию. 

Знания, как главный элемент smart-специализации, сегодня требует значительного 

разъяснения и максимальной поддержки у местных органов власти с целью развития 

территорий и их трудового потенциала. Smart-специализация основывается на взаимной 

помощи и сотрудничестве преимущественно предприятий малого и среднего бизнеса, 
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исследовательских центров, университетов и местных органов власти и не обязательно 

учитывает все направления деятельности региона, а именно те отрасли, которые в 

будущем будут наиболее перспективными. Синергия местных органов власти, науки, 

бизнеса и гражданского общества способна обеспечить оптимальное использование 

имеющихся ресурсов территорий и создание инновационных продуктов, услуг или 

технологий 
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ƏRAZĠLƏRĠN SMART-ĠXTĠSASLAġMASI ƏMƏK POTENTSĠYALININ ĠNKĠġAF VASĠTƏSĠ 

KĠMĠ 

Xülasə 

 

          Məqalədə davamlı inkiĢafın konseptual müddəalarının həyata keçirilməsinin institusional 

amili kimi hakimiyyətin qeyri-mərkəzsizləĢməsi ərazilərin müasir inkiĢafının diversifikasiyasına, 

sosial-iqtisadi inkiĢafın uyğunlaĢdırılması yolu ilə əhalinin həyat keyfiyyətinin və rifahının 

yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərməsi məsələləri əharə edilir. Tədqiqat zamanı inzibati-ərazi 

islahatı zamanı meydana gələ biləcək ərazilər və onların əmək potensialı üçün risk və 

təhlükələrin qarĢısının alınması məqsədilə qeyri-mərkəzləĢmənin müsbət və mənfi təsirlərini 

əhatə edən sistemli monitorinqdən istifadə edilmiĢdir.Qeyd edilir ki, smart-ixtisaslaĢmanın əsas 

elementi kimi biliklər bu gün ərazilərin və onların əmək potensialının inkiĢafı məqsədilə yerli 

hakimiyyət orqanlarında əhəmiyyətli izahatlar və maksimum dəstək tələb edir, həmçinin smart-

ixtisaslaĢma əsasən kiçik və orta biznes müəssisələrinin, tədqiqat mərkəzlərinin, universitetlərin 

və yerli hakimiyyət orqanlarının qarĢılıqlı yardım və əməkdaĢlığına əsaslanır və regionun 

fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini mütləq nəzərə almır. 

        Açar sözlər: qeyri-mərkəzləĢmə, ərazilərin inkiĢafı, infrastruktur, əmək potensialı, 

ərazilərin smart- ixtisaslaĢması 
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ĠQTĠSADĠ RĠYAZĠ MODELLƏRĠN ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNKĠġAFINDA ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

          Açar sözlər: model,riyazi model, məqsəd, qurulma mərhələləri, model və obyektin 

analogiyası, tətbiq istiqamətləri 

 

          GiriĢ 

 Ġqtisadiyyatın fəaliyyəti üçün əlamətdar cəhət informasiya azlığı və ilkin verilənlərin tam 

olmaması Ģəraitində düzgün qərar qəbul etməkdir ki, müasir elm sahələrinin üsulları ilə tanıĢ 

olmadan bu iĢin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Bu zaman analiz edilən iqtisadi proses və 

hadisələrin ətraflı, tam öyrənilməsi üçün müxtəlif elm sahələrinin araĢdırmalarının vəhdəti və 

tətbiqi vacib amillərdən biridir [1]. Bu vəhdətdən istifadə etməklə, obyekt və hadisələri 

araĢdırmaqla mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək iqtisadi-riyazi modellərin baĢlıca 

xüsusiyyətlərindən biridir.  

Lakin elə elm sahələri var ki, bu sahələrdə real obyektlərlə eksperiment aparmaq mümkün 

olmur. Belə elm sahələrinə astronomiyanı, təbabəti, iqtisadiyyatı misal göstərmək olar. Odur ki, 

obyektiv reallığı dərk etmək üçün baĢqa bir vasitədən-modellərdən istifadə etmək zərurəti 

meydana çıxır. Yəni eksperimentlər real obyektlər səviyyəsində deyil, onların sadələĢdirilmiĢ 

proobrazları olan modellər səviyyəsində aparılır.  

 

        Model anlayıĢı və onun yaranmasına təsir edən göstəricilər 

        Model anlayıĢını  insan həyatının bütün sahələri üçün  nümunə gətirmək olar. 2019-cu ildə 

Çinin Vuhan Ģəhərində meydana çıxan ―tacĢəkilli virus‖ haqqında hamımız  müəyyən məlumata 

sahibik. BaĢqa adı ―COVID 19 ― olan bu virusun iqtisadiyyata etdiyi təsir nəticələrini araĢdıraq. 

Milyonlarla insanın fiziki və psixi varlığına təsir edən COVĠD-19 pandemiyası ilə dünya 

ölkələrində irimiqyaslı təcridetmə prosesləri baĢladı. Təcridetmə tədbirləri vasitəsilə gündəlik 

baĢ verən ölüm sayını, xəstəxanalarda yerləĢdirməni minimuma endirməklə yanaĢı 

pandemiyanın iqtisadi məhsullara təsirini qiymətləndirmək üçün, məhdudlaĢdırıcı tədbirlərin 

təsirlərini özündə birləĢdirən və əhalinin sağlamlıq riskini, iqtisadi zəifliyin baĢlamasını 

gecikdirmək üçün bir çox dünya ölkələrində riyazi model hazırlamaq planları meydana gəldi. 

Məlumdur ki, belə model zamandan asılı model olaraq formalaĢmalı və bu modeldə virusun 

yayılma sürəti hesablanmalıdır.  

     Modellərin yaranmasında əhalinin sıxlığı, həyat tərzi, coğrafi mövqeyi və zamanın rolu 

əhəmiyyətli dərəcədə təsirə malikdir. Bu amillərin təsiri kimi aĢağıdakıları göstərə bilərik. 

Məsələn, 330 milyonluq əhali üçün 76 həftə davam edən təcridetmə prosesi pandemiyanın 

yayılmasının qarĢısının alınması üçün yaranmıĢ bir model oldu. Bu  amillər yaĢı 65-dən yuxarı 

olan insanlarda məhdudiyyətlərin, rejimin  ciddiləĢməsi və bəzi qadağaların qoyulmasına gətirib 

çıxardı.  

 

           Riyazi modelin məqsədi 

     Pandemiya dövrünün belə təcrübələrindən müəyyən fərziyyələr irəli sürmək olar. 

Fərziyyələri riyazi quruluĢa çevrilməklə riyazi modelləri yaradır. Riyazi modelin  bir tənliyə 

çevrilməsi o qədər də vacib deyil. Riyazi modellər bir reqressiya əlaqəsi və ya xətti bir reqressiya 

ola bilər.  

Riyazi modelin məqsədi real vəziyyəti ideal Ģəkildə dəqiq yaxınlaĢma yolu ilə göstərən bir 

quruluĢdur.  DəyiĢənlərin sayı az əlaqələrin sayı çox olarsa qısa riyazi ifadələr yazmaq daha 

mürəkkəbdir. Belə modellərə komputer proqramlarını nümunə göstərmək olar. Yüksək səviyyəli 

dillərdə yazılmıĢ proqramlar C, FORTAN, Basic, R, Octave, MATLAB, Scienti c Pyton, Perl 

mailto:firanam.@mail.ru


65 
 

Data Language riyazi modellərdir. Bu tip riyazi modellərin əsas məqsədi resusrların səmərəli 

istifadəsində, sənayedə, kənd təsərrüfatında optimal nəqliyyat əlaqələrinin müəyyən edilməsində, 

yüklərin yenidən bölüĢdürülməsində, pandemiya Ģəraitində yoluxmanın və iqtisadi zəifliyin 

minimuma endirilməsində, maksimum qorunma üsullarının iĢlənib hazırlanmasında, mürəkkəb, 

dinamik, stoxastik xarakterli makroiqtisadiyyatın optimal idarə edilməsində iqtisadi-riyazi 

modellərdən istifadənin zəruriliyini göstərməkdən ibarətdir. 

Ġqtisadi proses və hadisələrə aid həqiqətləri onlar haqqında toplanan informasiya əsasında 

tədqiq edirlər. Ġnformasiyanı ya aktiv müĢahidə yolu ilə, yaxud da passiv müĢahidə yolu ilə  əldə 

etmək olar.  

Aktiv  müĢahidə - insan tərəfindən tədqiqat obyekti üzərində aparılan eksperiment baĢa 

düĢülür. Məsələn, real vəziyyətlə əlaqədar olaraq aktiv  müĢahidə kimi pandemiya müddətində 

―Covid-19‖ virusunun təsir nəticələrinin hesablanmasıdır. 

Praktikada çox zaman obyekt üzərində eksperiment aparmaq ya çox çətin olur, ya da 

mümkün olmur. Ona görə də belə eksperimentləri onun modeli üzərində aparmaq daha 

məqsədəuyğundur ki, obyektin modelini qurmaq da bu zərurətdən irəli gəlir. 

Obyekti analiz etmək, idarə etmək, obyektin gələcəyi haqqında əvvəlcədən məlumat 

vermək modelləĢdirmənin  məqsədi hesab olunur. ModelləĢdirmənin bu cür hesablamalarından 

istifadə etməklə pandemiyanın müddəti haqqında əvvəlcədən informasiya vermək olur.  Hal –

hazırda bütün dünya ölkələri əvvəlcədən verilmiĢ proqnozların düzgünlüyü üçün müxtəlif 

modelləĢdirmədən istifadə edirlər. Onu da qeyd edək ki, pandemiya müddətində olan vəziyyətə 

virus mutasiyasının (dəyiĢməsi) təsiri təbiidir. Vəziyyətə uyğun olaraq hazırlanan modelə və 

həmin  sahələr üzrə verilən informasiyaların dəqiqliyinə mutasiya mənfi təsir edir.   

Model dedikdə elə bir maddi və ya təsəvvür olunan obyekt baĢa düĢülür ki, bu obyekt 

tədqiqat prosesində öyrənilən real obyekti əvəz edir və onun haqqında əlavə biliklər toplamağa 

imkan verir  (model sözü latın sözü olub ―modulus‖ sözündən götürülmüĢdür, mənası norma, 

ölçü deməkdir). 

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, 1970–ci illərə qədər iqtisadi-riyazi modellərin kifayət qədər 

az inkiĢaf etməsinə baxmayaraq, 1973-cü ildən baĢlayaraq iqtisadi-riyazi modellər dünya 

bazarlarının inkiĢafında mərkəzi yer tutmağa baĢlamıĢ, qlobal maliyyə sisteminin iĢində 

əvəzolunmaz bir rola sahib olmuĢdu.  Ġqtisadi-riyazi model həqiqi dünya vəziyyətini təsvir edən 

kəmiyyətlər arasındakı münasibətlər haqqında fərziyyələrə əsaslanan bir riyazi quruluĢdur. 

Göründüyü kimi müasir pandemiya vəziyyətini real iĢıqlandırmaq üçün iqtisadi-riyazi 

modellərdən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Pandemiyanın yoluxma dərəcəsinə xas olan 

mühüm xüsusiyyətlərin, yayılma sürətinin araĢdırılması üçün obyekt kimi onun modelinin 

qurulması məqsədə uyğundur.  

 

Ġqtisadi-riyazi modellərin qurulması mərhələləri və tətbiqi istiqamətləri 

BaĢqa sözlə desək, model öyrənilən hadisə, obyekt və ya prosesin tədqiqatın məqsədi 

baxımından mühüm olan xüsusiyyətlərinin ümumiləĢdirilmiĢ təsviri olub, bu hadisə obyekt və ya 

proses haqqında əlavə biliklər mənbəyi rolunu oynayır. Məlumdur ki, modellər obyektiv reallığı 

dərk etməyin universal vasitəsi kimi çıxıĢ edir və eksperimentlə təsdiq olunan hər bir hadisə 

həqiqət kimi qəbul edilir. Beləliklə, model-obyektiv reallıqla insan Ģüuru arasında aralıq bənd 

olub, bu obyektiv reallığı dərk etmə vasitəsi kimi çıxıĢ edir [2].     

         Ġqtisadi-riyazi modellərin qurulmasının aĢağıdakı mərhələləri mövcuddur. 

1. Ġdentifikasiya mərhələsi. Hər hansı araĢdırılan prosesin hansı parametrlərdən asılı 

olması təyin edilir. Fərz edək ki, ―COVID 19‖ virusunun yayılma sürəti üçün  axtarılan y 

parametri nxxxx ,...,,, 321  parametrlərindən asılıdır, onda bu asıllığı ),...,,,( 321 nxxxxfy   kimi 

göstərmək olar (burada, nxxxx ,...,,, 321  parametrləri ekzogen parametrlər, y isə, endogen  

parametr adlanır). Ekzogen parametrlərə giriĢ parametrləri , endogen parametrlərə isə çıxıĢ 

parametrləri deyilir. Ekzogen parametrlərə uyğun olaraq insanın müqaviməti, virusla təması, 
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hava Ģəraiti və s. göstərmək olar. Deməli, ekzogen parametrlərin qiyməti riyazi modeldən 

kənarda, endogen parametrlərin qiyməti isə, modeldə hesablama yolu ilə alınır. 

2. Spesifikasiya  mərhələsi. Endogen və ekzogen parametrlər arasındakı qanuna 

uyğunluğun xüsusiyyəti müəyyənləĢdirilir. ),...,,,( 321 nxxxxfy   yazılıĢına daxil olan f  

simvolu ilə endogen və ekzogen parametrləri arasındakı qanuna uyğunluq iĢarə olunur. 

3. Parametrlərin qiymətləndirilməsi məsələsi. Bu zaman riyazi modelə daxil olan 

parametrlərin həqiqi qiymətləri modeldə yerinə yazılır. 

4. Modelin verifikasiyası. Bu mərhələdə modelin doğruluğu yoxlanılır. Uyğun gələn model 

adekvat sayılır. Model uyğun gəldikdə qəbul edilir, model uyğun gəlmədikdə təkzib edilir və 

yeni modellər axtarılır.  

5. Modelin validasiyası. Bu mərhələdə modelin praktikada istifadə olunma imkanları 

araĢdırılır. Ġqtisadi-riyazi model praktik cəhətdən asan olduqda qəbul edilir, praktik cəhətdən 

çətin olduqda və zaman itgisinə yol verildikdə isə model  təkzib edilir. Modellərin qurulmasının 

əsasını fəlsəfənin ―analogiya‖ prinsipi təĢkil edir [4]. 

Real obyekt ilə onun modeli arasında analogiyanı aĢağıdakı üç istiqamət üzrə yaratmaq olar: 

1. Daxili strukturuna görə  

2. Xarici təsirə görə 

3. Ətraf mühitin təsirlərinə verilən cavab reaksiyalarının eyniliyinə görə. 

Bu baxımdan modellərin aĢağıdakı  üç tipini fərqləndirirlər. 

1. Fiziki modellər 

2. Qrafiki modellər 

3. Məntiqi-riyazi modellər 

Fiziki modellər obyektlərin daxili strukturunu, sistem yaradıcı xüsusiyyətlərini əks etdirir 

və zaman laboratoriya Ģəraitində bütün qurğuları quraĢdırılaraq onun fiziki modeli qurulur. Bu 

model real obyektə oxĢamasa da onun üzərində təcrübələr aparmaqla, obyektin həqiqətdə məruz 

qalacağı bütün təsirlər haqqında informasiya toplamaq mümkün olur.  

Qrafiki modellər isə, öyrənilən sistemin, prosesin daxilinə nüfuz etmədən onun xarici 

görünüĢünü, ölçülərini, konturlarını əks etdirir, məsələn, ―COVID 19‖ haqqında yaradılan 

çertyojları, sxemləri, artıb-azalma diaqramlarını, yayılma xəritələrini,  qafiki modellərə aid 

etmək olar.     

Məntiqi- riyazi modellərə ―COVID 19‖  virusunun iqtisadiyyata etdiyi mənfi təsirləri 

hesablamaq üçün istifaə olunan tənlikləri, bərabərsizlikləri, riyazi ifadələri aid etmək olar.  

Mahiyyətinə görə modelləri iki qrupa bölmək olar: 

 1) Deskriptiv modellər - burada araĢdırılan parametrlərin davranıĢ qanunauyğunluğu 

müəyyənləĢdirilir. Bu tipli modellərlə parametrin passiv proqnozunu qurmaq olar.  

2) Normativ modellər - bu modellər vasitəsi ilə endogen parametrlərin müəyyən meyar 

əsasında optimallaĢdırılmasına çalıĢırlar. Belə yanaĢmaya bəzən aktiv proqnozlaĢdırma modeli 

də deyilir. 

Modellər gerçəkliyin əksetmə üsuluna görə analoq tipli, struktur tipli, funksional tipli  

növlərinə ayırmaq olar. 

        Virusun yayılma sürətini hesablamaq üçün funksional tipli modelin ümumi yazılıĢ 

formasını ))(),...,(),(),(( 321 txtxtxtxfy n  iĢarə etmək olar. Burada araĢdırılan y parametri n 

sayda digər funksiyaların funksiyasıdır. Funksional tipli model obyektin strukturunu 

müəyyənləĢdirməyə, nəticə etibarı ilə, obyektin struktur modelini qurmağa xidmət edir.Belə bir 

model yuxarıda qeyd etdiyimiz virusun yayılma sürəti üçün nəzərdə tutulan model ola bilər. 

 

Nəticə  

Məlumdur ki, iqtisadiyyatın inkiĢafı üçün, eyni zamanda pandemiyanın yayılmasının 

qarĢısının alınması üçün nəzərdə tutulan zaman meyarı  mühüm rol oynayır. Zaman faktorunun 

nəzərə alınmasına görə modelləri qruplaĢdırsaq, onda onları dinamik (zaman nəzərə alınır) və 

statik (zaman nəzərə alınmır) olmaqla iki qrupa bölmək olar. 
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  1Lqky  və  
t

eLqky 321 
  modellərinə nəzər salsaq görərik ki, birinci model 

statik, ikinci model isə dinamik tipli modellərdir. Burada k- kapitalın həcmini , L –iĢçilərin 

sayını, y- istehsal olunan məhsulun miqdarını, 
t

e 3
- elmi texniki tərəqqinin hər hansı ölkə üçün 

səviyyəsini göstərir, 321  , ,   isə statistik informasiya əsasında qiymətləndirilə bilən 

parametrlərdir. Pandemiya müddətində elmi texniki tərəqqinin inkiĢafının yüksək həddə çatması 

statistik məlumatlara əsasən qeyd edə bilərik. 

 

Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat 
1. B.S. Musayev, S.M.ġamoyev, Y.Ġ. Hacızalov  ―Ticarət –iqtisadi proseslərin modelləĢdilirməsi.  

2. B.S. Musayev, A.Q. Qəhrəmanov ― Ġqtisadiyyatda riyazi modelləĢdirmə və proqnozlaĢdırma‖. 

Bakı 2000 

3. http://iqtisadiislahat.org › 08042020_covid_dunya 

4. https://az.wikipedia.org › wiki › ModelləĢdirmə  
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“COVID 19” PANDEMIYASI DÖVRÜNDƏ ĠK VƏ DIGƏR INTELLEKTUAL  

TEXNOLOGIYALARIN TƏTBIQININ ÜSTÜNLÜKLƏRI 

 

Açar sözlər-COVID19 pandemiyası, ĠKT, ĠT, 5G, telesağlamlıq marketi, tətbiq, üstünlüklər 

 

        GiriĢ 

XXI əsr texnoloji imkanları, internet-Ģəbəkə əlaqələri, sürətli informasiya mübadilə kimi 

bir çox yeniliklərilə əvvəlki əsrlərdən fərqlənir. Ġnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının 

(ĠKT) tətbiqilə ilə informasiya resurslarının bol olduğu müasir informasiya cəmiyyətinin bütün 

sahələrində dövrün tələbinə uyğun informasya emalı texnologiyalarından aktiv Ģəkildə istifadə 

olunması əlaqələrin tədricən virtual məkana keçməsinə imkan və Ģərait yaratdı. 2019-cu ildən 

etibarən dünyanı öz ağuĢuna alan və ölümcül təsirə malik olan COVID 19 pandemiyası və onun 

yeni mutasiyalarının  sürətlə yayılması insanlar arasında real əlaqələrdə nəinki mədudiyyətlər 

yaratdı, hətta kütləvi Ģəkildə real əlaqə münasibətlərini virtual məkan üzərində olan əlaqələrlə 

əvəz edilməsinə səbəb oldu. Pandemiya tək insan ölümü ilə (bu xəstəliyin orqanizmə nə 

dərəcədə təsir etməsi bilavasitə fərdi ummun sistemindən asılıdır) kifayətlənmədi, eyni zamanda 

iqtisadiyyatda, sosial həyatda, təhsildə və s. bir çox sahələrdə də öz mənfi təsirini göstərdi. 

Pandemiya Ģəraitində qaçılmaz olan iqtisadi geriləməni aradan qaldırmaq, iqtisadiyyata vurulan 

zərbələrin təsirini azaltmaq (iqtisadi geriləmənin təsiri özünü daha çox xidmət sahələrində, kiçik 

və orta sahibkarlıqda və əsasən turizm sahəsində göstərdi), müəssisələrin öz istehsalını və 

fəaliyyət rahatlığı artırmaq, iĢsizliyin artmasıilə əlaqədar vətəndaĢların maddi vəziyyətini 

yaxĢılaĢdırmaq və s.  üçün ölkəmizdə də geniĢmiqyaslı xidmət modellərindən, çoxsaylı dəstək, 

yardım prinsiplərindən, güzəĢtləri təmin edən dövlət dəstəyi proqramlarından və s. geniĢ Ģəkildə 

istifadə olunur [1]. Görülən tədbirlər sırasında xüsusi xəstəxanalın yaradılması və burada 

pandemiya xəstələrinin müalicəsi üçün hər cür Ģəraitin yaradılması, müxtəlif texnologi 

ləvazimatların, on minlərlə kombinezon və süni tənəffüs cihazılarının alınması və xəstəxanalara 

paylanması, virus əleyhinə vaksinlərin kütləvi Ģəkildə vurulması xüsisilə qiymətləndirilməlidir. 

Həyata keçirilən tədbirlərin istənilən effekti verməsi üçün vətəndaĢların da məsuliyyəti olması 

cox önəmlidir [2].  ÜĢaqların idarə olunması, təhsildə yüksək nəticələr əldə olunması və 

mənimsəmənin lazimi səviyyədə olması ən vacib amildir. Pandemiya Ģəraitində bu istiqamətdə 

də ən yaxın köməkĢimiz ĠKT və əlaqə sistemləri oldu 

 

Pandemiya Ģəraitində ĠT-nın tətbiqi xüsusiyyətləri 

Pandemiya Ģəraitində virusun kütləvi Ģəkildə yayılmasının qarĢısının alınması üçün 

cəmiyyətin izolyasiya mühitinə keçirilməsi, iĢ yerlərinin bağlanması ilə əlaqədar olaraq bütün 

Ģirkətlər onlayn (on-line) rejiminə keçməyə məĢbur oldular. Bu dövrdə yaranan iqtisadi kəsrlərin 

qarĢısının alınması üçün informasiya texnogiyalarının (ĠT) tətbiqinə olan tələbata ehtiyac artdı və  

bu sahə üzrə mal ixrac edən müəəssisələr daha çox yükləndi. Günün tələbatına cavab vermək 

üçün ĠKT avadanlıqlarına  (mobil telefonlara, kompüterlərə, planĢetlərə və s.) çox ehtiyac 

yarandı. Lakin, ĠT sahəsi üzrə avanlıqlar, ləvazimatlar istehsal edən firmalarada pandemiya öz 

mənfi təsirini göstərdi. Məsələn, Apple firması vəziyyətlə əlaqədar olaraq iĢçilərin iĢə çıxmaması 

nəticəsində zavodun bağlı olması səbəbiylə telefon, smartfon, kompüter və s. bu kimi ĠKT 

avadanlıqları istehsal edə bilmədi, bu isə firmanın təqribən 10% pul itirlməsinə səbəb oldu. 

mailto:niyar61@list.ru
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Ölümcül virusun yayılması ilə əlaqədar olaraq real aparılması nəzərdə tutulan bir çox 

konfranslar,  yeni informasiya emalı texnologiyaları və digər sahələrə aid olan sərgilər təxirə 

salındı, bu isə Ģirkətlərin inkiĢaf imkanlarının qarĢısını aldı. Təqribi hesablamalara görə böyük 

texnoloji sərgilərin ləğvi  təqribən 1 milyarda qədər pul itirilməsinə səbəb olub [4]. 

 

 Pandemiyanin ĠKT avadanlıqlarından istifadəyə müsbət təsiri 

 Ümumi götürüldükdə isə bu sahənin tətbiqinə daha çox ehtiyac yarandığı üçün ĠKT, ĠT 

texnologiyalarında böyük bir sıçrayıĢ oldu və 2020-ci ildə bu təqribən 131 milyard ətrafında 

qiymətləndirildi, bu rəqəmin 2025-ci ildə  295 milyarda çatması gözlənilir. Bunun əsas səbəbi 

sənayedə, təhsildə, sosial media forumlarında bu platformalara (Google Hangouts, WhatsApp 

Video call, Zoom, Microsoft Teams və s.) tələbatın artmasıdır.  

Telekonfranslarda isə ĠKT alətlərinin, proqramların yardımı ilə qarĢılıqlı əlaqə yaradılır, bu 

zaman vaxta, məsafəyə, pula qənaət olunur, paralel və fərdi iĢ rejimi təmin edilir. Lakin eyni 

zamanda onu da qeyd edək ki, konfransların, iclasların real kecirilməsinin ləgv olunması  və 

onların onlayn mühitinə keçməsi həmin effekti vermir.  

Pandemiya ĠKT avadanlıqlarından istifadənin müsbət təsirini, istifadəsinin iqtisadiyatda, 

təhsildə, əsasəndə sağlamlıq sahəsində onun tətbiqinin nə dərəcədə vacib olmasını bütün 

dünyaya sübut etdi. Bir çox dövlətlər ―ağıllı‖ texnologiyaların tətbiqindən istifadəyə keçdi. 

Məsələn, Cin polisi termal-sensorlu dronlardan istifadə edərək korona viruslu xəstələri təyin edir 

və lazım olan Ģəxslərə çox tez kömək edə bilir. Avstraliyada isə xüsusi praqramlaĢdırılmıĢ 

intellektual robotlar pandemiya ilə əlaqədar olaraq insanların sorğularına ətraflı cavab verməklə 

yanaĢı, eyni zamanda çox faydalı olan lazımi məsləhətləridə  verir (nəticəsi çox faydalı 

olmuĢdur).  

Hazırda Amerika xəstəxanalarında həkimlə xəstəni birləĢdirən uzaqdan idarəetmə 

sistemlərindən istifadə  67% təĢkil edir. Cənubi Koreyada yaradılan və ağıllı telefonlara 

yüklənən xüsusi dövlət proqramı vasitəsilə özünü təcrid etməyə məcbur olan iĢçilər iĢ prosesində 

aktiv iĢtirak edə bilirlər. Əsasən 2021-ci ilin yanvarından etibarən Çin telekommunikasiya 

Ģirkətində 5G sistemindən istifadə edərək, yeni imkanlara malik güclü texnologiyanı tətbiq 

etdilər. 5G ilə yaradılan Ģəbəkə vasitəsilə Ģimali Çin xəstəxanasıın həkimləri 27 xəstəxanada olan 

digər həkimlər və xəstələrlə birbaĢa sürətli əlaqə yaradaraq, qarĢılıqlı məsləhətləĢmələr aparırlar 

(5G kommunikasıyası ilə əlaqənin sürətli olması virusla mübarızədə çox kömək oldu). 

Göründüyü kimi pandemiya 5G texnologiyasının daha da inkiĢaf etməsinə və geniĢ əhatəli 

tətbiqinə səbəb oldu. (4). Hazırda Finlandiyadakı Ar-Ge mərkəzində 6G texnologiyasının tətbiqi 

ilə bağlı araĢdırmalar üçün xüsusi qrup yaradılıb. 6G texnologiyasının 2028-də tam hazır olması 

və 2030-cu ildən etibarən kütləvi Ģəkildə tətbiqi nəzərdə tutulur. Huawei, Samsung, Qualcomm 

və digər ağıllı telefon istehsalçıları da 6G üzərində iĢlədiklərini bildirilir [3].  

  Proqnozlara görə qlobal telesağlamlıq (ing.-telehealth) marketi və ya  onların bazar 

fəaliyyəti  sürətlə inkiĢaf edəcək. Telesağlamlıq ĠKT tətbiqinin təzahüründən yaranan yeni  

termdir, adətən bura əsasən sağlamlıqla əlaqədar verilənlərin kommunikasiya texnologiyası 

vasitəsilə ötürülməsi, qarĢılıqlı əlaqənin yaradılmasının sürətlə təmin edilməsi, müzakirələrin 

aparılması kimi müxtəlif sistemlər aiddir.  

          Dünya səhiyyə təĢkilatı telesağlamlıq proqramlarının fəaliyyətini müsbət 

qiymətləndirərək, geniĢ əhatəli paralel əlaqənin ani vaxt ərzində mümkün olmasına görə bütün 

dünyanın bu proqramladan istifadə etmələrini xüsusilə qeyd edirlər. ĠDC (International Data 

Corporation) [5] Ģirkətinin sorğularına görə telesağlamlıq  platformalarından və onun yaratdığı 

imkanlardan istifadə edən xəstələrin 83,9% həqqindən artıq razılıq edirlər. Təqribi hesablamalara 

görə 2024-2025-ci illər ərzində bu bazarın böyüməsi və inkiĢafının 24,1% artması planlaĢdırılır.  

Pandemiya texnologiya bazarının inkiĢafına, daha da sürətlə böyüməsinə səbəb oldu.  Bu bazarın 

2025 ci ilə qədər 17,2 milyarda qədər çatması nəzərdə tutulur (bu sahədə hazırda daha çox 

həkim-xəstə virtual birləĢməsinin, qarĢılıqlı münasibətlərinin inkiĢafı, analizlərin məsafəli təyini 

və s. istiqamətlər daha öndə durur). 
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Nəticə  

COVID 19 pandemiyası bilavasitə sağlamlıqla əlaqədar olduğuna görə  burada bizim ən 

yaxın  köməkçimiz informasiya emalı texnologiyalarıdır. Çünki, ĠKT vasitələri, ĠT proqramları, 

internet-səbəkə sistemləri bizə lazım olan əlaqəni təmin edirlər. COVID 19 pandemiyasına qarĢı 

ən əlveriĢli əlaqə vasitəsi kimi bu texnologiyaların tətbiqidir, ona görədə bu mühitdə telemarket 

bazarı böyüyərək ən güclü inkiĢaf edən bazardır.   

ĠnkiĢf etmiĢ ölkələrdən geri qalmamaq üçün aĢağıdakı məsələlərin həll edilməsini 

məqsədəuyğun hesab edirik: 

1. ĠT sahəsinə qoyulan xərclər artırılmalı və ölkəmizdə də virtual telemarket bazarına Ģərait 

yaradılmalıdır. 

2. 5G və 6G texnologiyaların imkanlarından səmərəli istifadə üçün bu sahəyə xüsusi diqqət 

ayrılmalıdır. 

3. Ġnformasiya texnologiyaları sahəsi üzrə qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi nəzərə alımaqla güclü 

kadrların yetiĢdirilməsi istiqamətində həlledici addımlar atılmalıdır. 

 Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat: 

1. http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/2020/aprel/712251.htm 

2. http://www.science.gov.az/news/open/13592    

3. https://ted.az/az/view/news/21020/6g-nin-tetbiqi-ile-bagli-ishlere-bashlanirnbsp)) 

4. http://marketdataforecast.com/bloq/impacts-of-covid19-on-information-technology-industry 

5. https://www.idc.com 
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SƏNAYE MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN MALĠYYƏ DAYANIQLIĞININ 

PROQNOZLAġDIRILMASINDA  

DĠNAMIK MODELĠN ĠġLƏNĠLMƏSĠ 

 

       Açar sözlər: istehsalat və sənaye müəssisələri, dinamik model,  proqnozlaĢdırılma, 

qiymətləndirmə 

   

         GiriĢ 

  Sənaye müəssisələrində maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsində müxtəlif növ iqtisadi 

resursların optimallaĢdırılması prioritet məsələlərdəndir. Bu zaman ilk öncə sənaye 

müəssisəsində maliyyə dayanıqlığı perspektivi kimi mövcud imkanları qiymətləndirilir və 

proqnozlaĢdırılır. Bu da sənaye müəssisəsinin kompleks rəqabətqabiliyyətliliyinə və daxili 

mühiti amillərinə bir baĢa müsbət təsir edir [2].  

Müasir iqtisadi Ģəraitdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən sənaye 

müəssisələrində maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi istiqamətində proqnozlaĢdırmanı həyat 

keçirtmək üçün əsasən aĢağıdakı iqtisadi elementlər nəzərə alınmalıdır: 

       1.Sənaye müəssisəsinin məhsul istehsalını artırmaq; 

    - sənaye məhsul istehsalını müəyyən həddə qədər artırmaq  

    - sənaye müəssisəsinin bazara çıxardığı məhsulun bazardakı xüsusi çəkisinin müəyyən edilmiĢ 

həddə qədər yüksəltmək. 

       2. Sənaye müəssisəsinin istehsal həcminin yüksək templə artımı; 

     - sənaye müəssisəsinin xalis mənfəətini artırmaq; 

     - sənaye müəssisəsinin məhsulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi;  

     - sənaye müəssisələrində  servis və xidmətlərin xüsusi çəkisinin artırılması. 

      3. sənaye müəssisəsinin məhsul çeĢidlərinin artırılması; 

      - sənaye müəssisəsinin yeni növ məhsulun istehsalının artım tempi;  

     - sənaye müəssisəsinin yeni mütəmadi olaraq bazar seqmentinə çıxması. 

        Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən söyləmək lazımdır ki, istənilən sənaye müəssisəsində 

dinamik proqnozlaĢması konsepsiyaya əsaslanmalıdır. Praktik olaraq sənaye müəssisələrində 

dinamik proqnozlaĢdırma zamanı geniĢ Ģəkildə əlaqələndirmə funksiyasından istifadə olunur. 

Belə ki, hazırlanan dinamik proqnoz modellər elə iĢlənilməlidir ki, təkcə informasiya toplanması 

və proqnozlaĢdırmanın həyata keçirilməsi yox, həm də sənaye müəssisəsinin strateji hədəfləri 

zamanı bir iqtisadi kateqoriya kimi daima əldə rəhbər tutulmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, 

proqnozlaĢdırmanın fəlsəfəsi, strategiyası və metodologiyası, həmçinin məlumatların yığılması, 

onların təhlili qaydaları Ģəffaf və aydın Ģəkildə həyata keçirilməlidir. Belə olduğu halda, dinamik 

proqnozlaĢdırma və əldə edilən nəticələr daha qabarıq nəzərə çarpacaqdır [3]. 

Qeyd olunmuĢ məlumatlara əsasən sənaye müəssisəsinin proqnozlaĢdırılmasının 

iĢlənilməsi metodologiyası praktikada da öz əksini tapmalıdır. Belə ki, nəzəriyyədə sənaye 

müəssisəsinin proqnozlaĢdırılmasının iĢlənilməsi zamanı istifadə olunan metodlar əsasən 

maliyyə təhlilinə, maliyyə hesabatlarına, maliyyə əmsallarına, hesabat dövrünün sonuna və 

əvvəlinə hesablamalara söykənməlidir.  

 

Materiallar və metodlar 

Maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi məqsədilə proqnoz modellər iĢlənilən zaman 

sənaye müəssisəsinin maliyyə vəziyyəti  hərtərəfli dinamik təhlil edilməli, iqtisadi göstəricilərin 

böyümə sürəti baxımından müqayisə edilməli, maliyyə göstəricilərinin hər blokunu qarĢılıqlı 

nisbətlərdə qiymətləndirilməli və müxtəlif maliyyə nisbətləri arasında əlaqə yaradılmalıdır. 

Nəzəriyyədə baxılan bu iqtisadi elementlər praktikada öz əksini tapacaqdır. 
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Yuxarıda söylənənlər əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan Respublikasında 

fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığının proqnozlaĢdırılmasında 

dinamik modelin iĢlənilməsini aĢağıdakı mərhələlər Ģəklində həyata keçirilməsi 

məqsədəuyğundur: 

      1) Sənaye müəssisənin maliyyə vəziyyəinin kompleks dinamik təhlili üçün hədəf 

parametrləri seçilməlidir. Bu təhlilin əsas məzmunu təsisçilərin maliyyə vəsaitlərinin çəkisi, 

investorların maliyyə durumu, banklardan asılılıq, ödənilən vergilər və maliyyə statistik 

məlumatların düzgün təĢkil etməkdən ibarətdir.  

   2) Sənaye müəssisənin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək və proqnozlaĢdırmaq üçün 

məlumat bazası formalaĢdırılılmalıdır. Ġlk öncə sənaye müəssisənin balans hesabatı, gəlir və 

xərclər haqqında hesabat qruplaĢdırılmalıdır. Qeyd olunan bu maliyyə-iqtisadi göstəricilərin  

müqayisəli təhlili nəticəsində tənzimləyici matris normaları tərtib olunur. 

      3) Sənaye müəssisənin maliyyə vəziyyətinin dinamik qiymətləndirilməsi zamanı tənzimləyici 

matrislərlərin qurulmasında səmərəli məlumat bazasının seçilməsi.  
        Hal-hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin maliyyə menecerləri öz 

maliyyə dayanıqlığını dinamik proqnozlaĢdırmaq üçün əsasən maliyyə əmsallarından istifadə 

edirlər. Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə proqnozlaĢdırılma 

modellərin iĢlənilməsi zamanı baxılan maliyyə əmsalların sayına uyğun olaraq tərtib olunan 

matrisin sütün və sətirləri təyin olunur.  

       

      Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığının dinamik proqnoz modeli 

      Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığını dinamik proqnozlaĢdırmaq üçün 
nxnnmL

  
kvadrat  matrisinə  nəzər  yetirək.  

       Burada: Lnm-baxılan sətir və sütunlar üzrə kəsiĢmədə yerləĢən üstünlük matris elementidir.
 
  

       Qeyd edək ki, t(Md)>t(Me) olduğu halda Lmn =1 olur, t(Md) < t(Me) olduğu halda  Lmn = -1 

olur. 

        Burada: t(Mn), t(Mm) - müvafiq dövrdə n və m göstəricilərinin böyümə sürətidir. 

        Dinamik normalar sənaye müəssisəsinin iĢ rejimi bələdçi rolunu oynayır. Sənaye 

müəssisəsinin maliyyə menecerləri qəbul olunmuĢ göstəriciləri faktiki artım tempinə görə 

sıralayır ki, bu da həyata keçirilən qərarların nəticələrini özündə əks etdirir. Göstəricilərin həqiqi 

sıralanması normativə görə nə qədər yaxın olsa, dinamik normativdə qeyd olunan normativ 

əmsalları bir o qədər yerinə yetirilir. Beləliklə də növbəti mərhələdə müvafiq göstəricilər 

sisteminin maliyyə və iqtisadi göstəricilərini böyümə sürətinə görə tənzimlənir. 

        Yuxarıda söylənənlər əsasında sənaye müəssisəsinin maliyyə dayanıqlığının  təmin edilməsi 

məqsədilə ilk olaraq likvidlik və ödəmə qabiliyyəti göstəriciləri sisteminin dinamik 

proqnozlaĢdırılmasına nəzər yetirək.  

        Sənaye müəssisəsinin likvidlik və ödəmə qabiliyyəti göstəriciləri sisteminin dinamik 

proqnozlaĢdırılması zamanı ilk öncə aĢağıdakı maliyyə-iqtisadi göstəricilərdən istifadə olunur: 

1) Mv Qmq  – maliyyə vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə qoyuluĢları;  

2)  ġdv - Ģəxsi dövriyyə vəsaitləri;  

3) Kqm - qısamüddətli  kreditor  borcları;  

4)  Dqö - qısamüddətli debitor öhdəlikləri;  

5) E - material ehtiyyatları;   

6)  Dv   - Dövriyyə vəsaitləri;  

7)  Öq - qısamüddətli öhdəliklər. 

       Sənaye müəssisəsinin likvidlik və ödəmə qabiliyyəti göstəriciləri sisteminin dinamik 

proqnozlaĢdırılması zamanı mütləq likvidlik əmsalının təyin olunması vacib iqtisdadi 

elementlərdən sayılır. Belə ki, mütləq likvidlik əmsalının göstəricisinə əsasən sənaye 

müəssisənin maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi və effektiv iĢləməsi üçün maliyyə 

vəsaitlərinin həcmi və qısamüddətli maliyyə qoyuluĢlarının artımı, uzunmüddətli və 
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qısamüddətli maliyyə öhdəliklərin artımını üstələməlidir.  Məhz proqnoz modelin iĢlənməsidə 

buna hesablanmalıdır.  

        Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, sənaye müəssisəsinin bütün fəaliyyət dönəmində 

aĢağıdakı bərabərlik öz aktuallığını qoruyur:  
 

               t (Mv Qmq)> t (Öq).                                                                                                        (1) 
 

Burada: t (Mv Qmq), t (Öq) – müəyyən zaman daxilində  göstəricilərin  böyümə sürətini 

özündə əks etdirir. 

     Nəzər alsaq ki, sürətli likvidlik əmsalı göstəricisinə əsasən sənaye müəssisənin maliyyə 

dayanıqlığının təmin edilməsi məqsədilə aĢağıdakı proqnoz modelin həyata keçirilməsi 

məqsədəuyğundur: 
 

                Кбл = (Mv Qmq  + Dqö)/ Öq.                                                                                           (2) 
 

       Proqnoz model nəticəsi kimi istənilən vəziyyətdə t(Dqö)>t(Öq) halı saxlanılmalıdır. 

          AraĢdırma apardığımız sənaye müəssisələrində də aydın görünür ki, effektiv fəaliyyət 

nəticəsində Ģəxsi dövriyyə vəsaitləri qısamüddətli  kreditor  borclara nisbətən böyüməsinin 

müsbət bir tendensiyadır. Bu vəziyyətdə də proqnoz model t (ġdv) > t(Kqm) nisbətində 

olmalıdır. 

      Ümumiyyətlə sənaye müəssisələrində maliyyə vəsaitləri, qısamüddətli maliyyə qoyuluĢları 

və Ģəxsi dövriyyə vəsaitləri göstəricilərinin artım tempini təmin etmək üçün proqnozlaĢdırma 

modeli iĢlənilən zaman əsasən dövriyyə vəsaitinin manevr əmsalından istifadə edilir:  
 

                Ədv  = Mv Qmq / ġdv .                                                                                                   (3) 
 

       Praktikada da araĢdırma apardığımız sənaye müəssisələrində (3) düsturu  sənaye 

müəssisələrində maliyyə dayanıqlığının proqnoz modellərin iĢlənilməsində dinamik  müsbət 

tendensiya kimi qiymətləndirilir. Proqnoz modellər bütün zaman larda  t(Mv Qmq) >t( ġdv ) 

halında olmalıdır. 

      Təhlillər göstərir ki, sənaye müəssisələrində maliyyə vəsaitləri, qısamüddətli maliyyə 

qoyuluĢları və Ģəxsi dövriyyə vəsaitləri göstəricilərinin böyümə nisbətləri proqnoz modellərin 

həyata keçirilməsi üçün mühüm iqtisadi prosesdir.  Bu baxımdan da hər bir sənaye müəssisələri 

maliyyə vəziyyəti nisbətində dövriyyə vəsaitlərinin içində Ģəxsi vəsaitlərinin çoxluğunu təmin 

etməyə çalıĢmalıdırlar. Sənaye müəssisələrində Ģəxsi dövriyyə vəsaitlərinin əmsalının 

hesablanmasına nəzər yetirək: 
 

                     Əşdv = ġdv / Dv .                                                                                                      (4)   
 

     Bütün zamanlarda bu hal üçün sənaye müəssisələrinin proqnoz modellərin iĢlənilməsində  

(t)ġdv  >(t)Dv  vəziyyəti saxlanılır. 

          Yuxarıda qeyd olunanlar əsasında sənaye müəssisələrində proqnoz modellərin 

iĢlənilməsini tranzit prinsipini tətbiq edərək təhlil olunan göstəricilərin böyümə templəri 

arasındakı  aĢağıdakı  əlaqəni  əldə edərik: 
 

     t(Mv Qmq)  > t(ġdv) > t(Dv)  t(Mv Qmq ) > t (Dv); 

 t(Mv Qmq)  > t(ġdv) > t(E)   t(Mv Qmq)  > t(E); 

      t(Mv Qmq)  > t(ġdv)> t(Kqm)  t(Mv Qmq)  > t(Kqm ); 

                                  t(ġdv)> t(Dv)> t(Öq)   t (ġdv)> t(Öq). 
 

         Baxılan bu bərabərsizliyin böyümə sürətinə görə göstəricilərin üstünlük istiqaməti 

oxlarından istifadə edərək sxematik Ģəkildə göstərilə bilər (Ģəkil 1). 
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ġəkil 1. Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığının əsas iqtisadi göstərici 

Qeyd: müəllif tərtib etmiĢdir 

 

       ġəkildən aydın görünür ki, sənaye müəssisəsinin maliyyə menecerləri maliyyə 

dayanıqlığının əsas iqtisadi göstərici kimi əsasən maliyyə vəsaitləri və qısamüddətli maliyyə 

qoyuluĢlarının digər iqtisadi göstəricilər ilə əlaqəsini göstərirlər. Yuxarıda söylənənlərə əsasən 

göstəricilərin artım templərinə görə sıralanmasına nəzər yetirək. Sənaye müəssisəsinin maliyyə 

dayanıqlığının ilkin göstəricisi olan likvidlik və ödəmə qabiliyyəti göstəriciləri sistemi üçün 

meyar və  standartlara aĢağıdakı bərabərlik Ģəklində baxaq : 
 

               t (Mv Qmq )> t (ġdv)> t (Kqm)> t (Dqö)> t (E)> t (Dv)> t (Öq).                                      (5) 
 

       (5) bərabərsizliyinə əsasən matris tərtib edilmiĢ və nəticəsi cədvəl 1-də verilmiĢdir. 

           

Cədvəl  1 

Sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi üçün  likvidlik və ödəmə 

qabiliyyəti göstəriciləri üzrə tənzimləyici model 

 

Göstəricilər Mv Qmq ġdv Kqm Dqö E Dv Öq 

Mv Qmq х 1 1 1 1 1 1 

ġdv -1 х 1 1 1 1 1 

Kqm -1 -1 х 1 1 1 1 

Dqö -1 -1 -1 х 1 1 1 

E -1 -1 -1 -1 х 1 1 

Dv -1 -1 -1 -1 -1 х 1 

Öq -1 -1 -1 -1 -1 -1 х 

Qeyd: müəllif tərtib etmiĢdir 

        

Məlumatlara əsasən dinamik proqnoz modelin qurulması üçün sənaye müəssisəsinin 

maliyyə dayanıqlığı göstəriciləri bloku üçün standartın yaradılmasına nəzər yetirək: 

t(К) > t(PK);  

Maliyyə vəsaitləri və qısamüddətli 

maliyyə  qoyuluqoyuluĢları (Mv Qmq ) 

ġəxsi dövriyyə 

vəsaitləri  (ġdv ) 

Qısamüddətli  

kreditor  borcları 

(Kqm ) 

Qısamüddətli debitor 

öhdəlikləri (Dqö ) 

Material 

ehtiyyat-

ları ( E) 

Dövriyyə 

vəsaitləri (Dv) 
Qısamüddətli 

öhdəliklər (Öq)   
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t(К) > t(UA);  

t(Kqm) > t(Dqö);  

t(ġdv) > t(К);  

t(Mv Qmq) > t(ġdv);  

          t(ġdv)  > t(Dv); 

          t(ġdv) > t(E); 

t (ġdv) > t(PK); 

          t(BV)  <  t(PK); 

          t(BV)  <  t(К). 

         Burada: К-kapital,  UA-uzunmüddətli aktivlər, PK – pul kütləsi,  BV- borc vəsaitləri. 

        Yuxarıda qeyd olunan standart göstəricilərə əsasən sənaye müəssisəsinin inkiĢaf tempinə 

görə maliyyə dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün aĢağıdakı proqnoz modeli hazırlayacağıq: 
 

t(Mv Qmq)>t(Şdv) >t(К)>t(Dqö) > t (Dv)> t(E) > t(PK) > t(UA) >t(Kqm) >t(BV).   (6)                                                
 

Yuxarıdakı (6) bərabərliyinə əsasən proqnoz modellər həyata keçirilərkən sənaye 

müəssisəsində əmlakın vahidi üçün qiymətləndirilməsi zamanı aĢağıdakı bərabərliyə riayət 

etmək lazıəmdır: 

 

        t (К)> t (Dv)> t (ƏV)> t (Б)> t (PK)> t (BV).                          (7)  

                        

    Burada: ƏV - əsas vəsaitlərin göstəricisidir. 

    Sənaye müəssisəsinin gəlirlilik göstəricisi üzrə maliyyə dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün 

aĢağıdakı dinamik proqnozlaĢdırılma modelinə baxaq: 
 

     t(G)> t (K)> t (Dv)> t (ƏV)> t (Dqö)> t (E)> t (Kqm)> t (PK)> t (BV).                                   (8) 
 

   Burada: G – sənaye müəssisəsinin məhsul satıĢından əldə olunan gəlirdir. 

    Sənaye müəssisəsinin mənfəət göstəricisi üzrə maliyyə dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün 

dinamik proqnozlaĢdırılma modelinə baxaq: 
 

     t (XG)> t (ÜM)> t (VM)> t (G) t (K)> t (Dv)> t (ƏV)> t (PK))> t (BV).                             (9) 
 

  Burada: XG - xalis gəlir; 

                ÜM - ümumi mənfəət; 

                VM - vergidən əvvəl mənfəəti ifadə edir. 

 

         Nəticə 

        Yuxarıda aparılan araĢdırmalar zamanı belə nəticəyə gəlmək olar ki, sənaye müəssisəsində 

maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi zamanı proqnoz modellərin iĢlənilməsində maliyyə 

vəziyyətindən, iqtisadi göstəricilərdən, likvidlik, ödəmə qabiliyyətliliyindən, əmlakın vahidi 

üçün qiymətləndirilməsindən, maliyyə müstəqilliyindən, mənfəət və gəlirlilikdən istifadə 

edilmiĢdir. Eyni zamanda sənaye müəssisələrinin real göstəriciləri nisbətləri əsasında matrislər 

qurulmuĢdur.  
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“DAVĠD'S TEA” ġĠRKƏTĠNĠN FƏALĠYYƏT ASPEKTLƏRĠ VƏ DƏYƏR 
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Açar sözlər: Ģirkətin fəaliyyəti, aspektlər, dəyər təklifi, formalaĢması, xüsusiyyətlər 

 

GiriĢ 

AraĢdırma obyekti, ―David's Tea‖, Monrealda yerləĢən uğurlu bir Kanada çay zənciridir. 

ġirkətin əsas fəaliyyəti eksklüziv çay qarıĢıqlarının satılmasına və isti içkilərin hazırlanmasına 

yönəlib. ġirkətin qurucusu David Segaldır. ġirkətin əsas məqsədi çaya yeni bir baxıĢ yaratmaq, 

çay içmə müddətini maraqlı və əlçatan etməkdən ibarət olmuĢdur. 2008-ci ildə ilk mağaza 

Torontoda (Kanada) açıldı. ġirkətin mərkəzi Kanadanın Montreal Ģəhərindədir və 2009-cu ildə 

ilk satıĢ məntəqəsinin uğurlu istifadəyə verilməsindən sonra ikinci bir mağaza açıldı və daha 

sonra aktiv geniĢlənməyə davam edildi [1]. 

2011-ci ildə ―David's Tea‖ coğrafi geniĢlənmə fürsətindən istifadə etmək qərarına gəldi 

və New Yorkda (ABġ) bir mağaza açdı. Bir il sonra Ģirkətin Kanada və ABġ bazarlarında 100-

dən çox pərakəndə satıĢ nöqtəsi var. 2015-ci ilin yayında ―David's Tea‖ sərbəst bazarda səhmlər 

buraxdıqdan sonra bir ictimai Ģirkətə çevrildi. 

 

Müxtəlif ölkələrdə Ģirkətin bazar payının geniĢlənməsi 

ġirkətin ġimali Amerika bazarlarındakı uğurlu performansı ilə əlaqədar olaraq, rəhbərlik 

yeni ölkələrə, xüsusən dünyada çay istehlakında lider mövqe tutan Rusiyaya coğrafi geniĢlənmə 

ehtimalını nəzərdən keçirir. ―David's Tea‖, Rusiyadakı satıĢ təĢkilatını "öyrənmə əyrisi" ndə 

irəliləmək üçün bir fürsət olaraq görür. Hazırda bu təĢəbbüs Ģirkətin imkanlarını və Rusiya 

bazarının cəlbediciliyini qiymətləndirmək mərhələsindədir [1]. 

Çay içkisi dedikdə əhəmiyyətli bir vurğu edilməlidir: müxtəlif çiçəklərdən, meyvələrdən, 

giləmeyvələrdən, qönçələrdən, yarpaqlardan və digər komponentlərdən hazırlanmıĢ bir içkidir. 

Çay ehtiva edir, lakin olmaması da mümkündür. Çay içkiləri adi çayın əvəzediciləridir. ―David's 

Tea‖ onları kateqoriyalara ayırır, əksəriyyəti birinci qrupa aiddir: 

1) Sağlamlıq üçün: vitaminləĢdirmə, sakitləĢdirici, canlandırıcı, boğaz ağrısı və s.; 

2) gündəlik istehlak üçün. 

"Saf" çay növlərinə gəldikdə, çeĢidlər 8 kateqoriyanı əhatə edir: qara, yaĢıl, ağ, bitki, 

oolong, puer, mate, rooibos. 

 

“David's Tea” nın çay mədəniyyətinin inkiĢafına töhfəsi 

Çay məhsulları ilə yanaĢı, ―David's Tea‖, çay mədəniyyətinin inkiĢafına töhfə verən, bir-

birini tamamlayan məhsullar da satır: çay məhsulları və çay içməsini müĢayiət edən aksesuarlar. 

Bu məhsul kateqoriyasının seçimi çox geniĢdir. ġirkət hər mövsüm yeni, tamamilə yenilənmiĢ 

qab-qacaq və aksesuar kolleksiyasını (termoslar, stəkanlar, filtrlər, çaydanlar və çay içməklə 

əlaqəli digər aksesuarlar) buraxır.  

Əsas iĢinə əlavə olaraq, ―David's Tea‖ qəhvə dükanına bənzər Ģəkildə fəaliyyət göstərir 

və müĢtərilərinə həm standart isti çay, həm Ģərablı, həm də bitki mənĢəli (soya, badam, hindistan 

cevizi) çaylar təqdim edir. SatıĢ strukturundakı bu istiqamət təxminən 10% -ni təĢkil edir. 

BaĢlanğıcda, sağlam qidalanma populyarlığının artması səbəbindən Ģirkət rəhbərliyi bazarı 

Kanadada doymuĢ qəhvə içkilərinə alternativ yaratmağa yönəldi. Qəhvə içkilərinin 

hazırlanmasına bənzər bir prinsipə əsasən (kapuçino, latte, düz ağ) çayların hazırlanması fikri 

belə ortaya çıxdı.  
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 ―David's Tea‖ fəaliyyətlərində çeĢid və yeniliklərin geniĢliyinə diqqət yetirir. Hər il 

təxminən 35 yeni çay dadı təqdim olunur və Ģəbəkədə təqdim olunan digər məhsulların çeĢidləri 

mütəmadi olaraq yenilənir. Ġstehlakçıların gözləntilərini qarĢılamaq üçün Ģirkət iki həftədə bir 

dəfə məhsul çeĢidini yeniləyir [2]. 

ġirkət müĢtərilər üçün xüsusi bir atmosfer yaratmağa çalıĢır. Buna görə də pərakəndə 

satıĢ nöqtələrinin parlaq, müasir və minimalist dizayn edilir. Təfərrüatlara çox diqqət yetirilir. 

Pərakəndə satıĢ yerlərində çay içkiləri hazırlamaq üçün parlaq və sadə qablaĢdırma dizaynı, 

vitrinlərdə rəng koordinasiyalı məhsullar, gündəlik promosyonlar və yeni qarıĢıqların 

dequstasiyası aparılır. 

  Keyfiyyətli müĢtəri xidməti eyni dərəcədə vacib bir rol oynayır: Ģirkət çay almaq 

prosesini asan, maraqlı və interaktiv etmək üçün çalıĢır. Təcrübəli çay mütəxəssisləri, hər birinə 

fərdi yanaĢma taparaq müĢtərilərə tam dəstək göstərirlər.   

Rusiya bazarında David Çayının daxili və xarici mühitinin təhlilinin nəticələrinə əsasən, 

alınan məlumatların strukturu üçün SWOT analiz cədvəli təqdim olunur (cədvəl 1). Sənayedəki 

əsas müvəffəqiyyət amilləri bunlardır: yüksək keyfiyyətli məhsullar, çoxĢaxəli məhsul portfeli, 

etibarlı və rahat qablaĢdırma, fərdi xidmət, interaktiv alıĢ-veriĢ prosesi və yaxĢı xarici 

təchizatçılarla qurulmuĢ ortaqlıq. 

Cədvəl 1. Sankt-Peterburq bazarında David çayının ilkin SWOT analizi 

 GÜCLƏR Zəif tərəflər 

D 

A 

X 

Ġ 

L 

Ġ 

 

M 

Ü 

H 

 Ġ 

T 

Faydaları (S) Dezavantajlar (W) 

−Rəqabətli geniĢ çeĢidli meyvə və bitki mənĢəli çay 

içkiləri (ayda 3 ləzzət buraxın) 

− Müvafiq məhsulların müntəzəm olaraq yenilənmiĢ 

kolleksiyaları (hədiyyə çay dəstləri, yeməklər, 

aksessuarlar) 

−Fəal marketinq fəaliyyəti (yüksək səviyyədə reklam 

fəaliyyəti, vizual aspektin düĢüncəsi, xoĢ rahat 

atmosfer, gündəlik dequstasiya) 

−Yüksək müĢtəri fokusu (öz-özünə xidmət etmə 

imkanı, qiymətə təsir etməyən alternativ çay 

qablaĢdırması seçimi) 

−Çay içkilərini götürməyə hazırlaĢırıq 

−Çay aromalı təbii kosmetik məhsulların olması 

−Ənənəvi çay məhsullarının daha çeĢidi 

−ġirin məhsulların dar bir çeĢidi 

−Bazarda təcrübənin olmaması 

−Məhsullar üçün yüksək qiymətlər 

(ruslar üçün) 

X 

A 

R 

Ġ 

C 

 Ġ  

 

M 

Ü 

H 

 Ġ 

T  

Fürsətlər (O) Təhlükələr (T) 

 

−Ölkədə çay istehlakının yüksək səviyyəsi 

−Sağlam bəslənmənin və nəticədə meyvə və bitki 

mənĢəli çay içmək populyarlığının artması 

- Həyat dinamikliyini və nəticədə, yolda içki 

istehlakını artırmaq 

  

 

- Bazarın doyma arzusu 

- Ġqtisadi qeyri-sabitlik səbəbindən 

əhalinin gəlir səviyyəsində azalma 

−Sektorda əsas oyunçuların olması 

−Bazarda markalara yüksək müĢtəri 

sədaqəti 

− Çox sayda əvəzedici mal 

− Ġstehlakçılar arasında marka 

məlumatlılığının olmaması 

Mənbə: [3] əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

 

 

Alınan amillər müqayisə edilərkən mümkün özəl strategiyalar müəyyən edilmiĢdir (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. Sankt-Peterburq bazarında David çayının ilkin SWOT analizi 

SO WO 

 - Bazar potensialından istifadə etmək üçün 

yüksək səviyyədə reklam fəaliyyətinin 

aparılması 

- Sağlamlığa faydalarına diqqət yetirərək 

marka mövqelərini aydınlaĢdırın 

- Brend gücləndikcə ənənəvi çayların çeĢidinin 

geniĢləndirilməsi 

- Faydalı Ģirin məhsullar çeĢidinin 

geniĢləndirilməsi 

ST WT 

- Təhqiramiz marketinq siyasəti 

- ÇeĢidlərin Ģaxələndirilməsi və müntəzəm 

məhsul yeniləmələrinin saxlanması 

- GeniĢlənmə yolu ilə böyümə 

- Ġstehlakçılar üçün rəqabətli və əlveriĢli 

qiymət səviyyəsinin yaradılması 

Mənbə: [4] əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

 

SWOT analizinin əldə edilmiĢ nəticələrinin müqayisəsinə əsasən, Sankt-Peterburq bazarında 

David Çayı üçün ən uyğun iki strategiyanı ayırmaq olar. Beləliklə, Ģirkətin yeni bazardakı 

fəaliyyəti iki aspektə yönəldilməlidir: 

- Sağlamlıq faydalarına diqqət yetirərək marka mövqelərini aydınlaĢdırmaq; 

- Aktiv marketinq fəaliyyəti. 

       

      Nəticə 

Beləliklə, təhlillərə əsasən David Çayının Rusiya bazarında, xüsusən də Sankt-Peterburq 

bazarında istehlakçılara gətirdiyi bir dəyər təklifi formalaĢdırmaq mümkündür: 

1. Sağlamlığına diqqət yetirənlər üçün ənənəvi olmayan çay içkiləri. 

2. Hazır hədiyyələr və markalı çay qabları almaq imkanı.  

3. Parlaq bir metal qabda adi bir plastik torbadakı kimi eyni qiymətə çay almaq imkanı.  

4. XoĢ və əyləncəli alıĢ prosesi. 

SatıĢ nöqtəsinin qeyri-adi konsepsiyası uzaqdan müĢtərilərin diqqətini çəkir: Ģəffaf 

panoramik pəncərələr, parlaq Ģəkildə koordinasiya olunmuĢ məhsullar, musiqi müĢayiəti və çay 

qoxusu yoldan keçənləri cəlb edir. FərdiləĢdirilmiĢ xidmət alıĢ seçimlərini sadə və əyləncəli 

etməyi hədəfləyir. Yüksək ixtisaslı ―Çay Bələdçiləri‖ məhsulların bütün xüsusiyyətləri haqqında 

məlumat verəcək və müĢtəri üçün ən yaxĢı seçimi etməyə kömək edəcəkdir. Ġnteraktivlik əlavə 

dəyər gətirir: satıĢ nöqtəsi formatı müĢtəriyə müstəqil olaraq rəflərdən mal götürməyə və çay 

ətirlərini sınamağa imkan verir. ―David's Tea‖nın yaratdığı atmosfer çay içkisini dadmaq 

fürsətini mükəmməl Ģəkildə tamamlayır: hər gün dequstasiya edilir. 
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ƏRZAQ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Açar sözlər: aqrar-sənaye kompleksi (ASK), aqrar-bazar, ərzaq təhlükəsizliyi, problem, 

azad  rəqabət 

 

       GiriĢ  

Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətini özündə əks etdirir ki, mövcud 

imkanlar hesabına əhalinin fəal və sağlam həyat tərzi keçirməsi üçün zəruri həcmdə ərzaq 

məhsullarına olan təlabatını təmin etmək mümkün olsun. Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir vətəndaĢın 

ərzaq istehlakı səviyyəsindən bilavasitə asılı olmaqla həm mikro və makro, həmdə qlobal səciyyə 

daĢıyır. Ərzaq təhlükəsizliyinin mikro səciyyə daĢıması hər bir fərdin yaĢamaq imkanları ilə 

xarakterizə olunur. Təbii ki, makro aspektlər ölkənin ümumi inkiĢaf səviyyəsi, qlobal aspektlər 

isə ümumi beynəlxalq münasibətlər və dünyada baĢ verən geosiyasi dəyiĢikliklərlə bilavasitə 

bağlıdır. Ümumiyyətlə götürdükdə ərzaq təhlükəsizliyi həm xroniki, həm də müvəqqəti dövri 

olaraq özünün kəskinlik mərhələsini yaĢayır. Ərzaq təhlükəsizliyinin xroniki xarakter daĢıması 

adətən inkiĢaf etməkdə olan ölkələr üçün səciyyəvi hal hesab edilir. Bu proses həmin ölkələrdə 

iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinin aĢağı olması, eyni zamanda büdcə imkanlarının məhdudluğu, kənd 

təsərrüfatında və onunla bağlı digər sahələrdə intensiv texnologiyaların tətbiqinin aĢağı 

səviyyədə olması, infrastrukturun zəif inkiĢafı, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aĢağı olması və s. 

çoxsaylı faktorlarla bağlıdır.  

Müasir dövrdə ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadiyyatın elə bir sahəsidir ki, mövcud imkanlar 

hesabına əhalinin sağlam həyat tərzi yaĢaması üçün ərzaq məhsullarına olan təlabatını təmin 

etmək mümkün olsun. Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir Ģəxsin ərzaq istehlakı səviyyəsindən bilavasitə 

asılı olmaqla qlobal xarakter daĢıyır [1].  

 

Aqrar sferada dövlətin funksiyaları 

Müasir Ģəraitdə iqtisadi proseslərin sabitləĢdirilməsi məqəsədilə dövlətin həyata keçirdiyi 

funksiyalar müxtəlidir. Ġqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən aqrar-sənaye kompleksində 

formalaĢan bazarda dövlətin yerinə yetirdiyi funksiyalar aĢağıdakılardır: 

- ictimai mühitin və aqrar islahatın həyata keçirilməsi üçün hüquqi bazanın təmin 

edilməsi; 

- xalq təsərrüfatının bütün sahələrində olduğu kimi aqrar sahədə də azad rəqabətin 

yaradılması; 

- qeyri-istehsal sahələrində səmərəli sosia-siyasətin həyata keçirilməsi; 

- yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması və daxili bazarın 

qorunması; 

- sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında iqtisadi münasibətlərin elmi əsaslarla təmin 

olunması; 

- istehsalın iqtisadi səmərəliliyini təmin etmək üçün elmi-texniki tərəqqinin istehsala 

geniĢ tətbiqinə Ģəraitin yaradılması.  
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Dövlət öz büdcəsi vasitəsi ilə iki istiqamətdə iqtisadi proseslərə tənzimləyici təsir göstərə 

bilir: 

- büdcənin gəlirləri hesabına xalq təsərraftının bəzi sahələrinin üstün inkiĢafına nail 

olmaq üçün onları güzəĢtli Ģərtlərlə maliyyələĢdirir; 

- dövlət büdcəsinin gəlirlərindən istifadə etməklə sosial funksiyalara diqqəti artırır. 

Dövlətin aqrar siyasətində kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının davamlı olaraq 

subsidiyalaĢdırılması əsaslı rol oynayır.  

 

Qərb ölkələrində kənd təsərrüfatının maliyyələĢməsi 

Qərb ölkələrində kənd təsərrüfatının maliyyələĢməsi aqrar siyasətin əsas prinsipi sayılmaqla 

himayəçilik fəaliyyəti hesab edilir. Məhz himayəçilik fəaliyyəti ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi məqsədinə xidmət etməklə, eyni zamanda ərzaq məhsulları üzrə xarici ticarət 

balansında tarazlığın yaradılmasına və milli kənd təsərrüfatı ərzaq sektorunun inkiĢafının birbaĢa 

dəstəklənməsinə imkan verir [2].  

Son illərdə aqrar bölmənin inkiĢafı üçün güzəĢtli kreditlər verilir. Bu isə sahibkarlığın 

inkiĢafına müsbət təsir göstərir. 

Aparılan tədqiqat iĢi göstərir ki, iqtisadiyyatın baĢqa sahələri ilə müqayisədə aqrar bazarın 

əhatə dairəsinə daxil olan özəl əmtəə istehsalçılarının yaradılması daha yüksəkdir. Bunun 

nəticəsidir ki, ölkə əhalinin kənd təsərrüfatı ərzaq və yeyinti məhsullarına olan tələbatının 

ödənilməsində yerli istehsalın rolu və xüsusi çəkisi artır. Bu isə bazarda əmtəənin kəmiyyət 

etibarı ilə həcminin artımı demək deyildir. Belə ki, istehsalçı əvvəlki təsərrüfat sistemindən fərqli 

olaraq azad rəqabət mühitində fəaliyyət göstərdiyi üçün keyfiyyətə daha çox fikir verir.  

Aqrar bazarda təkmilləĢmə prosesinin yaradılması müəssisələrin keyfiyyət və qiymət 

rəqabəti aparmalarını qaçınılmaz etmiĢdir.  

Aqrar islahatlar torpağın və əmlakın özəlləĢdirilməsi iqtisadiyyatda sahibkarlıq mühitinin 

yaradılması xarici kapitalın Ģərikliyi əsasında birgə müəssisələrin fəaliyyət göstərməsini 

stimullaĢdırır.  

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının satıĢ problemlərinin həlli 

Hazırda aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq qurumları kənd təsərrüfatı məhsullarının 

satıĢı ilə bağılı bir çox problemlərlə qarĢılaĢırlar. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının mövcud 

satıĢ sistemi sahibkarların mənafeinə uyğun gəlmir. Bunun əsasında istehsal edilən məhsulların 

daxili bazarda reallaĢdırılmasında çətinliklər yaranır.  

Kənddə fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalının satıĢ problemini həll etmək məqsədi ilə ölkənin 

ayrı-ayrı bölmələrində məhsulların regional topdan satıĢ bazarlar və ya birjaların yaradılması 

problemin həllinə yaxĢı təsir göstərər. 

TopdansatıĢ bazarlarının yaradılması məhsul istehsalçılarını bir tərəfdən məhsulun 

daĢınması ilə bağlı olan xərclərdən azad edər, digər tərəfdən məhsul istehsalının artırılmasına 

maddi marağı yüksəldər.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən kiçik müəssisələrin yaradılması, emal müəssələrinin 

müasir texnika və avadanlıqlarla təchiz edilməsi hesabına onların fəaliyyətinin bərpa olunmasına 

nail olunmalıdır.  

Yerli sahibkarlara güzəĢtli və uzunmüddətli kreditlərin verilməsi çox vacib bir məsələdir.  
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Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadiyyatın aqrar bölməsində səmərəli təsərrüfat maliyyə 

fəaliyyətinin nəticəsi olmaqla yerli əmtəə istehsalçılarının dövlət yardımının həyata keçirilməsi 

ilə Ģərtləndirilir.  

Dünya dövlətlərinin təcrübəsi göstərir ki, ərzaq təhlükəsizliyi mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq dövlət tərəfindən bütün təsərrüfat subyektlərinin maraq və mənafeyləri nəzərə 

alınmaqla həyata keçirilən aqrar siyasətdən asılı olur [3].  

Ərzaq təhlükəsizliyinin dövri olan müəyyən vaxt kəskinləĢməsi bütün ölkələr üçün 

səciyyəvidir. Bu baxımdan, hər bir ölkə ərzaq təhlükəsizliyinin dövri olan kəskinləĢməsindən 

sığortalanmamıĢdır [4].     

 

        Nəticə 

Bazar münasibətlərinə keçidin ilkin mərhələsi üçün ölkədə, eləcədə maddi-nemətlər 

istehsalının əsas sahəsi kimi aqrar-sənaye kompleksi sistemində maliyyə münasibətlərinin 

aĢağıdakı istiqamətlər üzrə təkmilləĢdirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

- bank sisteminin yeniləĢdirilməsi; 

- kredit siyasəstinin təkmilləĢdirilməsi; 

- vergi siyasətinin təkmilləĢdrilməsi; 

- qiymət siyasətinin təkmilləĢdrilməsi; 

- daxili bazarın qorunması və gömrük siyasətinin təkmilləĢdrilməsi; 

- aqrar bölməyə subsidiya verilməsi və investisiya siyasətinin təkmilləĢdirilməsi.   
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PANDEMĠYA DÖVRÜNDƏ KĠÇĠK VƏ ORTA BĠZNESĠN 

RƏQƏMSALLAġDIRILMASI ZƏRURƏTĠ 

 

Açar sözlər: pandemiya, biznes, rəqəsallaĢdırma, risk, texnologiya, uğur, amil, fəaliyyət 

GiriĢ  

Ölkəmizdə və dünyada mövcud pandemiya vəziyyəti həm orta, həm də kiçik biznesdə 

rəqəmsallaĢdırma prosesləri stimullaĢdıran amillərdən birinə çevrilmiĢdir. Pandemiyanın 

yaratdığı Ģərtlərdə iqtisadiyyat aktiv olaraq öz Ģəklini dəyiĢməyə baĢladı, rəqəmsal iqtisadiyyatın 

payı artmağa baĢladı və nəticədə təĢkilatların strukturunda da ciddi dəyiĢikliklər baĢ verdi. 

COVID-19 pandemiyası zamanı rəqəmsal həllərdən geniĢ istifadə olunduğu üçün o, 

bugünkü iqtisadi inkiĢaf haqqında olan müzakirələrin diqqət mərkəzindədir. ġübhəsiz ki, 

pandemiya yeni texnologiyaların tətbiqini sürətləndirsə də, pandemiyadan əvvəkli son illərdə də 

texnoloji yeniliklər artıq dünyanmızın dəyiĢilməsinə aktiv surətdə baĢlamıĢdılar. 

Ġlk növbədə birada bir neçə risk amilləri nəzərdən keçirilməlidir. insanların ənənəvi olaraq 

yerinə yetirdikləri iĢlərin artıq robotlar və süni intellektlə daha çox əvəzlənməsi cəmiyyətdə 

robotların yaradacağı iĢsizlik qorxusu formalaĢmıĢdır. Doğrudan da, dünyada fəaliyyət göstərən 

sənaye robotların sayı sürətlə artıq: dünya ölkələri üzrə 3 milyon yeni sənaye robotu 2020-ci ilin 

sonunadək istismara verilmiĢdir ki, bu da son 5 il üzrə əməliyyat marjının iki dəfədən də çox 

artmasına səbəb olmuĢdur. 

 

Rəqəmsal texnologiya və iĢ mühiti 

Ancaq texnologiya eyni zamanda həm də iĢ yerləri yaradılmasını stimullaĢdırır. Rəqəmsal 

texnologiyanın gətirdiyi əlavə mənfəət KOB geniĢlənməsinə xidmət edir. Rəqəmsal platformalar 

eyni zamanda tamamilə yeni peĢələr və iĢ yerləri yaranmasına da səbəb ola bilər. Kiçik və orta 

müəssisələr bahalı infrastruktur olmadan da uzaq bazarlara daxil ola bilərlər.  

Hələ pandemiya baĢlamazdan əvvəl də bir sıra sahələrdə texnoloji tərəqqi xüsusilə nəzərə 

çarpırdı. Ġlk növbədə, texnologiya, xüsusilə rəqəmsal platformaların sürətlə geniĢlənməsi 

sayəsində istehsal proseslərininin ənənəvi formasını dəyiĢikliyə məruz qalmıĢdı. Rəqəmsal 

texnologiyalar ənənəvi sərhədlərə, dəyiĢən qlobal dəyər zəncirlərinə və iĢ coğrafiyasına meydan 

oxuyur. Nəticədə, texnologiya, ticarət maneələrini azaltmaq üçün infrastruktur sərmayələrini, 

sərbəst ticarət razılaĢmalarını və digər liberallaĢdırma səylərini tamamlayaraq kiçik və orta 

sahibkarlığın maliyyələ xərcləri azaldır, bu da qlobal dəyər zəncirlərini geniĢləndirir və iĢ 

yerlərinin coğrafiyasını dəyiĢilməsinə gətirib çıxarır. 

Rəqəmsal platformalı yeni model kiçik və orta müəssisələr yerli kiçik startaplardan 

baĢlayaraq bu həllərin köməyi ilə sürətlə qlobal iqtisadi korporasiyalara çevrildilər. Rəqəmsal 

həllər sayəsində az inkiĢaf etmiĢ ucqar regionlarda da  müəssisə qrupları formalaĢdırmağa Ģərait 

yaradıldı. 

Daha sonra, texnologiya iĢ bazarında uğur qazanmaq üçün lazım olan bacarıqların 

birləĢməsində bir sıra yeniliklrə səbəb oldu: xüsusi iĢ bacarıqları azalmağa baĢlaadı, robotlarla 

əvəz edilə bilməyən bacarıqlara görə (məsələn: bliĢsel, kritik düĢüncə, komanda iĢi, idarəetmə, 

sosial-davranıĢ bacarıqları) əməkhaqqı mükafatı artmağa baĢladı. Bu bacarıqları özündə 

birləĢdirənlər mütəxəsislər üçün qazanc payı daha da yüksəlməyə baĢladı. ĠnkiĢaf etməkdə olan 

iĢ dünyası, iĢçilərin bir vəzifədən digərinə daha asan keçməsini təmin edən uyğunlaĢma 

bacarıqlarını tələb edir. 2000-ci illərdən bəri, qeyri-standart biliĢsel və sosial-davranıĢ 

bacarıqlarından istifadə edən peĢələrdə çalıĢanların nisbəti, inkiĢaf etməkdə olan bazar 

iqtisadiyyatlarında 19%-dən 23%-dək, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə isə 33%-dən 41%-ədək 

yüksəlmiĢdir [2, s. 78-84]. 



83 
 

Eyni zamanda rəqəmsal texnologiya iĢ mühitinin özünü də dəyiĢdirlməsinə təkan verdi. 

Rəqəmsal texnologiya ―standart‖ uzunmüddətli müqavilələr əvəzinə tez-tez onlayn iĢ 

platformaları vasitəsi ilə daha qısa müddətli iĢlərin geniĢ yayılmasına Ģərait yaratdı. Qlobal 

miqyasda dünyada üç ən böyük onlayn iĢ platformalarının: ABġ-da Upwork, Avstraliyada 

Freelancer və Çində Zhubajia' Ģəbəkələrinin artıq 60 milyondan çox istifadəçisi vardır [3]. 

Pandemiya, təbii ki, əvvəlcədən mövcud olan bu tendensiyaları daha da sürətləndirir. Bəzi 

məqamlar daha da aydın görünür. "Rəqəmsal platformalı firmalar" bazarlarda daha çox üstünlük 

qazanırlar. Artıq pərakəndə mağazalarının rəqabət edə bilmədikləri üçün Amazon və Alibaba 

Ģirkətlərinin daha da böyüdüklərini və gücləndiklərinin Ģahidi ola bilərik. ġirkətlər, potensial 

qapanmalara daha davamlı olmaq məqsədilə Ġnternet üzərindən kiçik və orta müəssisələri idarə 

etmək bacarıqlarına daha çox investisiya yatırırlar. Buna uyğun bir sıra "iĢ yerləri" də artmağa 

davam edəcəkdir. Firmalar özlərini mənfəətlərini qorumaq üçün avtomatlaĢdırma və yeni istehsal 

sahələrinə investisiya qoymaqda daha maraqlı olmağa baĢlayırlar. Ġdxal olunan məhsullara 

əsaslanan bir çox müəssisə istehsal zəncirlərinin pozulması səbəbindən xammal qıtlığı ilə üzləĢə 

bildiklərindən təchizat zəncirinin məhdudiyyətlərə qarĢı daha az həssaslığının qayğısına qalmaq 

məcbiriyyətində olurlar. 

Rəqəmsal platformalar yaxın qonĢularımızdan Rusiyada da aktiv istifadə olunur, məsələn: 

Yandex, Avito, Ozon, və s. Bu cür rəqəmsal platformalar bir neçə funksiya və kommersiya 

imkanları əhatə etdikləri üçün iĢ modelinin özü kimi çıxıĢ edə bilər. Rusiya rəqəmsal 

platformaları bir çox cəhətdən xarici platformalara oxĢayır və təbii ki pandemiya zamanı 

insanların özünü təcrid davranıĢları onların güclənməsinə səbəb oldu. Rusiyada pandemiya 

səbəbindən aktiv inkiĢaf edən və KOB-ə öz məhsullarını təklif edən aktiv rəqəmsal 

platformaların meydana çıxmasını görürük. 

Ölkəmizdə də bu sahədə bir sıra aktiv Ģirkətlər KOB nümayəndələrinə öz yeni rəqəmsal 

həllərini təqdim etməyə baĢlamıĢdır. Buna misal olaraq ASAN sisteminin, onlayn növbə, onlayn 

imza və eyniləĢdirmə vasitələrinin geniĢ təbiq olunması, maliyyə sistemində rəqəmsallaĢmanın 

artması, B2B sektorda yeni proqram təminatlarının istifadəyə verilməsi göstərmək olar ki, bu 

sahəyədə dövlərin xüsusi dəstəyi vardır [1]. 

ĠĢin növündən və yerinə yetirilən tapĢırıqlardan, eləcə də rəqəmsal imkanlardan asılı olaraq 

məsafədən iĢləmək bacarığı ölkədən ölkəyə və onların daxilində çox fərqli olmasına baxmayaraq 

rəqəmsal texnologiyalar insanların uzaqdan iĢləmə qabiliyyətini yaxĢılaĢdırır. Uzaqdan iĢ 

rejimini asanlaĢdıran həllərə daha çox zəngin ölkələrdə, yüksək təhsil səviyyəli və hazırlıqlı 

iĢçilərdə və daha yüksək  mənfəətli iĢlərdə rast gəlinir. Qadınların və gənc iĢçilərin uzaqdan 

iĢləmə ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Bir çox inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə rəqəmsal 

infrastruktur əlçatmaz və ya keyfiyyətsizdir. 

Qlobal pandemiya bir çox təĢkilatı fiziki imkanları bağlamağa və tamamilə uzaqdan idarə 

olunan bir iĢ formatına keçməyə məcbur etdi. Hər bir sahibkar üçün internetdəki potensial 

alıcılar, müĢtərilər və tərəfdaĢlarla əlaqə qurmaq məsələləri maiyyət etibarilə dəyiĢikliyə məruz 

qaldı. Nəticədə bu, həm alıcı, həm də tədarükçü baxımından daha geniĢ kütləyə çıxıĢ əldə etmək 

imkanı yaratdı. 

2020-ci ilin yazında Ģirkətlərin uzaq iĢlərə keçməsi - çətin epidemioloji vəziyyətdə xüsusilə 

aktuallaĢdı. Sahibkarlar rəqəmsal texnologiyanın əhəmiyyətini 2020-ci ildə kiçik və orta 

sahibkarlığın həyat açarı kimi qəbul etdilər. Transformasiyanı həyata keçirə bilənlər bu 

böhrandan çıxaraq yeni bir rəqəmsallaĢma mərhələsinə keçə bildilər, amma səhv prioritetlər 

səbəbi ilə zərər görənlər də az olmadı. 

Rəqəmsal keçid bir çox sahibkarın qeyd etdiyi kimi asan deyil. Menecerlərin 

qarĢılaĢdıqları əsas problemlər maliyyə çatıĢmazlığı, büdcə məhdudiyyətləri olmuĢdur. 

Bölgələrdən olan sahibkarlar bununla daha çox üzləĢirlər.  

Rəqəmsal məlumat ötürmə kanallarından istifadə edən Ģirkətlərin sayı, məsələn, korporativ 

poçt (48%-dən 56%-ədək), CLOUD - bulud həlləri (46%-dən 52%-ə) və müĢtəri ilə iĢin 

avtomatlaĢdırılması sistemləri (23%-dən 33%-ədək) artmıĢdır. ġirkətlər iĢlərində rəqəmsal 

texnologiyalardan və Ġnternet vasitələrindən getdikcə daha çox istifadə edirlər. Daha çox 
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Ģirkətlər öz veb saytlarını yaratdılar (2020-ci ildə 75%, 2019-cu ildə 54%). RəqəmsallaĢmanın 

kiçik və orta müəssisələrin iĢləmə rahatlığını artırdığına (34% -dən 57%), iĢ sürətini (33% -dən 

53%) və müĢtəri xidmətlərini yaxĢılaĢdırdığına inanan sahibkarların payı (15% -dən 22%) 

artmıĢdır [5]. Pandemiya Ģəraitində həm də Ģirkətlər getdikcə müĢtəriləri və tərəfdaĢları ilə daha 

çox onlayn ünsiyyətə üstünlük verməyə baĢlamıĢlar. Yalnız müĢtərilər və ya tərəfdaĢlarla Ģəxsən 

ünsiyyət qurmağın lazım olduğunu düĢünən menecerlərin də payı azalmıĢdır (38% -dən 30%).  

MüĢtərilər bu gün ĠT xidmət təminatçılarından Ģəffaflığa, ədalətə və bərabərliyə hər 

zamankındən daha çox dəyər verirlər. MüĢtərilər, yeni qaydalarla düĢünə bilən və ona uyğun 

olaraq fəaliyyət göstərə biləcək tərəfdaĢlar axtarırlar. 

Ġnternetdə Ģirkətlər ən çox kontekstli reklam (65%) və sosial Ģəbəkələrdə reklam (58%) 

kimi xüsusi satıĢ vasitələrindən daha geniĢ istifadə edirlər. 2020-ci ildə bu vasitələrə daha tez-tez 

müraciət olunmağa baĢlanıldı. 

 

Kiçik və orta biznesin rəqəmsallaĢması 

Kiçik və orta müəssisələrin rəqəmsallaĢması mütləq iĢ modelinin köklü çevrilməsini tələb 

etmir; transformasiya tədricən və müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilə bilər. Rəqəmsal 

transformasiyanın tətbiqi Ģirkətləri daha çevik hala gətirir. Lakin bu cür çevik tətbiqlər təbii ki, 

baha baĢa gəlir və müəssisənin risk amilini artırır. Əlavə olaraq, "hər situasiyaya uyğun" bir həll 

yolu olmadığı üçün Ģirkətlər rəqəmsal transformasiyanın "hansı strategiyasından" istifadə 

edəcəyini və "harada tətbiq edəcəyini" nəzərə alaraq öz rəqəmsal çevrilmə potensiallarını inkiĢaf 

etdirməlidirlər. Strategiya seçimi və rəqəmsal çevrilmənin müvəffəqiyyəti firmaların mövcud 

rəqəmsal imkanları, dərketmə və öyrənmə mədəniyyəti, rəqəmsal tarix, tərəfdarları ilə inkiĢaf 

etmək qabiliyyəti və s. kimi müxtəlif amillərdən asılıdır [4]. ĠĢ modelinin rəqəmsal çevrilməsinə 

dair strategiyasını formalaĢdırmağın üç yolunu qeyd etmək olar: 

1. Daha çox rəqəmsallaĢmıĢ bir firmaya keçidin sürətləndirilməsi. Bu yol yalnız "sıçrayıĢa 

hazır" və rəqəmsal bir firma halına gələn bir firma üçün uygun ola bilər. Bu kateqoriyaya aid 

firmaların daha ―qabaqcıl‖ olduqlarını və digər Ģirkətlərdən əvvəl bazarda ola biləcək zəif 

dəyiĢiklik siqnallarını aĢkarlamaq üçün strateji həssaslığa malik olmaqlarını demək olar.  

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi bütün təĢkilati funksiyalarda istifadə olunur, lakin 

tətbiqetmə dərinliyi funksional vəzifələrdən asılı olaraq dəyiĢir. Pandemiya baĢlamazdan əvvəl 

də rəqəmsal texnologiya tətbiq olunduğu üçün satıĢlar daha çox rəqəmsallaĢdırılmıĢ funksiya 

olmuĢlar. Bu mərhələdə pandemiyanın xarici bir stimul rolunu oynadığı, firmanın sağ qalmasını 

təhdid etdiyi və rəqəmsallaĢmanı sürətləndirərək firmanı sürətli cavab verməyə məcbur etdiyi 

söylənilə bilər. 

Sürətli rəqəmsal çevrilmə, yüksək səviyyədə risk daĢıyan ümidverici bir rəqabət üstünlüyü 

təmin edir. Bu tip transformasiya Ģirkətlərdən rəqəmsal bir təməl qurmağı tələb edir. Bu, 

öyrənmə mədəniyyəti tərəfindən dəstəklənən və müəyyən bir rəqəmsal savadlılığa çatan 

rəqəmsal dünyagörüĢü və strategiya inkiĢafı ilə birləĢdirilir. 

2. ġirkətin yaĢaması üçün satıĢların rəqəmsallaĢdırılması. Ġkinci yol KOB nümayəndələri 

üçün daha əlveriĢlidir. Bu qrupdakı firmalar daha çox yaradıcı yollarla gəlir əldə etmək üçün 

satıĢ funksiyalarını rəqəmsallaĢdırırlar. 

SatıĢ gücünü rəqəmsal Ģəkildə dəyiĢdirmək qərarı, firmaların iflas həddindən xilas 

edəcəyini gözlədikləri müĢtəri təcrübəsi sayəsində gəlir əldə etməyə kömək edir. Əslində bu 

qrupdan olan firmalar hərtərəfli bir rəqəmsal transformasiya həyata keçirməkdə maraqlıdırlar, 

lakin rəqəmsal yetkinlik səviyyələrinin aĢağı olması səbəbindən yalnız satıĢ funksiyasını 

rəqəmsallaĢdırmağa qərar verirlər. 

Mövzu üzrə tədqiqatlar aparan firmalar, istehlakçı təcrübələrindən qaynaqlanan və 

paylama, loqistika və təchizat zənciri üçün fiziki infrastruktur tərəfindən dəstəklənən məhsul və 

ya xidmət təkliflərini müxtəlif sosial medialarda birləĢdirir. 

3. Bazara daxil olmaq üçün rəqəmsal ortaqların axtarıĢı. ĠĢ modelinin üçüncü 

transformasiya üsulu KOB nümayəndələrinin öz tərəfdaĢları ilə qarĢılıqlı münasibətlərində necə 

dəyiĢiklik aparmalı olduğunu nümayiĢ etdirdi. Rəqəmsal savadı az olan iki Ģirkət bu qrupa düĢür 
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və ortaq olmaq üçün çox həvəsli tərəfdaĢları olan rəqəmsal ekosistemlərdə özünə müttəfiqlər 

taparaq  bu çətinliklərini dəf etməyə çalıĢırlar. 

Rəqəmsal ekosistemlərdən olan bu tərəfdaĢlar, nümunə araĢdırma Ģirkətinin xüsusi 

ehtiyaclarına uyğun olaraq rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edirlər və rəqəmsallaĢmaya yeni 

qoĢulan Ģirkətlərə xüsusi məhsullar axtaran müĢtəriləri ilə ünsiyyət qurmasında təĢkilati kömək 

edirlər. 

Bu yanaĢmalar kiçik və orta sahibkarlığın üç əsas rəqəmsal yolu izlədiyini nümayiĢ etdirir: 

rəqəmsallaĢmanı sürətləndirmək, satıĢ funksiyalarını rəqəmsallaĢdırmaq və bazarda rəqəmsal 

tərəfdaĢlar tapmaq. Üç rəqəmsal transformasiya yolundan birini seçmək qərarı mövcud rəqəmsal 

yetkinlik səviyyəsi, öyrənmə mədəniyyəti, rəqəmsal texnologiyaların tarixi və s. ilə 

müəyyənləĢdirilir. 

Kiçik və orta sahibkarlar rəqəmsal transformasiyaya öz illik gəlirlərinin 10%-ə qədər 

hissəsini xərcləyirlər. Bu investisiyaların geri ödəmə müddəti bir ildən beĢ ilə qədər ola bilər. 

Eyni zamanda, Ģirkətlərin 30%-i müvafiq olaraq əmək xərclərinin azaldığını və kiçik və orta 

biznes proseslərinin səmərəliliyinin artdığını qeyd edirlər ki, bu da Ģirkətin mənfəət marjasının 

artmasına səbəb olur. 

Kiçik və orta müəssilər məlumatların idarəedilməsi, ƏĢyaların Ġnterneti, istehsal 

proseslərnin robotlaĢdırılması və süni intellekt kimi rəqəmsallaĢma  texnologiyalarından istifadə 

edirlər. 

 

Nəticə 

Beləliklə, pandemiya fiziki istehsalçı və aktivlərin sahiblərindən əməliyyat zəncirindən 

vasitəçiləri kənarlaĢdıran rəqəmsal platforma istehsalçılarına keçid prosesini sürətləndirdi. 

Bu illər ərzində KOB nümayəndələri tədricən müĢtərilərinin dəyiĢən davranıĢlarına 

uyğunlaĢaraq rəqəmsal texnologiyaya tədriclə keçid prosesində idilər. Pandemiya rəqəmsal 

transformasiya zərurətini artırdı. Sadəcə olaraq, təĢkilatların müĢtərilərlə əlaqə qura bilmək və 

bazarda rəqabət edə bilmək üçün rəqəmsal bir varlığa sahib olması zərurəti özünü daha qabarıq 

göstərdi. 
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SEQMENT UÇOTU ġƏRAĠTĠNDƏ MAL EHTĠYATLARININ MÜƏSSĠSƏNĠN 

ƏMƏLĠYYAT SEQMENTLƏRĠ ÜZRƏ BÖLÜġDÜRÜLMƏSĠNĠN BƏZĠ MƏSƏLƏLƏRĠ  

 

Xülasə 
Ticarət müəssisələrində əməliyyat seqmentlərinin idarə edilməsində mal əməliyyarlarının 

xüsusiyyətlərindən və seqmentlər üzrə mal bölgüsünün təşkil edilməsi məsələlərindən bəhs edilir. 

Burada maliyyə hesabatının müvafiq beynəlxalq standartına uyğun olaraq, müəssisə üzrə baş 

qərar qəbul edicinin bu sahədəki funksiyaları və seqment menecerləri tərəfindən yerinə 

yetirilməli olan işlər, eləcə də mal bölgüsü prosesinin seqment uçotu şəraitinə uyğunlaşdırılması 

yolları göstərilir. 

Açar sözlər: seqment uçotu, baĢ qərar qəbul edici, mal  əməliyyatları, pərakəndə ticarət 

seqmenti, topdanticarət seqmenti, ictimai iaĢə seqmenti 

  

 GiriĢ 

Ticarət müəssisələrində seqment uçotunun tətbiqi Ģəraitində kommersiya əməliyyatlarının 

idarə edilməsi müəssisənin seqmentar quruluĢu ilə sıx əlaqəlidir. Burada vəsaitlərin seqmentlər 

üzrə bölüĢdürülməsi funksiyası baĢ qərar qəbul edici tərəfindən yerinə yetirilir. ―BaĢ qərar qəbul 

edici‖ dedikdə, müəssisənin idarə edilməsi ierarxiyasında son qərarın qəbul edilməsi 

səlahiyyətinə malik olan Ģəxs baĢa düĢülür. Ticarət müəssisələrində baĢ qərar qəbul edici 

tərəfindən yerinə yetirilən funksiyaların bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu, hər 

Ģeydən əvvəl, ticarət fəaliyyətinin iqtisadi mahiyyəti və orada baĢ verən kütləvi kommersiya 

əməliyyatlarının xarakterik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.  

 

Müəssisələrdə seqmentin uçotunun tətbiqində qərar qəbulu 

Ticarət müəssisələrində seqment uçotunun əsas istiqamətverici məsələləri ―Mühasibat uçotu 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir [1]. Ġqtisadiyyatın digər 

sektorlarında fəaliyyət göstərən müəssisələrdən fərqli olaraq, ticarət müəssisələrinin kommersiya 

fəaliyyətində əsas yeri malların alqı-satqısı əməliyyatları tutur. Burada bütün kommersiya 

fəaliyyətinin həlledici nəticəsi mal əməliyyatlarından asılıdır. Əgər mal əməliyyatları düzgün, 

optimal və səmərəli təĢkil edilərsə, onda ticarət müəssisələrinin kommersiya fəaliyyətinin uğurlu 

və effektiv olacağı Ģübhəsizdir. Mal əməliyyatlarının əsas tərkib hissələrindən birini malların 

müəssisənin struktur bölmələri arasında bölüĢdürülməsi əməliyyatları təĢkil edir. Müəssisədə 

seqment uçotunun tətbiqi Ģəraititndə baĢ qərar qəbul edici tərəfindən 2 əsas funksiya yerinə 

yetirilir:  

1) vəsaitlərin müəssisənin əməliyyat seqmentlərinə paylaĢdırılması;  

2) müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi. 

Bütövlükdə götürüldükdə mal əməliyyatlarının hər bir komponenti baĢ qərar qəbul edicinin 

nəzarəti dairəsinə daxildir, lakin malların bölüĢdürülməsi əməliyyatları bilavasitə seqment 

uçotunun təsir dairəsinə düĢür. Çünki mallar ticarət müəssisəsinin aktivləri içərisində əsas mövqe 

tutan aktiv növüdür. Ticarət müəssisələrində seqment uçotunun tətbiqi Ģəraititndə mal bölgüsü 

geniĢ məfhum olub, bir tərəfdəm mal ehtiyatlarının seqmentlər üzrə bölüĢdürülməsini, digər 

tərəfdən isə hər bir seqmentin  daxilində mövcud olan komponentlər üzrə bölgüsünü özündə 

ehtiva edir. Mal ehtiyatlarının müəssisənin seqmentləri üzrə bölüĢdürülməsi birbaĢa olaraq baĢ 

qərar qəbul edicinin funksiyasına aid edilir. Bu prosesdə hər bir seqmentə aid olan mal 

ehtiyatlarının həcmi təyin edilir. Ticarət müəssisələrində malların bölüĢdürülməsi prosesləri 

müəssisənin ümumi marketinq və bazarlama iĢinin tərkib hissəsi olmaqla, geniĢ analitik 

prosedurlara əsaslanan bir sıra iqtisadi-ekonometrik iĢlərin kompleksindən ibarətdir. Ġri həcmli 

ticarət müəssisələrində (təĢkilatlarda) mal bölgüsü ilə müəssisənin marketinq və kommersiya 
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Ģöbəsində fəaliyyət göstərən xüsusi menecerlər qrupu məĢğul olur. Bu mütəxəssislər ardıcıl və 

sistemli Ģəkildə marketinq iĢi aparır, müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi regionun, zonanın və ya 

digər coğrafi ərazinin iqtisadi-ticarət mühitini öyrənir, alıcı tələbatının vəziyyətini 

qiymətləndirir, mal qruplarına aid olan informasiyaları toplayır və onları analitik qaydada iĢləyir, 

həmçinin marketinq sferasına aid olan digər bu kimi çoxsaylı funksiyaları yerinə yetirirlər. 

Marketinq iĢinə aid olan belə informasiyalar ticarət müəssisəsinin kommersiya fəaliyyətinin 

idarə edilməsi prosesində müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Bunlardan biri də mal 

bölgüsünün yönləndirilməsi iĢidir. Ġlk əvvəl, mövcud mal ehtiyatlarının seqmentlər arasında 

bölgüsü marketinq və kommersiya Ģöbəsinin menecerləri tərəfindən əsaslandırılmıĢ Ģəkildə 

hazırlanaraq, baĢ qərar qəbul ediciyə təqdim olunur. Həmin bölgü baĢ qərar qəbul edici 

tərəfindən təsdiq edildiyi halda qüvvəyə minir və icra edilir. Mal bölgüsünün bu qaydada təĢkil 

edilməsi ―Əməliyyat seqmentləri‖ adlı 8№-li MHBS-nın 7-ci maddəsinin təsiri altına düĢür. 

Standartın həmin maddəsində vəsaitlərin baĢ qərar qəbul edici tərəfindən müəssisənin əməliyyat 

seqmentlərinə paylaĢdırılması haqqında belə qeyd edilmiĢdir:   

――BaĢ qərar qəbul edici‖ termini mütləq xüsusi vəzifə daĢıyan idarəetmə iĢçisini deyil, 

funksiyanı bildirir. Bu funksiyanın vəzifəsi vəsaitləri müəssisənin əməliyyat seqmentlərinə 

paylaĢdırmaq və müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirməkdən ibarətdir. Çox 

zaman müəssisənin baĢ qərar qəbul edici Ģəxsi onun baĢ icraçı direktoru və ya baĢ əməliyyat 

direktorudur, lakin bu, məsələn, icraçı direktorlar qrupu və baĢqaları da ola bilər‖ [2]. 

 

 Müəssisənin əməliyyat seqmentləri arasında mal ehtiyatlarının bölüĢdürülməsi 

Mal ehtiyatlarının müəssisənin əməliyyat seqmentləri arasında bölüĢdürülməsi, mal 

bölgüsünün birinci mərhələsi adlanır və bu mərhələ baĢ qərar qəbul edici tərəfindən bilavasitə 

idarə olunmaqla yerinə yetirilir. Mal bölgüsünün bu mərhələsinə dair qərar baĢ qərar qəbul edici 

tərəfindən qəbul edilir. Birinci mərhələ üzrə mal bölgüsünün icra edilməsi prosesi mal 

bölgüsünün ikinci mərhələsini təĢkil edir. Bu mərhələdə hər bir seqmentə aid olan mal ehtiyatları 

həmin seqmentə cavabdeh olan mütəxəssis-menecer tərəfindən seqmentin daxili komponentləri 

üzrə bölüĢdürülür. Bu prosesdə hər bir əməliyyat seqmentinin daxili  struktur quruluĢu, orada baĢ 

verən kommersiya əməliyyatlarının xarakterik xüsusiyyətləri, seqmentin daxili komponentlərinin 

xarakteri və funksiyaları, eləcə də bu kimi çoxsaylı amillər nəzərə alınır. 

Topdanticarət seqmenti üçün ayrılmıĢ mal ehtiyatlarının alıcı və sifariĢçi müəssisələr üzrə 

bölüĢdürülməsi zamanı onlarla bağlanmıĢ olan kommersiya müqavilələrində qeydə alınmıĢ 

Ģərtlərin məzmunu əsas götürülür. Belə müqavilələrdə bir qayda olaraq, alıcı və sifariĢçi 

müəssisəyə çatdırılacaq malların adı, miqdarı, qiyməti, çatdırma üsulu və digər bu kimi Ģərtlər 

razılaĢdırılır ki, bunlar da mal bölgüsünü Ģərtləndirən əsas informasiyalar kimi qəbul edilir.      

 Müəssisənin pərakəndə ticarət seqmenti üçün ayrılmıĢ mal ehtiyatlarının ayrı-ayrı 

mağazalar, pərakəndə satıĢ zonaları və ticarət obyektləri üzrə bölgüsü zamanı hər bir bölgü 

obyekti üzrə mal satıĢının xüsusiyyətləri, pərakəndə satıĢ mal dövriyyəsinə dair statistik və 

operativ uçot məlumatları, alıcı kontingentinin spesifik xüsusiyyətləri və digər bu kimi amillər 

əsas götürülür. Birinci bölgü mərhələsində pərakəndə ticarət üzrə əməliyyat seqmenti üçün 

ayrılmıĢ mal ehtiyatları bölgünün ikinci mərhələsində bu seqmentə cavabdeh olan menecer 

tərəfindən pərakəndə ticarət Ģəbəkəsinin ayrı-ayrı obyektləri arasında bölünür. Bölgü zamanı hər 

bir obyektin xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alınır. 

Müəssisənin ictimai iaĢə seqmenti üçün ayrılmıĢ mallar bu seqmentə cavabdeh olan menecer 

tərəfindən seqmentin daxili komponentlərini təĢkil edən ictimai iaĢə obyektləri arasında 

bölüĢdürülür. Bu zaman hər bir obyektin xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alınır.  

Ticarət müəssisələrində mal ehtiyatlarının bölgüsü malların tədarükü prosesi ilə ticarət 

Ģəbəkəsinin mal təchizatı prosesləri arasında əlaqələndirici halqa rolunu oynamaqla, 

topdanticarət, pərakəndə ticarət və ictimai iaĢə seqmentlərində fəaliyyət göstərən ticarət və 

ictimai iaĢə obyektlərinin fasiləsiz olaraq mal ehtiyatlatı ilə təchiz edilməsi proseslərinin, bu 

sahənin hər biri üçün xarakterik olan logistika iĢlərinin təĢkilində hərəkətverici impuls rolunu 

oynayır. Belə ki, tədarük edilərək ticarət müəssisəsinin bölüĢdürücü anbarlarında saxlanılan mal 
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ehtiyatları adları çəkilən hər bir əməliyyat seqmentinin təyin olunmuĢ obyektləri üzrə nəqliyyat-

ekspedisiya və logistika tədbirlərinin yerinə yetirilməsi ilə təyinat yerlərinə çatdırılır. 

Mal ehtiyatlarının əməliyyat seqmentləri üzrə bölüĢdürülməsinin ikinci mərhələsi baĢa 

çatdırıldıqdan sonra marketinq və kommersiya Ģöbəsinin əməkdaĢları tərəfindən mal bölgüsü 

cədvəlləri tərtib edilir və hər bir bölgü cədvəli müvafiq seqment üçün cavabdeh olan menecer 

tərəfindən imzalanır, baĢ qərar qəbul edici və ya onun təyin etdiyi bu iĢ üçün məsul vəzifəli Ģəxs 

tərəfindən təsdiq edildikdən sonra seqmentlər üzrə mal təchizatı və mal yeridilməsi proseslərinin 

təĢkil edilməsinə dair müvafiq sənədlərin hazırlanması üçün ticarət müəssisəsinin marketinq və 

kommersiya Ģöbəsin müvafiq operativ qrupuna təqdim edilir. Bununla yanaĢı, bölüĢdürülən 

malların çeĢidləri üzrə satıĢ qiymətləri həmin malların satıĢının təĢkilinə cavabdeh olan müvafiq 

mütəxəssis-menecerlər tərəfindən müəyyən edilir. Bunların əsasında operativ qrup tərəfindən 

malların satıĢına və əməliyyat seqmentlərinin müvafiq obyektlərinə göndərilməsinə dair 

sənədlər, əsasən, hesab-fakturalar və nəqliyyat-ekspedisiya sənədləri hazırlanır. 

  

 Nəticə 

Beləliklə, ticarət müəssisələrində mal ehtiyatlarının əməliyyat seqmentləri üzrə 

bölüĢdürülməsi və bunun əsasında çoxsaylı ticarət obyektlərinin mal təchizatı prosesinin 

mütəmadi qaydada və optimal Ģəkildə yerinə yetirilməsi informasiyaları seqment uçotunun əsas 

obyektlərindən biri hesab olunur.  

  

 Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat 

1. ―Mühasibat uçotu haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı-2004; 11 səh.    

2. ―Əməliyyat seqmentləri‖ adlı 8№-li MHBS. -© MHBS Fondu –səh. A2 
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                     Təranə Əhmədova     

Azərbaycan   Əmək  və Sosial  Münasibətlər Akademiyası 

                                          a.tarana1962@gmail.com 

 

KOMMERSĠYA BANKLARININ MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ 

 

Açar sözlər: likvidlik, depozit, stavka, kapital 

 

        GiriĢ 

        Müasir iqtisadiyyatda kommersiya banklarının fəaliyyətinin inkiĢaf etdiriməsi və 

təkmilləĢdirilməsi daim aktual məsələlərdan biridir. Yeni iqtisadi Ģəraitin tələblərinə uyğun 

olaraq aparılan iqtisadi islahatlar bank fəaliyyətinin daha da təkmilləĢdirilməsini, onların yeni 

prinsiplər əsasında qurulmasını tələb edir. Müasir bank sistemi ikipilləli qaydada qurulduğu üçün 

ikinci pilləni kommersiya bankları təĢkil edir. Kommersiya bankları bir çox müxtəlif funksiyalar 

yerinə yetirir, əməliyyat aparır, balans tərtib edir, onu təhlil edir və vəzifələr qarĢıya qoyur. 

Banklar məcmu kapitalını və likvid ehtiyatlarını daimi olaraq müəyyən edilmiĢ səviyyədə 

saxlamalı, öz öhdəliklərini yerinə yetirmək və zərərə yol verməmək üçün aktivlərin qiymətdən 

düĢməsinə qarĢı zəruri tədbirlər görməli, mühasibat uçotu sənədlərini və digər zəruri sənədləri 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ qaydada tərtib etməli, bank fəaliyyətinə nəzarət 

mexanizmlərini formalaĢdırmalı və tətbiq etməli, zərərin əmələ gəlməsi riskini maksimum 

Ģəkildə azaltmaq məqsədilə aktivlərin diversifikasiyasını (bölüĢdürülməsini) təmin etməlidirlər 

[1,  fəsil 5, maddə 31.2]. 

Kommersiya banklarının kapitalının kafiliyi va "likvidlik" məsələləri çox aktualdır. 

Kommersiya banklarının gəlir va xərcləri, səviyyəsinin etibarlılığı va qiymətləndirilməsi, 

mənfəətinin formalaĢdırılmasının reytinq sistemi məsələlərinin araĢdırılması onların iĢinin zəruri 

məsələlərindən biridir. Kommersiya banklarının fəaliyyətinin dayanıqlığı üçün onun likvidlik 

balansının olması zəruridir, yəni kifayət qədər kapitalı olmalıdır, ödəməqabiliyyətli olmalıdır, 

kapitallarının keyfiyyətinə qarĢı irəli sürülən tələbləri təmin etməlidir. 

Kommersiya banklarının xarakterik xüsusiyyətləri 

Kommersiya banklarının xarakterik xüsusiyyəti onların ikili ixtisaslaĢmasından ibarətdir, 

bunlara da təsərrüfatçılıq subyektləri ilə iĢ və ayrı-ayrı Ģəxslərin depozitlərinin qəbul olunması 

aiddir. Sonuncular kommersiya banklarına imkan verir ki, təsərrüfatçılıq subyektlərinin 

fəaliyyətini maliyyələĢdirsinlər va habelə özlərinin investisiyalarını maliyyələĢdirsinlər. Bu 

əlamətlərinə görə onlar xaricdə qarĢılıqlı kreditlər üzrə cəmiyyətlərə, kooperativlərə, özəl 

müĢtərilərlə iĢləyən va mənzil inĢası (ve ya alınması) üçün kreditlər verən əmanət banklarına 

bölünürlər. 

Kommersiya bankları arasında iri banklar fərqlənir. Onlar dövlət qiymətli kağızlarına 

mütləq vəsait yatırımları ayırırlar, ənənəvi olaraq bankda hesabları olan özəl (xüsusi) Ģəxslərə 

qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunması Ģəklində xidmətlər də təklif edirlər. Ġri banklar pul 

ehtiyatlarının cəlb edilməsinin səmərəli vasitəsi kimi səhmlərin emissiyasından geniĢ istifadə 

edir. Kommersiya bankları həm sadə səhmlərin, həm də imtitazlı səhmlərin emissiyasını həyata 

keçirir. Mötəbər banklar öz səhmlərini fond bazarında yerləĢdirmək imkanına malikdir [4, s.43]. 

Ölkə ərazisində də fəaliyyət göstərən kommersiya bankları arasında iri banklar fərqlənir. Bu 

banklar ölkənin milli sərvətlərinin toplayıcısı rolunda çıxıĢ edir, istehsal və tədavül strukturuna 

iqtisadi təsir orqanı sayılır. Bank xidmətlərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar həm pul 

əsasına malikdirlər, həm də özüartan dəyər səciyyəsinə malikdirlər. 

Kommersiya bankı təsərrüfatçılığın müstəqil subyektidir, hüquqi Ģəxs statusuna malikdir, 

bank məhsulunu itsehsal va realizə edir, xidmətlər göstərir, kommersiya hesablaĢması prinsipləri 

üzrə fəəaiyyət göstərir [2, s.9-12]. Bankın vəzifəsi müəssisələrin vəzifəsindən az fərqlənir, belə 

ki, o öz xidmətləri və məhsulları ilə ictimai tələbatın təmin olunması, əldə olunmuĢ mənfəət 

əsasında həm öz kollektiv üzvlərinin, həm də bankın əmlakının sahibinin maraqlarının 

qorunması ilə bağlı məsələləri həll edir. Bank onun nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuĢ istənilən 
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təsərrüfat fəaliyyəti növünü həyata keçirə bilər. 

Kommersiya bankı təsərrüfat hesablı müəssisə sayılır. Bu onu bildirir ki, kommersiya 

bankının fəaliyyətində məqsəd iqtisadi maraqların realizə olunmasıdır. Bankın iĢinin bütünlüklə 

öz iqtisadi maraqlarının realizasiyasına tabe etdirilməsi bütün digər motivlərin və məqsədlərin 

tabe etdirilməli olduqları ali prinsip sayılır. Bank, müəssisə kimi öz dəyər forması olan məhsul 

istehsal edir. Bankın məhsulu rolunu kreditlə birlikdə pul dövriyyəsində olan ödəniĢ (tədiyyə) 

vəsaitləri oynayır. Müəyyən mənada xidmətlər da bankın məhsulu kimi çıxıĢ edir. Onlara 

ənənəvi xidmət növləri ilə yanaĢı hesablaĢmaların təĢkili (naqd va naqdsız formada), əmanətlər, 

kreditləĢdirmə ilə yanaĢı qeyri-ənənəvi olan zəmanətlərin, zaminliyin, məsləhətlərin (konsaltinq) 

verilməsi və s. də daxildir.  

Bir çox hallarda bank vasitəçi təĢkilat kimi xarakterizə olunur [3, s.4-6]. Bank kreditordur, 

borc alandır va onların arasında vasitəçidir, habelə pul hesablaĢmalarında vasitəçidir. Ona görə 

də o bu funksiyalarda özünün təsərrüfat subyekti kimi mahiyyətini bütünlüklə nümayiĢ etdirir. 

Banklar öz təbiətlərinə görə ilk növbədə kredit və pul münasibətləri ilə bağlıdırlar, hərçənd 

ki, onlar həm  kreditləĢdirmə ilə, həm də fəaliyyətin bir çox baĢqa növləri ilə məĢğul olurlar. 

Onların fəaliyyətinin əsas məhsulu pul və kredit iĢidir. Kommersiya banklarının fəaliyyətində ən 

baĢlıcası iqtisadiyyatda normal təkrar istehsal prosesi mühiti yaratmaq üçün pul-kredit 

siyasətinin təĢkil edilməsi sayılır. Kommersiya banklarının maddi nemətlər istehsalçısı 

olmamasına baxmayaraq, istənilən müəssisə kimi, onun da öz məhsulu vardır ki, bu da ilk 

növbədə ödəniĢ vəsaitlərinin (pul kütləsinin) formalaĢdırılması, habelə kreditlərin, zəmanətlərin, 

konsaltinqlərin (məsləhətlərin) verilməsi, əmlakın idarə olunması Ģəklində müxtəlif  xidmətlərin 

göstərilməsidir. 

 

Bankın fəaliyyət mexanizmi  

Bank fəaliyyətinin hərəkətverici motivi mənfəət əldə etməkdir. Lakin kommersiya bankı 

üçün mənfəətin hansı yolla əldə olunmasının fərqi vardır. Bank kommersiyası prinsipi-daha az 

investisiya ilə daha çox mənfəət əldə etməkdir.  

Bank haqqında qəbul edilmiĢ qanuna görə kommersiya bankının fəaliyyəti aĢağıdakı 

tələblərin yerinə yetirilməsi üzərində qurulmalıdır: 

 kapitalı daha ucuz almalı (mümkün qədər daha az faiz stavkası ödəməli); 

 kapital və xidmətləri daha baha satmalı (mümkün qədər daha çox faiz stavkası əldə 

etməli); 

 etibarlı tərəfdaĢların seçilməsi va zəmanətlərin alınması, habelə əməliyyatların 

rəngarəngliyi və ssuda kapitalının müxtəlif bazalarının mənimsənilməsi yolu ilə itki 

riskini azaltmalı. 

Kommersiya bankının fəaliyyətinin sadələĢdirilmiĢ modelindən görünür ki, həmin bank 

mümkün qədər daha çox faiz gəliri əldə etməyə çalıĢır. Amma kommersiya bankları qeyri-faiz 

gəliri adlandırılan mədaxil, yəni kreditlərin verilməsi hesabına olmayan gəlir də əldə edə bilər. 

Qeyri-faiz gəlirlərinin əldə edilməsi ilə bağlı əsas fəaliyyət növlərinə məsəhət (konsaltinq) 

yardımlarını, qarantiya va zəmanətlərin verilməsini, mədaxillərdə iĢtirak etməsini, öz 

müĢtərilərinin qiymətli kağızlarının yerləĢdirilməsində vasitəçilik etməsini aid etmək olar. 

 Sonuncu halda kommersiya bankları qiymətli kağızların alqı-satqısı üzrə həm özlərinin 

vəsaitləri hesabına, həm da müĢtərilərin tapĢırığı ilə əməliyyatlar aparır, həm də digər 

təsərrüfatçılıq subyektlərinin emissiyasına və qiymətli kağızların realizasiyasına rəhbərlik edir. 

Xarakterik haldır ki, kvaziinvestisiya istisna olmaqla, kommersiya bankı tərəfindən üzərinə 

dividentlərin hesablanılmadığı öz səhmlərini almaqla bağlı bütün digər əməliyyatlar (qiymətli 

kağızlarla ticarət-komisssion əməliyyatlar) gəlirlərin (mənfəətlərin) əldə olunmasına 

yönəlmiĢdir.  

Adətən ən iri bankların baĢ (ana) Ģirkətinin, bir çox ayrı - ayrı banklara va firmalara nəzarət 

edan maliyyə strukturu olur. ABġ - da belə konsernlərin baĢında adətən holdinq korporasiyası 

durur ki, konsernin aparıcı bankı da ona tabe olur. 
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Qərbi Avropa dövlətlərində va Yaponiyada belə holdinqin funksiyasını bilavasitə aparıcı 

bank hayata keçirir. Belə konsernlərdə cəlb olunmuĢ depozitlərin məbləği çox hallarda on və 

hətta yüz dəfələrlə konsernin öz kapitalını üstələyir. Ona göra da, bir qayda olaraq, belə banklar 

üçün müvafiq dövlət idarəsində depozitlərin sığortalanması üçün öhdəlik mövcuddur. 

Son illərdə kommersiya banklarının kredit yatırımlarında istiqraz va digər borclar Ģəklinda 

dövlət borcu öhdəlliklərinə investisiyalar getdikcə daha artıq rol oynamağa baĢlayır. Büdcə 

kəsirlərinin kreditləĢdirilməsində iĢtirak edən kommersiya bankları çalıĢırlar ki, belə yatırımların 

müddətini beĢ illə məhdudlaĢdırsınlar. Belə investisiyaların onlar üçün cəlbediciliyi öz 

ölkələrinin səviyyəsini əlavə imkanlarla yüksəltmək Ģərtləndirir və baĢqa ölkələrdə bunları 

nisbətən asanlıqla və tez naqd vəsaitlərə çevirmək mümkündür. Bank resurslarının ortamüddətli 

yerləĢdirilmələri və xüsusilə də onların ipoteka və kənd təsərrüfatı kreditlərinə verilməsi 

kommersiya banklarının balanslarında əhəmiyyətli yer tutmur. 

Kommersiya banklarının passiv əməliyyatlarında fərqləndirici əlamət ondan ibarətdir ki, 

bunlarda cəlb olunmuĢ vasaitlərin qısamüddətli mənbələrinin, əsasən də müĢtərilərin 

vəsaitlərinin, eləcə də banklararası əsaslarla cəlb olunmuĢ depozitlərin üstünlük təĢkil etməsidir. 

Beləliklə, bank iĢi üzrə aparıcı mütəxəssislərin fikrincə banklar gələcəkdə öz iĢlərində 

aĢağıdakılara nail olmaq imkanına malikdir: 

 bank sistemi daha çox universal Avropa bank modelinə, nəinki yüksək səviyyəli 

seqmentasiya səviyyəsi ilə xarakterizə olunan Amerika va ya Yaponiya modelinə 

oxĢar olmalıdır; 

 depozitlərin yerləĢdirilməsi va qısamüddətli kreditlərin verilməsi üzrə funksiyaları 

yerinə yetirən müəssisələr kimi bankların rolunun hər yerdə azalması müĢahidə 

olunacaq; 

 kapital bazarında xidmət göstərmək üzrə ixtisaslaĢan dolayısı vasitəçilər kimi onların 

fəallığının yüksəlməsi gözlənilir, yəni onların funksiyaları asas etibarilə 

informasiyanın iĢlənilməsinə yönələcək; 

 bəzi hallarda bank faaliyyətinin geniĢlənməsi baĢ verəcək ki, kommersiya bankları 

birgə əsasda informasiya xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı üstünlüklərdən istifadə 

edə bilsinlər və bura da kredit kartları, trast əməliyyatları, sığortalama va s. sistemləri 

aid etmək olar; 

 kommersiya bankları əvvəlki kimi ödəniĢ sistemində əhəmiyyətli rol oynayacaq. 

 

 Nəticə  

       Lakin hazırda kommersiya bankı və ya, kommersiya sənaye fəaliyyəti arasında aydın 

həddin mövcudluğu Ģəraiti Fransa, Almaniya va Ġsveçrə kimi  bəzi ölkələr istisna olmaqla 

ümumi qəbul olunmuĢ norma halında qalmaqdadır.  

 

               Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat 

1. Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 4 mart 2005 - ci il. 

2. ġ. Ə. Abdullayev, R. V. Əsgərova. Bank iĢi. -Dərslik.-Bakı:ÇaĢoğlu. -2009 

3. M. M. Bağırov. Banklar və bank əməliyyatları. Dərslik. -Bakı: ADĠU.- 2003 

4. Sadıqov E. M. . Bank əməliyyatları. Dərs vəsaiti. -Bakı. -2010.  
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        UOT 51.7                                                                                                          Abbas Səfərov 

Aqrar Ġslahatlar Mərkəzi 

abbas221@rambler.ru 

 

KƏND TƏSƏRRÜFATINDA MÜƏSSĠSƏLƏRĠN ÜMUMĠ GƏLĠRĠNĠN 

ĠSTEHSAL HƏCMĠNDƏN ASILILIĞININ PROQNOZ MODELĠ 

 

        Məqalədə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əldə etdiyi gəlirin onları istehsal etdiyi məhsul 

həcmindən asılılığını əks etdirən əlaqənin proqnoz modeli iĢlənilməklə modelin adekvatlığı 

yoxlanılmıĢdır. Nəticədə belə bir qənaətə gəlinmiĢdir ki, ölkə üzrə məhsulun istehsal həcminin 

orta hesabla 1% artması bütün təsərrüfat kateqoriyalarında kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

gəlirinin təqribən 0,0103% və ya 13,62 mlyn. manat artımına səbəb olur. Azərbaycanda bütün 

təsərrüfat kateqoriyalarında kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirinin məhsulun istehsal 

həcmindən asılılığının reqressiv təhlili göstərir ki, həqiqətən məhsulun istehsal həcminin yüksək 

səviyyədə təmin edilməsi ölkəmizdə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin inkiĢafın strateji 

istiqamətlərindən biri olan gəlirlərinin artırılmasına, bu isə kənd regionlarında əhalinin həyat 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə əlveriĢli Ģərait yaratmıĢ olur. Bu qeyd edilənlər aqrar-ərzaq bazarının 

aktivləĢdirilməsini, kənd təsərrüftaı sferasının idarə edilməsinin təkmilləĢdirilməsini təmin 

etməklə  ölkədə istehsal  prosesinin müsbət tendensiyada inkiĢafında, müəssisələrin məhsul 

satıĢının reallaĢdırılmasında, gəlir səviyyəsinin yüksəldilməsində və sonda ölkə və onun 

regionlarındakı əhalinin  həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılmasında əhəmiyyətli rol oynaya 

biləcəkdir.   

 

         Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, müəssisə, gəlir, istehsal həcmi, proqnoz 

 

        GiriĢ 

Mövcud Ģəraitdə kənd təsərrüfatı istehsalını müəyyən edən amillərin sistemli təhlili 

əsasında həyata keçirilən və bu sahədə istehsalın dayanıqılılığı və səmərəliliyinin artırılması 

problemlərinə həsr olunmuĢ yerli  və xarici tədqiqatçıların araĢdırmalarının  onu kifayət dərəcədə 

əhatə etmədiyini göstərir. Bu isə, fikrimizcə,  kənd təsərrüfatı məhsullarının kifayət qədər aĢağı 

məhsuldarlığa malik olması, istifadə edilən sortların yetərli qədər ya təbii-iqlim Ģəraitinə, ya  

torpağın relyefinə,  ya da onun spesifik xüsusiyyətlərinə uyğunlaĢdırılmaması ilə əsaslandırıla 

bilər. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının dayanıqlılığı və səmərəliliyinin artırılması ölkənin aqrar-ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi probleminin ən mühüm tərkib hissələrindən biridir. Dayanıqlılıq 

və səmərəlilik iqtisadiyyatın hər hansı bir sahəsinin inkiĢafının vacib parametrləridir. Lakin, 

bunların içərisində kənd təsərrüfatı problemi xüsusilə kəskin olaraq qalır, çünki ölkənin sosial-

iqtisadi və siyasi vəziyyətin sabitliyi bu sahənin vəziyyəti və inkiĢaf səviyyəsindən, təkrar 

istehsal Ģəraitindən çox asılıdır [1, s.60-64]. 

 

Kənd təsərrüfatlnda istehsal prosesinin dayanıqlılığı 

Kənd təsərrüfatında təkrar istehsal proseslərinin dayanıqlılığı dedikdə, onun istehsal 

həcminin və mənfəətinin daimi artımını təmin edən iqtisadi sistem kimi vəziyyəti baĢa düĢülür 

ki,  bu da məhdud resurslardan səmərəli istifadə,  logistika əlaqələrinin optimallaĢdırılması və 

istehsalın rasional təĢkili əsasında  kapitalın yenidən sərmayələĢdirilməsinin mümkünlüyü 

Ģəraitində təmin edilə bilər. GeniĢ aqrar təkrar istehsalının davamlılığını Ģərtləndirən xarici təsir 

amillərini kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının fəaliyyətinə təsiri baxımından birbaĢa 

və dolayı qruplara ayırmaq olar. Aqrar biznes müəssisələrinin fəaliyyəti ilə birbaĢa təsir amilləri 

arasında sıx qarĢılıqlı fəaliyyət və qarĢılıqlı təsir müĢahidə olunur. 

Kənd təsərrüfatı istehsalına birbaĢa təsir göstərən xarici  amillərə aĢağıdakıları aid etmək 

olar: 

mailto:abbas221@rambler.ru
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- dövlət-inzibati amillər (dövlət tənzimlənməsi,dövlət dəstəyi,yerli hakimiyyət və 

özünüidarəetmə orqanları tərəfindən  tənzimlənmə və dəstək); 

- elmi-texniki tərəqqi amilləri (texnoloji, texniki, ekoloji-bioloji, təĢkilati-iqtisadi); 

- bazar konyunkturası amilləri (əmək, maliyyə, informasiya, material ehtiyatları və məhsul 

tədarükçülərinin formalaĢdırdığı təklif; topdan, pərakəndə və son istehlakçılar tərəfindən 

formalaĢan tələb; rəqabət). 

Kənd təsərrüfatı istehsalının davamlılığının obyektiv ehtimalları bir çox hallarda 

müəssisələrin təsir göstərə bilmədiyi xarici iqtisadi amillərin göstərilən alt qrupu ilə müəyyən 

edilir ki, bunlara da  dövlət investisiya, maliyyə-kredit, qiymət, vergi və sosial siyasət aiddir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vahid, bütöv makroiqtisadi sistemin idarə olunmasında həlledici 

rol məhz dövlətə ayrılır. Təsərrüfat subyektləri və ev təsərrüfatları sosial-iqtisadi obyektlərə, 

proseslərə, münasibətlərə yalnız öz təsir zonası hüdudları daxilində idarəedici təsir göstərirlər. 

Dövlətin səlahiyyətlərinə isə bütövlükdə iqtisadiyyata cavab vermək, maliyyə-kredit sisteminin, 

xarici iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi sahəsində öz funksional imkanlarından istifadə 

edərək, onun inkiĢaf strategiyasını müəyyən etmək aiddir. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artması onun sənayeləĢməsini zəruri edir ki, bu da 

elmi-texniki tərəqqi amillərinə aiddir. Tədqiqat iĢində əsas açar amillərinin ümumi tərəqqiyə 

malik olmasına baxmayaraq, texnogen kapitalın konsentrasiyası vasitəsi ilə kənd təsərrüfatı 

sahələri vahidində ekologiyanın mənfi təsirini qeyd etməmək mümkün deyildir. Ekoloji-bioloji 

amilin aktuallaĢdırılması üzrə xarici təcrübə aqrar-sənaye kompleksində ekoloji 

yenidənqurmanın prioritet məsələsinin həllinin zəruriliyini göstərir, bu isə onun səmərəliliyinin, 

dayanıqlılığının, rəqabət qabiliyyətliliyinin və ölkənin aqrar-ərzaq məhsulları ilə 

özünütəminatına adaptasiya olunmasına yönəldilmiĢdir. 

Fikrimizcə, dayanıqlı kənd təsərrüfatının qiymətləndirilməsinin ekoloji meyarlarına torpaq 

örtüyünün vəziyyətini, zərərli qazların emissiyasını, kimyəvi vasitələrdən qorunmanın tətbiqi, 

sahələrin ölçüləri və enerji statusu, bitki növlərin dəyiĢməsinin intensivliyi daxildir. 

Beləliklə, əkinçiliyin uyğunlaĢma (adaptiv) intensivləĢdirilməsi yolu ilə inkiĢafı təbii-iqlim 

Ģəraitindən asılı olaraq bitkilərin yerləĢdirilməsinin optimallaĢdırılmasını, mümkün bitki 

potensialından daha effektiv istifadə olunmasını, aqrar-kimyəvi maddələrin minimal ekoloji 

risklərlə istifadəsi səviyyəsinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. 

         
         Ġstehsal həcmi və gəlirin asılılığının proqnoz modeli 

 Tədqiqat iĢində, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsəttüfatı məhsulunun ümümi 

istehsal həcmi ilə bu sferada fəaliyyət göstərən müəssisələrin gəlirləri arasındakı asılılığının 

proqnozlaĢdırılması üçün reqressiya modelinin qurulmasının məqsədəuyğunluğu qeyd edilmiĢ və 

bu məqsədlə göstəricilər arasında əlaqənin statistik asılılığı cədvəl 1-də verilmiĢdir. 

Ümumi halda xətti reqressiv tənliyi (1) formulası Ģəklində ifadə olunur  

                  y=f (x)+u,  [2, s.482],                                               (1) 

burada: y- asılı dəyiĢəni, 

              x-müvəqqəti sıraların kəmiyyətini, 

              u- reqressiya təhlilinin əsas Ģərtlərini təmin edən müstəqil və eyni paylanmıĢ təsadüfi 

hadisələri ifadə edir. 

Cədvəlin göstəriciləri əsasında MS Excel proqramında müəssisələrin ümumi gəlir əyrisini 

eksponensial paylanma qanununa tabe olduğu müəyyən edilmiĢ,  funksional asılılıq  

y=13,998x+36,147 və xətti reqressiya  tənliyinin reqressiya əmsalı R
2
=0,8249 təĢkil etmiĢdir 

(Ģəkil 1). 

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə məhsulun istehsal həcmi və müəssisələrin gəlirləri arasındakı 

əlaqənin statistik asılılığını xətti reqressiya tənliyi formasında aĢağıdakı kimi yazmaq olar: 

 

yxi=a0+a1xi , [2, s.396],                                                       (2) 
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Cədvəl 1 

Bütün təsəttüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirləri və istehsal 

həcmi arasında asılılıq (2010-2020-ci illər) 
S/N Ġllər Bütün təsəttüfat kateqoriyaları üzrə 

kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

gəlirləri, mlyn.manat (y) 

Müəssisələrin məhsul  

istehsalının həcmi, mlyn. 

manat (x) 

1 2010 71,604 3877,7 

2 2011 71,623 4525,2 

3 2012 86,045 4844,6 

4 2013 91,903 5244,6 

5 2014 102,723 5225,8 

6 2015 84,990 5635,3 

7 2016 119,130 5632,4 

8 2017 115,025 6580,0 

9 2018 163,990 7067,2 

10 2019 190,080 7895,4 

11 2020
* 

225,169 8260,6 

Qeyd: *-proqnoz məlumatları əks etdirir 

          [3]saytının materialları əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

 

 

 

burada: yxi- müəssisələrin gəlirləri, mlyn.manat; 

             xi–müəssisələrin istehsal həcmi, mlyn. manat; 

             a0 və a1 -əmsallardır.  

 

           

ġəkil 1.Kənd təsərrüfatında istehsal həcmi və müəssisələrin gəlirlərinin dəyiĢmə 

tendensiyası 

Qeyd:[3] əsasında müəlliflər tərtib etmiĢdir 
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         a0 və a1 əmsallarının  qiymətlərini ayrı-ayrı üsullarla müəyyənləĢdirmək olar. Bu əmsalları 

müəyyənləĢdirmək üçün təcrübədə geniĢ istifadə edilən üsullardan biri ən kiçik kvadratlar 

metodu (ƏKKM) hesab edilir [2, s.482]. Bu metoda görə y funksiyasının qeyri müəyyən a0 və a1 

parametrləri elə seçilməlidir ki, funksiyanın təcrübi (yi) və reqressiya tənliyi üzrə hesablanan ( ̂) 

kəmiyyətlərinın  fərqinin kvadrat meyletməsi minimum olsun. (2) funksiyanın   a0 və a1  

əmsalları aĢağıda göstərilən normal xətti tənliklər sisteminin həlli vasitəsilə hesablanır:  

           
















  

 

  

 

n

i

n

i

n

i

iiii

n

i

n

i

ii

yxxaxa

yxana

1 1 1

2

10

1 1

10

, [68,s.397].                                              (3) 

 (3) sistemindəki parametrləri hesablamaq üçün cədvəl 2-ni tərtib edək. 

Cədvəl 2  

Parametrləri təyin etmək ücün lazımi köməkçi hesablamalar 

Illər 

Müəssisə-

lərin 

gəlirləri, 

mlyn. 

manat (y) 

  

Ġstehsal 

həcmi, 

mlyn. 

manat (x)      

2010 71,604 3877,7 15036557,29 277658,8 5127,133 48,60345 2362,296 

2011 71,623 4525,2 20477435,04 324108,4 5129,854 48,58445 2360,449 

2012 86,045 4844,6 23470149,16 416853,6 7403,742 34,16245 1167,073 

2013 91,903 5244,6 27505829,16 481994,5 8446,161 28,30445 801,1421 

2014 102,723 5225,8 27308985,64 536809,9 10552,01 17,48445 305,7062 

2015 84,990 5635,3 31756606,09 478944,1 7223,3 35,21745 1240,269 

2016 119,130 5632,4 31723929,76 670987,8 14191,96 1,077455 1,160908 

2017 115,025 6580,0 43296400 756864,5 13230,75 5,182455 26,85784 

2018 163,990 7067,2 49945315,84 1158950 26892,72 -43,7825 1916,911 

2019 190,080 7895,4 62337341,16 1500758 36130,41 -69,8725 4882,173 

2020 225,169 8260,6 68237512,36 1860031 50701,08 -104,962 11016,93 

Cəmi 1322,282 64788,8 401096061,5 85669064 185029,1 48,60345 26080,96 

Orta 

qiy-

mət 120,2075 5889,891 36463278,32 708008,8 16820,83 4,418 2370,997 

        

Qeyd: Cədvəl MS Excel proqramının tətbiqi ilə hazırlanmıĢdır 

2x xy
2y yy   2

yy 
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        (3) sistem tənliyini cədvəl 2-nin göstəriciləri əsasında aĢağıdakı kimi yazmaq olar: 

{
                       

                                
 .                                        (4) 

         

      (4) sistem tənliyinin həllindən:  

                               

Həmin parametrləri aĢağıdakı düsturlarla da birbaĢa olaraq tapmaq olar: 

  




222

1

2

1

1

,cov

x

n

i

i

n

i

i
yx

xx

yxyx

xx

xxyy

a




















 ; xaya 10 
,[2, s.398]             (5)

 

burada: ,1

n

x

x

n

i

i
 ,1

n

x

y

n

i

i


 
x və y dəyiĢənlərinin orta qiymətidir. 

a0  və a1 əmsallarının qiymətini nəzərə alsaq (2) xətti reqressiya modeli  

                                                                 Ģəklində yazılır. 

x və y dəyiĢənləri arasında olan kovalyasiya  
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kimi hesablanır. Burada  x və y dəyiĢənlərin orta kvadratik səhvi x  və y -dir. 

   √                       =19095,4 

   √                    =413,0. 

 

Xətti cüt reqressiya tənliyində korrelyasiya əmsalına görə öyrənilən əlaqənin sıxlığını 

qiymətləndirək: 

  11  xyr  
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yxyxy

x
xy

yxyxyx
ar



 


),cov(
1

                                    (9)

 

      
  

  
 =0,0214.

       

     
=0,989,    11  xyr

 Ģərti tam ödənilir. 

 

TapılmıĢ sərbəst həddin (  ), reqressiya əmsalının (  ) və korrelyasiya əmsalının (   )  

kəmiyyətləri statistik əhəmiyyət baxımından qiymətləndirilərkən Student t-kriteriyasının (t-test) 

hesablanması vacibdir. Bu zaman bütün parametrlərin, bizim hesabatda     və    parametrlərinin 

inamlı interval qiymətləri müəyyən edilməlidir. 

Hesablanılan göstəricilərin təsadüfliyi barədə 0H – hipotezi təklif olunur. Dəqiq desək,   

tapılmıĢ qiymətlərin təsadüfən göstərilən  qiymətləri alması və qiymətinin sıfırdan cüzi 

fərqlənməsi fərziyyəsi bildirilir. ( 0a  və 
1a ) parametrlərinin və korrelyasiya əmsallarıının ( xyr ) 

əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək üçün onların qiymətlərində  təsadüfü (standart) səhvlər 

Styudentin t– kriteriyası (t–test) vasitəsi ilə aĢağıdakı kimi müqayisə edilir: 
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burada,  
1aS – 

1a  parametrinin,  

0aS – 0a  parametrinin,  

rt – isə korrelyasiya əmsalının ( xyr ) standart səhvni,  

                        D(a1), D(a0) və D(rxy) – isə bu kəmiyyətlərin dispersiyasını ifadə edir.  

Korrelyasiya əmsalı və xətti reqressiya tənliyində parametrlərin standart olan səhvlərini 

aĢağıdakı kimi hesablamaq olar: 
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2

qalS  – izahı olmayan qalıq dispersiyasıdır. ( 2

qalS ) asılı dəyiĢənin (burada y – bütün təsərrüfat 

kateqoriyası üzrə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirləridir) qiymətinin reqressiya xəttinin 

ətrafında dağılması  qaliq dispersiya vasitəsilə göstərilir. 

ixii yyu ˆ                                                   (15) 

kimi iĢarə etsək, 

2

1

2

2







n

u

S

n

i

i

qal

,                                                  (16)
 

u – reqressiya tənliyində kənarlaĢmanı (yəni səhvi) göstərir. 

        3 cədvəlindən parametrlərin standart səhvləri hesablanarkən istifadə olunur: 

 

    
   

          

   
=67,19 

      
     

           
=291,6 

      
             

           
=6002,6 

 (   )  
          

   
=0,036 

                                                            √      =17,08;      √      =77,48;          

Cədvəl 3   

Tənliyin parametrləri 
Illər y u=y-ŷ u 

2
=( y-ŷ)

2 

2010 71,604 48,60345 2362,296 

2011 71,623 48,58445 2360,449 

2012 86,045 34,16245 1167,073 

2013 91,903 28,30445 801,1421 

2014 102,723 17,48445 305,7062 

2015 84,990 35,21745 1240,269 

2016 119,130 1,077455 1,160908 

2017 115,025 5,182455 26,85784 

2018 163,990 -43,7825 1916,911 

2019 190,080 -69,8725 4882,173 

2020
* 

225,169 -104,962 11016,93 

Cəmi 1322,282 48,60345 26080,96 
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Orta qiymət 120,2075 4,418 2370,997 

             

burada: 0a  müsbət olduğu üçün 
0aS müsbət götürülür.  

               Beləliklə,                                                                                                    

                                a1 parametrinin standart səhvi    Sr=0,19-dır. 

Determinasiya əmsalı (R
2
) korrelyasiya əmsalının ( xyr ) kvadratına bərabərdir. 

                   

Determinasiya əmsalının R
2
=0,9781–ə bərabər olmasını ölkəmizdə 2010–2020–ci illər 

ərzində bütün təsərrüfat kateqoriyası üzrə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirlərinin nəticəsinin 

müsbət tendensiyada dəyiĢməsi kimi həmin illərdə 97,8% istehsal həcminin artması ilə 

izahlandıra bilərik, qalan 2,2%–i reqressiya tənliyində nəzərə alınmayan faktlara görə baĢ verir: 

t  =
      

     
      ;   t  =

       

     
       ;  tr =

     

    
        

 

 
 

 
Parametrlər o halda əhəmiyyətli hesab olunur ki, t–statistikasının faktiki qiyməti 2,5–dən 

çox olsun və H0 hipotezi qəbul edilmir. Daha doğrusu a0 ,a1 və rxy heç də təsadüfən sıfırdan fərqli 

deyil, bu qiymətlər  x – dəyiĢənində müntəzəm təsiraltında formalaĢır. Bizim məsələdə a1 –in 

müəyyən olunan qiyməti yüksək etibarlıdır.  

Deyilən sözləri a0 və rxy  üçün demək olmaz. Ona görə ki, onlara hesablanmıĢ t –

statistikasının qiyməti əhəmiyyətlilik cəhətdən yol verilə bilən sərhəddən aĢağıdır. Cədvəldə olan 

kritik qiymətlərlə t –statistikanın (tkr) faktiki olan (tfak) qiymətini müqayisə etməklə H0 hipotezi 

qəbul olunur və ya olunmur. 

 Əgər tfakt>tkr olarsa, onda H0 hipotezi qəbul olunmur, yəni a0 ,a1 və rxy təsadüfən  sıfırdan 

fərqli deyil və x-in qiyməti sərbəst amilin təsiri altında formalaĢır. Əgər tfakt<tkr olarsa, onda H0 

hipotezi qəbul edilir, yəni a0 ,a1 və rxy  kimi dəyiĢənlərin  sıfıra bərabərliyi qəbul olunur. Eyni 

zamanda, tapılan qiymətlərin təsadüfi alınması ehtimal olunur. a0 ,a1 və rxy –in hər biri üçün t – 

statistikanın kritik qiymətini cədvəldən tapaq. Əvvəlcə a1 parametrinin 0,0214–ə bərabərliyinin 

əhəmiyyətlilik səviyyəsinə qiymət verək. Əhəmiyyətlilik səviyyəsinin ikitərəfli alternativ 

hipotezdən ötrü  0, 01–ə bərabər olmasını fərz edək. Burada, əgər  a0 0 -dırsa, bu halda o, 

müsbət və mənfi qiymətlər ala bilər. Styudent t kriteriyası paylamasının df=9 (df=n–2=11–2=9) 

sərbəst dərəcəli 99% əhəmiyyətlilik səviyyəsi ilə cədvəldəki kritik qiyməti  tkr =3,25-ə bərabərdir 

[2, s. 530 ]: 

 

t  = 0,001  tkr=3,25 

olduğu üçün  H0  hipotezi qəbul edilir. BaĢqa sözlə  a1=0,0214 qiymətinə bərabər olmasını 99% 

inamla söyləmək olar. Yəni tfakt tkr olduğu üçün  H0  hipotezi qəbul edilir, 99% olan 

əhəmiyyətlilik səviyyəsi və a1 parametrinin müvafiq qiyməti etibarlı hesab olunur. Burada 

reqressiya əmsalında 99% olan interval 

0, 0214– tkr . sa1 < a1<0,0214 + tkr . sa1 

0,0214–3,25.17,08 < a1<0,0214+3,25.17,08 

-55,489< a1<55,242. 



100 
 

        Beləliklə, hesabatdan əldə edilmiĢ  55,242–dən böyük -55,489–dan kiçik hər hansı hipotetik 

olan qiymət qəbul edilmir. Reqressiya tənliyində qiymətləndirmənin nəticəsi olan həmin 

intervaldan kənara çıxmamıĢ hipotez qəbul edilir.  

a0 parametrində tapılan qiymət 1 faizlik əhəmiyyətlilik səviyyəsindədir. Yəni, sərbəst 

df=9 dərəcəli 1 faiz əhəmiyyətlik səviyyəsiylə  t –paylanmasında kritik olan qiymət 0,13–ə 

bərabər olur. Bununla bağlı H0  hipotezi qəbul edilmir. 

a0–üçün 99%–li inamlı intervalı 

-5,8362–0,13  77,48< a0<-5,8362+0,13  77,48 

-15,9086< a0<4,2362 

y və x kimi dəyiĢənlər arasında bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin  gəlirlərinin  dəyiĢməsi ilə həmin illərdə məhsulun istehsal həcmi arasında 

əlaqələrin sıxlığını bildirən korrelyasiya əmsalının rxy=0,989–a bərabər olması reqressiya 

tənliyində keyfiyyətin qiymətləndirilməsi F–test FiĢer-Snedekor kriteriyası vasitəsilə reallaĢır. 

Yəni, əlaqədə sıxlıq göstəricisi və reqressiyaya aid tənliyin statistik əhəmiyyətli olmaması 

haqqında olan H0 hipotezini yoxlamaq lazım gəlir. Bunun üçün F–FiĢer-Snedekor kriteriyasının 

faktiki qiyməti Ffakt  və cədvəldə olan Fkr  kritik qiymətinin müqayisəsı aparılır [2, s.532]. Burada 

Ffakt<Fkr olduğu halda  H0 -götürülür və reqressiya tənliyinin statistik əhəmiyyətsizliyi, 

etibarsızlığı qəbul edilir. 

Ffakt=
   
 

     
       =

        

          
         

      

      
       . 

5 faiz təĢkil edən əhəmiyyətlilik səviyyəsində [2, s.532-534 ]: 

            
                

Ffakt=401,95>Fkr=5,12 

olduğu üçün (2)  tənliyində a0  və a1 əmsallarının qiymətinin nəzərə alınması ilə əldə edilən xətti 

reqressiya tənliyi etibarlıdır. 

        Azərbaycanda bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirləri 

ilə məhsulun istehsal həcmi arasındakı əlaqəni müəyyən etmək məqsədilə elastiklik əmsalının 

orta qiymətini hesablayaq: 

y

x
aE yx 1 ;                                                      (17) 

E xy = 0,0214.
        

        
         

E xy = 1,029%–ə bərabər olması bildirir ki, ölkə üzrə məhsulun istehsal həcminin orta 

hesabla 1% artması bütün təsərrüfat kateqoriyalarında kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirinin 

təqribən 0,0103% və ya 13,62 mlyn. manat artımına səbəb olur.  

Azərbaycanda bütün təsərrüfat kateqoriyalarında kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

gəlirinin məhsulun istehsal həcmindən asılılığının reqressiv təhlili göstərir ki, həqiqətən 

məhsulun istehsal həcminin yüksək səviyyədə təmin edilməsi ölkəmizdə kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin inkiĢafın strateji istiqamətlərindən biri olan gəlirlərinin artırılmasına, bu isə kənd 

regionlarında əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəlməsinə əlveriĢli Ģərait yaratmıĢ olur.  

         

   Nəticə 

        Beləliklə,  bu qeyd edilənlər aqrar-ərzaq bazarının aktivləĢdirilməsini, kənd təsərrüftaı 

sferasının idarə edilməsinin təkmilləĢdirilməsini təmin etməklə  ölkədə istehsal  prosesinin 

müsbət tendensiyada inkiĢafında, müəssisələrin məhsul satıĢının reallaĢdırılmasında, gəlir 
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səviyyəsinin yüksəldilməsində və sonda ölkə və onun regionlarındakı əhalinin  həyat 

səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılmasında əhəmiyyətli rol oynaya biləcəkdir.   
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GiriĢ 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının kreditləĢdirilməsi üzrə Avropa, xüsusilə Qərbi Avropa 

təcrübəsi inkiĢaf edən ölkələrdə aqrar sahənin kreditlə təminatının perspektivlərini müəyyən 

etmək baxımından maraqlı hesab edilir. Avropada ötən əsrin ikinci yarısından vüsət alan 

inteqrasiya prosesləri kənd təsərrüfatına həlledici təsir göstərmiĢdir. Bu amilin kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢında da yeri və rolu əhəmiyyətlidir. BaĢqa sözlə, Qərbi Avropa 

ölkələrində aqrar sahənin maliyyə təminatında inteqrasiya amilinin rolunu nəzərə almamaq 

doğru olmazdı.  

 

Kənd təsərrüfatının kreditləĢməsi xüsusiyyətləri 

Kənd təsərrüfatının son əsrdə xüsusi diqqət verildiyi Qərbi Avropada Fransanın aqrar 

ənənələri məcmu səmərəlilik məĢğulluq və sahənin iqtisadi məqsədəuyğunluğuna xidmət edir. 

XX əsrin sonlarında bu ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢının 

asanlaĢdırılması baxımından atılan addımlar diqqətə layiqdir. Belə ki, həmin dövrdə kənd 

təsərrüfatının bank kreditləĢdirilməsində inhisarçı rolu oynayan Fransa Aqrar Bankı (Credit 

Agricole) öz yerini tədricən kooperativ banklara verdi. Həmin banklar, hazırda fermerin 

maraqlarına cavab verən rəqabət Ģəraitində iĢləyirlər. Fransada güzəĢtli kredit mexanizmi fəal 

surətdə istifadə olunur. Maraq doğuran bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək, zənnimizcə yerinə 

düĢər. Məsələ ondadır ki, haqqında danıĢılan kreditlərin məbləğinin üçdə ikisindən çoxu, cari 

istehsal ehtiyaclarına deyil, abadlaĢdırma və modernləĢdirmə məqsədlərinə yönəldilir. Belə ki, 

aĢağıdakı mənbədə göstərildiyi kimi ―Fransada güzəĢtli kreditlərin ümumi həcminin 70%-dən 

çoxu təsərrüfatların abadlaĢdırılması və modernləĢdirilməsi məqsədi ilə verilir. Dövlət mövcud 

iqtisadi siyasətin ehtiyaclarına uyğun olaraq güzəĢtli kreditlər vermək Ģərtlərini dəyiĢdirir. Kənd 

təsərrüfatı istehsalında yeniliklər tətbiq edən və fəaliyyətə yenicə baĢlayan gənc fermerlər və 

yeni təsərrüfatlar üçün xüsusi güzəĢtli kreditləĢdirmə rejimi yaradılır " [1, s.108]. Belə vəziyyət 

fermerlər arasında, kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan, daha dəqiq desək fermer təsərrüfatı yaradan 

gənclərin sayını və aqrar innovasiyalara həssaslığı artırır.  

 

Qərbi Avropa və ĠEÖ-də kənd təsərrüfatının kreditləĢməsi 

Qərbi Avropa ölkələrində, habelə dünyanın inkiĢaf etmiĢ digər ölkələrində kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarının əlveriĢli kreditlərə əlyetənliyini təmin etmək üçün bank sistemində 

müxtəlif institusional yanaĢmalar tətbiq edilir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin əksəriyyətində kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢı baxımından, onlara bank sistemində imtiyazlar 

verilməsi nəzərdə tutulur. Haqqında danıĢılan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, aqrar sahənin 

inkiĢafı üzrə ixtisaslaĢdırılmıĢ bankların fəaliyyəti müsbət nəticələr versə də [1, s.106-110; 2,  s. 

166–174; 3, s. 340-350 və s. ], onların fəaliyyəti, heç də həmiĢə zəruri amil kimi ortaya çıxmır. 

Bu baxımdan, Böyük Britaniya təcrübəsi xüsusi maraq doğurur. Məsələ ondadır ki, böyük tarixə 

malik olan kənd təsərrüfatının  yüksək inkiĢafı fonunda Böyük Britaniyada sahədə kredit 

siyasətinin prinsipləri, iqtisadiyyatın digər sahələrindən, demək olar ki, fərqləndirilmir. Bu 

ölkədə ixtisaslaĢdırılmıĢ kənd təsərrüfatı bankı da fəaliyyət göstərmir. Sahənin kreditləĢdirilməsi  

ilə, əsasən iri kommersiya bankları (Midland Bank, Barklayz Bank, Lloyd Bank və s.) məĢğul 
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olur. Fərqli cəhət permanent (fasiləsiz) adlanan kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin və kreditlərin 

həcminin  müəyyən edilməsində fermerlərin yaxından iĢtirakının təmin edilməsidir.  

Böyük Britaniya təcrübəsində zənnimizcə, inkiĢaf edən ölkələrin aqrar sahəsinin 

səmərəliliyi baxımından mühüm olan daha bir cəhəti də qeyd etməliyik.  Bu meliorasiya 

Ģirkətinin modernləĢdirilməyə dəstək məqsədilə onilliklər müddətində dəyiĢməz faizlə fermerə 

borc verməsidir. BaĢqa sözlə, bank sisteminin bu və ya digər sahəyə imtiyazlar təqdim etməsinin 

çətin olması faktı, haqqında danıĢılan ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə 

çıxıĢının asanlaĢdırılması üçün kifayət qədər uğurlu alternativlər tapılmasına gətirib çıxarmıĢdır. 

Onu da qeyd edək ki, Böyük Britaniyada haqqında danıĢılan dəstək təkcə meliorasiya sahəsində 

göstərilir. Aqrar xidmətlərin digər profilləri üzrə də fəaliyyət göstərən Ģirkətlər də vardır. 

Ġtaliya inkiĢaf etmiĢ və yüksək məhsuldarlığa malik kənd təsərrüfatına malikdir. Bu ölkə 

kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan daxili tələbatının dördə üçünü ödəyə bilir. Avropada 

baĢ verən intensiv inteqrasiya proseslərindən sonra burada taxıl və ət istehsalı, proqramlı Ģəkildə 

bir qədər azaldılmıĢ, bitkiçiliyin digər sahələri, xüsusil tərəvəzçilik və meyvəçilik innovasiyalı 

surətdə sürətlə inkiĢaf etdirilmiĢdir. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢı vəziyyəti 

və onun innovasiyalı əsasda yaxĢılaĢdırılması məsələləri Ġtaliyanın mərkəzi və yerli hakimiyyət 

orqanlarının fəaliyyət prioritetlərindən biridir. Bu baxımdan 2014-2020 –ci illər üzrə Ġtaliyanın 

kənd ərazilərinin inkiĢaf Proqramı, zənnimizcə diqqətə layiqdir. 

 Proqram çərçivəsində yaradılan-fermerlərə və kənd təsərrüfatı iĢçilərinə innovasiyalı 

informasiya xidməti üzrə rəqəmsal sistem (AssInCampo)  inkiĢafın yeni keyfiyyət mərhələsinə 

keçid üçün nəzərdə tutulur. Haqqında danıĢılan rəqəmsal sistemin inkiĢafında mühüm 

istiqamətlərdən biri kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢının asanlaĢdırılmasıdır. Bu 

məqsədlə Ġtaliyada "fermerlərə informasiya dəstəyi verən, kənd təsərrüfat sığortasının düzgün 

təĢkili üçün lazımi tövsiyələr əldə etməyə Ģərait yaradan, inzibati prosedurları sürətləndirən və 

sadələĢdirən, kənd təsərrüfatı sığortası bazarı ilə bağlı aktual informasiyanı özündə cəmləĢdirən 

AssInCampo adlı xüsusi bir veb tətbiq yaradılmıĢdır" [4]. Diqqətəlayiq cəhət, AssInCampo veb 

tətbiqində kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢının asanlaĢdırılması üzrə iqtisadi, 

inzibati, maliyyə, sığorta və s. kimi bütün əsas aspektlərin vəhdətdə nəzərdən keçirilməsi üzrə 

davamlı və kifayət qədər uğurlu cəhdlərdir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢını asanlaĢdıran üsul və vasitələrin 

təkmilləĢdirilməsi istiqamətində ġimali Avropanın daha çox inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin təcrübəsi 

də diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Bu baxımdan Finlandiya təcrübəsi maraq doğurur. Aqrar 

sahədə kiçik və orta biznesin üstünlük təĢkil etdiyi Finlandiyada heyvandarlıq daha çox inkiĢaf 

etmiĢdir. Heyvandalığın tələbatını, əsasən ödəyən yem istehsalında innovasiyalı inkiĢafın 

xarakteristikaları diqqətəlayiqdir. Fermerlərin maliyyəyə çıxıĢının vəziyyəti nəinki digər ölkələr, 

habelə Qərbi Avropa ölkələri sırasında müsbət cəhətləri ilə kifayət qədər seçilir. Bu ölkədə kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıxĢını daha da yaxĢılaĢdırmaq üçün bütün mümkün 

vasitələrin optimal kombinasiyasını əldə edilməsi istiqamətində son dövrlərdə daha fəal tədbirlər 

görülür.  BaĢqa sözlə "Finlandiyada fermerlərə dəstək qrantlar formasında, faiz dərəcələri 

subsidiyalaĢdırılmıĢ kreditlər, kreditlərə dövlət zəmanətləri və ya bu üç formanın kombinasiyası 

kimi göstərilir" [2, s.171]. 

 

Nəticə  

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxıĢının asanlaĢdırılması baxımından 

prioritet olan əlveriĢ kredit təminatı sisteminin qurulması istiqamətində xarici təcrübənin tətbiqi 

üçün bank sistemində zəruri təshihlər edilməlidir. Kənd təsərrüfatına kredit kommersiya bankları 

tərəfindən bank kreditlərinə dövlət zəmanəti verilməklə və faiz dərəcələri subsidiyalaĢdırılmaqla  

həyata keçirilə bilər. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ  

          В статье рассматривается влияние  развития туристической индустрии на экономику 

страны в условиях пандемии, показано относительное изменение доходов и расходов от 

поступлений международных туристов в Азербайджан. 

        Также отмечено, что индустрия туризма оказывает огромное влияние на основные 

отрасли экономики, в т. ч. на туристическую сферу страны. Отмечается, что индустрия 

туризма выступает катализатором социально-экономического развития страны и может 

стать при соответствующих условиях, важнейшей статьей валового национального дохода  

Азербайджана.  

         Ключевые слова: пандемия, туризм, индустрия, развитие экономики, доходы, 

расходы 

 

        Введение 

        Туризм является  многогранно развитой отраслью  стран с характерными 

особенностями, одной из главных составляющих дохода в некоторых странах мира, такие 

как  Испания, Италия, Чехия, Турция и др., что влияет на развитие экономики и мирового 

сотрудничества. С каждым годом туризм становится одним из основных отраслей при 

создании новых рабочих мест, ускоряет развитие всех отраслей экономики, в т. ч. 

развитие дорожного и гостиничного строительства, стимулирует производство 

транспортных средств, способствует сохранению народных промыслов и культуры, 

традиций страны. 

          Индустрия туризма Азербайджанской Республики имеет обширную материально-

техническую базу, которые обеспечивает занятость людей и взаимодействует практически 

со всеми сферами народного хозяйства страны. В структуру индустрии туризма страны 

входить: пассажирский транспорт  и специализированную сеть технических услуг; 

различные специализированные не туристические предприятия. Материально-техническая 

база туризма включает в себя туроператоров и тур агентов (туристическую фирму), 

гостиниц, туристических баз, предприятии питания и торговли, автотранспортные 

учреждения, пункты проката туристического снаряжения, туристические бюро  с 

проездными документами, туристические офисы, клубы, вокзалы и др. 

           Благодаря относительно сильной мировой экономике, растущему среднему классу в 

странах с развивающейся экономикой, технологическим достижениям, новым бизнес-

моделям, доступным расходам на поездки и упрощению визового режима прибытие 

международных туристов в 2018 году выросло на 5% и достигло отметки в 1,4 миллиарда, 

а экспортная выручка от туризма выросла на 4% и достигло  до  1,7 трлн. долларов США 

[6]. Эти показатели делают  туристическую индустрию настоящей глобальной силой 

экономического роста и развития, способствуют  созданию новых и лучших рабочих мест 

и служит  катализатором инноваций и предпринимательства. Короче говоря, 

туристическая индустрия помогает улучшить жизнь для миллионов людей и 

преобразовать целые сообщества, а также создает исследовательскую базу  для изучения 

этой отрасли.  
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          Материалы и методы 

          Как известно, в условиях пандеми туристическая сфера стран мира привело 

критические дни. Так как, практически страны оказались безвыходном состоянии в 

принятии международных туристов. Несматрия на попытку некоторых туристских стран 

мира в условиях пандемии очень мало туристы приняли решение о путешествии, а 

уровень туристских посешений в разных странах практически очень снизился, 

соответсвенно это влияло на доходы страну по туризму.  

          От роста числа количество международных туристов  выбирающих нашу страну 

возрастают доходы и  этот показатель выигрывает большую рол во всесторонней развитии 

страны.  По данным UNWTO, уже в течении нескольких лет (кроме 2016 г.) экспорт 

туризма рос быстрее, чем экспорт товаров, что привело к сокращению торгового дефицита 

во многих странах [6].  

          Устойчивое управление туризмом на благо всех является более важным, чем когда-

либо. Нам нужно расти больше в стоимости, чем просто в объеме [2, с. 288]. Ожидается, 

что цифровизация, инновации, повышение доступности и социальные изменения будут 

продолжать формировать туристический  сектор. И направления, и компании должны 

будут адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными, в то же время,  

охватывая туризм как средство достижения целей в области устойчивого развития и 

построения лучшего будущего для всех. 

          В мировой экономике доходы от расходов на поступление международных туристов 

росли быстрее, особенно в 2011-2015гг. и в 2017-2018 гг.    

              Анализ данных показывает, что в целях визита туристов в Азербайджан 2018 году  

доля отдыхающих туристов составляет  31% , доля с целью профессионального бизнеса 

составляет 30%, доля оздоровительных, религиозных, других целей туристов-4%, доля 

посещение родных и близких-24%, а доля неопределенных целей составляет 11% (рис. 1). 

Доля туристических поездок  в сравнении с 2000 годом в Азербайджане в 2018 году 

выросла на 2159,3 тыс. человек и составило 2840,9 тыс. человек. А доля путешествий в 

свободное время  в мире выросла с 50% в 2000 году до 56% в 2018 году [4]. 

         Одной из составных частей индустрии туризма является транспортное обслуживание 

туристов. От его деятельности в большей степени зависит эффективность туристской 

деятельности в Азербайджане. Воздействие туризма сильно зависит от вида транспорта. 

Нет совершенно одинаковых туристских маршрутов, каждый маршрут имеет только ему 

присущие особенности. Поэтому очень важно правильно соотносить вид транспорта к 

тому или иному маршруту. Хотя транспортная отрасль обеспечивает связь между 

регионами, генерирующими туризм, и регионами назначения, роль отрасли как агента в 

развитии направлений в значительной степени игнорируется. Если способность туристов 

путешествовать по предпочтительным направлениям сдерживается неэффективностью 

транспортной системы, существует некоторая вероятность того, что они будут искать 

альтернативные направления. В этом документе описывается модель транспортных 

расходов, которая определяет значимость транспорта как фактора в развитии пункта 

назначения, а также в выборе пунктов назначения потенциальными туристами [3, с. 53-

63]. 

        Важнейшее требование, предъявляемое к транспорту сегодня, заключается в 

неуклонном повышении скорости доставки пассажиров, росте объемов перевозок, 

экологической чистоте и эффективности. Из анализа видов используемых 

международными туристами транспорта видно, что около 58% туристов выбирают 

авиационный, 36%-автомобильный, 2%-железнодорожный и 4% водяной транспорт. По 

сравнение с 2000 годом доля авиаперевозок пассажиров в 2018 году увеличилось на 12%, 

а доля рейсов авиатранспорта за тот же период  сократился на 10% [6]. 
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        Туризм является третьей по величине категорией экспорта в мире после химических 

веществ и топлива, опережая автомобильные продукты и продукты питания. Экспортная 

                 

Рисунок 1. Доля различных целей в общем количестве  международных туристов,  

                    посещающих Азербайджан 
Источник:  на основе [5] составлено автором 

 
выручка по категориям товаров в мире составляет по химическим веществам-1,993; по 

топливам-1, 960; по международному туризму-1,586;  по   авто товарам-1,470 и  по еду- 

1,466 миллиард  долларов США [6].   
          Туризм является важным компонентом диверсификации экспорта как для стран с 

формирующейся рыночной экономикой, так и для стран с развитой экономикой, 

обладающих значительным потенциалом для сокращения торговых дефицитов и 

компенсации более низких экспортных доходов от других товаров и услуг. По сравнению 

с предыдущим годом в 2018 году  экспортные доходы от пассажирской перевозки 

международных туристов составляет 121 миллиард долларов США.  Экспортные доходы 

от международного туризма являются важным источником иностранных доходов для 

многих направлений в мире и объем доходов от привлечения международных туристов в 

10 топ стран мира, который получают 40% мировых прибытий, составляет  571 миллион 

долларов США [4]. 

         Нужно подчеркнут, что туризм генерирует 5 миллиардов долларов США в день на 

экспорт. Также в 2018 году от международного туризма    в пунктах назначения получено 

1,5  триллиона долларов США, а  на пассажирские перевозки 256 миллиардов долларов 

США, которое вместо составило 1,756 триллиона долларов США (4).  Можно отметить, 

что туристская индустрия  составляет долю 7% мирового экспорта и 29% мирового 

экспорта услуг. 

         

          Государственная поддержка индустрии туризма 

          Государственная поддержка туристской отрасли заключается в стимулировании 

потребностей населения в их услугах. В результате  эффективности государственной 

туристической политики прибыльность индустрии туризма и ее вклад в национальную 

экономику постепенно расширяется. В связи с этими  в Азербайджане был реализован       

Шахдагский зимне-летний туристический комплекс, который входить в состав в топ-10 

недорогих горнолыжных курортов России и ближнего зарубежья:  Белокуриха (Алтайский 

Доля отдыхающих 
туристов,% 

Доля  туристов с целью 
профессионального 
бизнеса,%  
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целей туристов,%  

Доля 
туристовпосещающих 
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край) - 3,2 тыс. руб., Логойск (Минск, Беларусь) - 3,4 тыс. руб., Завьялиха (Челябинская 

область) - 3,4 тыс. руб., Красная сопка (Камчатка) - 3,4 тыс. руб., Каракол (Бишкек, 

Кыргызстан) - 3,5 тыс. руб., Чимган (Ташкент, Узбекистан) - 3,5 тыс. руб., Шахдагский 

зимне-летний туристический комплекс (Азербайджан) - 3,7 тыс. руб., Буковель (Украина) 

- 3,8 тыс. руб., Бакуриани (Тбилиси, Грузия) - 4,1 тыс. руб., Шымбулак (Алматы, 

Казахстан) - 4,3 тыс. руб (6). 

        Развитие туризма в Азербайджане зависит от комплекса условий: природно-

географических, историко-политических, социально-экономических, демографических, 

сложившиеся в обществе и факторов, которые их определяют.  

        В таблице 1 представлены основные показатели деятельности туристических фирм 

Азербайджана в 2012-2018г.г. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности туристических фирм 
Показатели 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

Общий доход 

туристических агентств и 

туроператоров, тыс. 

манат  

27121,5 31107,1 36482,2 36758,3 41034,2 46124,3 

Общие расходы 

туристических агентств и 

туроператоров, тыс. 

манат 

23540,8 27018,1 30811,6 29101,8 36734,6 44154,4 

Общее количество 

сотрудников в 

турагентствах и на 

предприятиях 

туроператоров, тыс. чел. 

1,73 1,794 1,586 1,838 1,891 1,946 

Источник: на основе [5] составлено автором 

 

       Общий доход  туристических агентств и туроператоров, которые  показывают  приток 

международных туристов, составило  в 2018 году 1,7 раза больше чем в 2012 году, а  

общие расходы  в сравниваемые периоды увеличился соответственно- 1,88 раза [5]. 

       Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных поступлений активно 

влияет на различные сектора экономики, что способствует формированию  собственной 

туристской индустрии. На сферу туризма приходится около 10 % мирового валового 

национального продукта, 7% мировых инвестиций, 11% мировых потребительских 

расходов. Таким образом  в наши дни нельзя не заметить того огромного влияния, которое 

оказывает индустрия туризма на мировую экономику [2, с.16-19]. Рост туристской 

активности, измеряемый в численности  прибытия туристов в другие страны и доходов от их 

обслуживания (процентах). Так как, по сравнению статистических данных число прибытий 

туристов в республики в сравнение с 2005 годом в 2018 году составляет 2,0 раза больше  а 

количество рабочих, занимающиеся  туристической деятельностью, увеличился  в 1,82 раза       

которая связана с политикой государства по увеличению уровня  занятости населения  [5].  

       При этом косвенное влияние туризма на экономику почти равно ее прямому 

результату. С учетом данных предпосылок, удельный весь туризма по статистическим 

данным  в Азербайджане достигло в 2018 году 4,6% [5]. Это очень позитивное явление. 

Тому имеются причины, а именно: туристов в нашу страну привлекают стабильность, 

безопасность, гостеприимство, современная инфраструктура, исторические памятники и 
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государственная поддержка сферы туризма, а также, международные мероприятия, 

международные соревнования (Формула 1, I Европейские игры и т.д.). 

        Таким образом существующие моменты, формирующие  развития туристической 

индустрии в  Азербайджане, является следующие направление: увеличение доли потоков 

туризма; уменьшение  диспропорции между ресурсным обеспечением и степенью его  

использования; пропаганда и рекламирование  национального туристического продукта; 

государственная поддержка индустрии туризма в стране. 

 

         Выводы 

         Рост туристской активности, измеряемый в численности  прибытия туристов в 

другие страны по сравнению с 2005 годом в 2018 году стало больше 2,0 раза, а общие 

расходы  в сравниваемые периоды увеличился-2,13 раза, а в условиях падемии этот 

показатель был самом низком уровне. Большие объемы валютных поступлений с 

развитием туризма Азербайджана активно влияет на различные сектора экономики, что 

способствует формированию собственной туристской индустрии. 

        В соответствии с принятой в Азербайджане дорожной картой по развитию туризма 

есть ряд поручений, которые предполагают совместную работу различных структур. Это 

развитие транспортной сферы и подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма. 

Совместную работу над привлечением туристов из этих стран ведут как государственные 

структуры, так и туристические компании.  

       Таким образом, туризм, являясь выгодной отраслью экономики, может стать при 

соответствующих условиях, важнейшей статьей валового национального дохода  

Азербайджана.  

 

        Список литературы 

1.Морозов М. А. (2009). Экономика и предпринимательство в социально-культурном     

    сервисе и туризме. Москва: «Академия», 288 с 

2. Исмайлов В.И.  (2014).Актуальные проблемы формирования туристско-рекреационного  

    кластера в Азербайджане. Баку. Журнал. Аграрная наука Азербайджана. №4 , с.16-19. 

3.Prideaux B. (2000). The role of the transport system in destination development.Tourism  

    Management. 21 (1), pp.53-63. 

4. International Tourism Highlights, 2019 Edition 

5. http://www.stat.gov.az/source/tourism/ 

8. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152  

 

Nicat Musayev 

PANDEMĠYA ġƏRAĠTĠNDƏ TURĠZM SƏNAYESĠNĠN ÖLKƏ ĠQTĠSADĠYYATINA 

TƏSĠRĠ 

 

Xülasə 

 

         Məqalədə turizm sənayesinin inkiĢafının pandemiya Ģəraitində ölkə iqtisadiyyatına təsiri 

nəzərdən keçirilir, beynəlxalq turistlərin gəlir və xərclərinin Azərbaycana daxilolmalardan 

asılılığının nisbi  dəyiĢməsi göstərilir. Həmçinin, pandemiya Ģəraitində turizm sənayesinin 

iqtisadiyyatın əsas sahələrinə, o cümlədən ölkənin turizm sferasına da böyük təsir göstərdiyi 

qeyd edilir. Əldə edilmiĢ nəticə göstərir ki, turizm sənayesi ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının 

katalizatoru kimi çıxıĢ edir və müvafiq Ģəraitdə, Azərbaycanın ümumi milli gəlirinin mühüm 

maddəsi ola bilər. 

Açar sözlər: pandemiya, turizm, sənaye, iqtisadiyyatın inkiĢafı, gəlirlər, xərclər 
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“QARA QIZILIN ĠNSAN KAPĠTALINA ÇEVRĠLMƏSĠ” ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFIN 

TƏRKĠB HĠSSƏSĠ KĠMĠ 

 

Açar sözlər: qara qızıl, insan kapitalı, təhsil, əmək məhsuldarlığı 

 

GiriĢ 

Ġnsan kapitalı – insanın gələcək peĢə fəaliyyətində gəlir gətirə biləcək istedad və 

qabliyyətlərinə qoyulan investisiyalardır. Ġnsan kapitalına illərlə sərmayə qoyulur, və bu sərmayə 

illərlə toplanıb cəm Ģəkildə gəlir gətirə bilir.  

Neft keçmiĢdə gündəlik həyatın necə ayrılmaz bir tərkib hissəsi olmuĢdusa, indi də eləcə qal

ır. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan 1994-cü ildə ―Əsrin  

müqaviləsi‖nə imza atmaqla ilk dəfə dünya enerji əməkdaĢlığının dərinliklərinə baĢ vurdu.―Əsrin

müqaviləsi‖ndə dünyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan, ABġ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə,   

Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məĢhur neft Ģirkəti (Amoko, BP, MakDermott,  

Yunokal, ARDNġ, LUKoyl, Statoyl, Ekson, Türkiyə petrolları, Penzoyl, Ġtoçu, Remko, Delta)  

iĢtirak etmiĢdir. Bununla da ―Yeni neft strategiyası‖ və doktrinası uğurla həyata keçirilməyə baĢl

andı. Dəyəri 10 milyard dollar olan bu müqavilə Azərbaycanın regiondakı iqtisadi mövqeyini ye

nidən təsbit etməsinə yardımçı oldu və dənizdə daha iri miqyasda neft ehtiyatlarının iĢlənməsinə 

start verdi. Ġqtisadçıların hesabınagörə, 2010-cu ilin sonuna qədər baĢda Azərbaycan olmaqla  

Xəzər regionunda gündə 3 milyon barreldən 4,7 milyon barrelədək neft hasil olunacaq ki, bu  

da Venesuelanın gündəlik xam neft hasilatı göstəricisini geridə qoyur [5]. 

 

      Davamlı inkiĢafın neftdən asılılığı  

Son illər neftin qiymətində olan dinamiklik bir daha sübut etdi ki, neft davamlı iqtisadi 

inkiĢafda etibarsız vasitədir. Bir ölkənin iqtisadi inkiĢafını təkcə neftdən asılı vəziyyətə gətirmək, 

bu ölkəninin iqtisadi sonunun ssenariysinin hazırlanmasıdır. 

Bu baxımdan hazırda ölkəmizdə davamlı iqtisadi inkiĢafa nail olmaq üçün prioritet 

istiqamətdə bir sıra məqsədyönlü tədbirlər görülür. Bu istiqamətdə aparılan siyasətlərdən biri də, 

iqtisadi inkiĢafın nəticələrinin sosial inkiĢafa yönləndirməkdir. 

 Aparılan köklü-iqtisadi dəyiĢikliklərin ssenarisinə uyğun olaraq, insan kapitalının inkiĢaf 

etdirilməsi və bu kapitaldan səmərəli istifadə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda uğurlu neft siyasəti bütün sahələrə öz müsbət təsirini göstərmiĢdir. 

Bununla bağlı Prezident Ġlham Əliyev dəfələrlə qeyd edib ki, Azərbaycan hökumətinin apardığı 

siyasətin baĢlıca məqsədi nefti - ―qara qızıl‖ı insan kapitalına çevirməkdən ibarətdir: ―Neftimizi, 

yəni ―qara qızıl‖ı insan kapitalına çevirə bildik. Siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsində fəal siyasət 

və enerji siyasəti nəticəsində biz son üç il ərzində iqtisadi artımı 96 faiz səviyyəsinə qaldıra  

bildik. Həmin dövr ərzində, əsasən, iqtisadi islahatlar siyasəti və enerji strategiyası sayəsində biz  

dünyada iqtisadiyyatı ən sürətlə inkiĢaf edən ölkə olmuĢuq‖ [1].  

―Ġnsan kapitalı‖ termini XX əsrin ortalarında elmi dövriyyəyə gətirilib və daha çox iqtisadi 

anlayıĢ kimi iĢlədilir. Müvafiq konsepsiyanın yaradıcıları Amerika iqtisadçıları, iqtisadiyyat 

sahəsində Nobel mükafatı laureatları Teodor ġults (Theodore Schultz) və Harri Bekker (Gary 

Becker) sayılır [1]. 

 

Ġnsan kapitalının təhsilə cəlb edilməsi 

Ġnsan kapitalının inkiĢafı üçün bir neçə istiqamətdə tədbirlər planı hazırlanmıĢdır. ―2007-

2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üçün Dövlət Proqramı‖nı, 

həmçinin ―2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq 

rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqram‖nı göstərmək olar.  Qəbul edilən proqramlar 
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əsasında 3 mində cox tələbə xarici ölkələrin nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almaq imkanı əldə 

edtmiĢdir. 

2014-cü ildən baĢlayaraq artıq ali təhsil müəssisələrində ―SABAH‖ qrupları fəaliyyət 

göstərir ki, bunula da əmək bazarına ixtisaslı və bacarıqlı kadrlar hazırlanır.Bundan əlavə 

Azərbycanda bir neĢə ali təhsil müəssisələrində  beynəlxalq ikili diplom proqramına 

qoĢulmuĢdur.  

―ADA‖ universitetini, Bakı Ali Neft məktəbini, Dövlət neft və Sənaəye Universitetini, 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti beynəlxalq ikili diplom proqramlarını həyata 

keçirirlər. Ġkili diplom proqramına əsassən sadalanan ali təhsil müəssisələrinin persrpektivli 

ixtisasların proqramları dünyanın qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramına uyğun 

olaraq təĢkili təmin edilir.  

2016-2025 –ci illər üçün Azərbaycan  respublikasının Milli Ġqtisadiyyatın perspektivi 

üzrə Strateji yol xəritəsinin strateji hədəflər və priotetlərində insan kapitalının inkiĢaf 

etdirilməsinə yer verilir. Bu starteji hədəfin 2 priorotetində ―Təhsilin bütün pillələrində 

keyfiyyətin yüksəldilməsi‖ və ―Əmək məhsuldarlığınınyüksəldilməsinin təmin etmək üçün insan 

kapitalının inkiĢafının stimullaĢdırılmas‖ istiqamətləri öz əksinin tapır [4, s. 658]. 

Azərbaycanda təbii resursların sərvətlərin formalaĢmasında payı 54 faiz, fiziki kapitalın 

payı 23.6 faiz, insan kapitalının payı 14 faiz, xalis xarici aktivlərin payı isə 8.4 faizdir. Ġnsan 

kapitalının sərvətlərin formalaĢmasındakı payı baxımından Azərbaycan hesabatın əhatə etdiyi 

ölkələr arasında ən aĢağı nəticələrdən birinə malik olsa da, təbii resursların ümumi sərvətdə 

payına görə dünyada 16-cı yerdədir. Hesabatın əhatə etdiyi illərdə (2010-2014) hökumətin 

ümumi gəlirlərinin içərisində təbii resurslardan gələn gəlirlərin payı 80 faizə yaxın olub [2].  

Ġnsan kapitalına iqtisadi inkiĢafda önəm verilməsi dünya miqyasında gündəmdə olan 

məslələr sırasındadır. Təhsilə cəlb olunma səviyyəsinə görə ölkələr arasında olan fərqliliklər 

aĢağıdakı qrafikdə verilmiĢdir. 

ĠnkiĢaf etmi ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq, insan kapitalının iqtisadiyyata dinamik və 

keyfiyyətli inkiĢafına necə təsir göstərdiyini görə bilərik. Ġnsan kapitalının yüksək inkiĢafı 

nəticəsində həmçinin, ölkədə ÜDM-in sabit artımına, eyni zamanda əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə nail olmaq mümkündür. Bu amillər bir daha sübüut edir ki, ölkədə dinamik 

davamlı inkiĢafa nail olmaq təkcə qara qızılnan deyil həmçinin insan kapitalını inkiĢaf 

etdirməklə mümkündür.  

Təbii ki, buna nail olmaq üçün təĢkilatlar da öz növbəsində insan kapitalından səmərəli istifadə 

etmək qabliyyətinə malik olmalıdır. Burada baĢlıca məqsəd insan kapitalının səmərəliliyinin 

artırılması üsullarından düzgün istifadə etməkdir. Yəni, təĢkilatlarda istifadə olunan motivasiya 

usulları insanların baĢlıca olaraq məqsədlərinə təsir etməlidir. Əgər iĢçinin gördüyü iĢ səmərəli 

deyilsə bu zaman onun iĢə olan həvəsi və onun iĢindən faydalılığın əldə olunması azalacaqdır. 

Buna görə də, insan kapitalından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi iqtisadiyyat qarĢısında 

qoyulan və həll edilməsi zəruri olan məsələlər sırasına daxildir. Artıq qara qızılın insan kapitalı 

ilə əvəz olunması bu məsələlərin həllinin tezləĢdirilməsinə təkan verir. 

 

Ġntellektual iĢçinin məhsuldarlığı amilləri 

Səmərəlilik keyfiyyət meyarıdır. Əmək məhsuldarlığı insan kapitalının səmərəliliyinin 

ənənəvi göstəricisidir. Belə ki, intellektual iĢçinin məhsuldarlığı aĢağıdakı amillərlə müəyyən 

edilir: 

1. Məhsuldarlıq istehsal tapĢırığının nədən ibarət olması sualına cavab tələb edir. Çünki 

intellektual əməyin xüsusiyyəti yekun nəticə ilə müəyyən olunur. BaĢqa sözlə, o özü üçün 

istehsal vəzifəsi müəyyən etməlidir. 

2. Məhsuldarlığa görə məsuliyyət bütövlükdə iĢçinin öz üzərinə qoyulur. Ġntellektual iĢçilər 

özləri özlərini idarə etməlidirlər, həmçinin vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən onlara 

müstəqillik lazımdır. 
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Qrafik.Təhsil səviyyəsinə görə təhsilə xalis cəlb olunma səviyyələri 

Mənbə:[2] 

 

3. Fasiləsiz innovasiya fəaliyyəti əqli iĢin ayrılmaz hissəsi olmalı və əqli əmək sahibinin istehsal 

vəzifəsinə daxil edilməlidir; o yeniliklərin tətbiqinə görə cavabdeh olmalıdır. Çünki dəyiĢiklik, 

təkmilləĢdirmə yaradıcı fəaliyyət hesab olunur. 

4. Əqli əmək sahibi bir tərəfdən həmiĢə öyrənir, digər tərəfdən isə həmiĢə öyrədir. Birincinin 

səbəbi özünü təkmilləĢdirmə və inkiĢaf motivasiyası, ikincininki isə, təĢkilatda intellektual 

iĢçinin bilik səviyyəsini yüksəltmək və məhsuldarlığın artırılması üçün biliklərinin bir qismini 

həmkarlarına ötürməsidir. 

5. Əqli əmək sahibinin məhsuldarlığı kəmiyyət və ya həcmlə ölçülmür. Ən azından bu əsas 

göstərici deyil. Ġntellektual iĢçinin məhsuldarlığının əsas göstəricisi qarĢıya qoyulmuĢ vəzifənin 

yerinə yetirilməsinin keyfiyyətidir [3]. 

 

Nəticə 

Müasir dövrdə davamlı iqtisadi inkiĢafda dəyərli nəaliyyət, insan kapitalının qazanılmasıdır. 

Bunu üçün xarici ölkələrin təcrübəsində yararlanmaq və ÜDM-in artımını təmin etmək vacib 

məsələdir. Ġnsan kapitalının inkiĢafı ölkənin əmək bazarına ixtisaslı kadrların yetiĢdirilməsinə, 

məĢğulluq probleminin həllinə imkan verir.   

 

Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat 
1.http://www.anl.az/down/meqale/ses/2012/aprel/242713.htm 

2. https://bakuresearchinstitute.org/az/on-human-capital-in-azerbaijan/ 

3. http://az.strategiya.az/news.php?id=148159 

4. Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol    Xəritəsi 

5. http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2010/dekabr/148290.htm 

 

 

https://bakuresearchinstitute.org/az/on-human-capital-in-azerbaijan/
http://az.strategiya.az/news.php?id=148159
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KƏND ƏRAZĠLƏRĠNDƏ KƏND TURĠZMĠ POTENSĠALININ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

        Məqalədə kənd turizminin Azərbaycanda inkiĢaf etdirilməsi perspektivlərinə baxılmıĢ, kənd 

turizminin inkiĢafının konseptual əsasları müəyyənləĢdirilmiĢdir. Həmçinin, kənd turizminin 

inkiĢafının qiymətləndirilməsi mərhələsində turizmin infrastrukturunun təhlili aparılmıĢdır. 

Ərazinin turizm cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsində taksonometrik metodun tətbiqi 

nəticəsində edilmiĢdir qarĢılıqlı əvəzedilən amillər çoxluğunun nəzərə alınmasına və hesabat 

nəticələrinə əsasən seçim sıralanmasına nail olunmuĢdur. Azərbaycanın iqtisadi rayonlarının 

kənd turizminə cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi aparılmıĢdır. AparılmıĢ sistemləĢdirməyə 

əsasən qeyd etmək olar ki, ölkənin ĠR-nın çoxu kənd turizmi potensialına malikdir, onun həyata 

keçirilməsi yalnız bu sahə ilə maraqlanan turistlərin cəlbedilməsini deyil, eyni zamanda həmin 

ərazilərdə  gələcəkdə böyük turizm komplekslərinin yaradılmasını Ģərtləndirir. 

        Açar sözlər: kənd əraziləri, kənd turizmi, cəlbedicilik, potensial, qiymətləndirmə 

 

         GiriĢ 

        Azərbaycanda kənd turizminin inkiĢafına dövlət dəstəyinin getdikcə  gücləndirilməsi  

rayonlarda iqtisadi əlveriĢli turist-rekreasiya tipinin yaradılması ilə ifadə edilir ki, bunlar da 

əsasən ApĢeron, Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz, ġəki-Zaqatala, Astara-Lənkəran və Naxçıvan MR 

ərazilərində yerləĢir.   

        Kənd ərazilərinin dayanıqlı inkiĢafının müəyyən edilməsi çərçivəsində qiymətləndirilmənin 

aparılması və kənd ərazilərinin bu növ turizmin inkiĢafı üçün  cəlbedici olduğunun aĢkar 

edilməsi vacib məsələlərdən biri hesab edilir [2, s.25-29].  Kənd ərazilərinin turizm potensialı 

səviyyəsinin müəyyənləĢdirilməsi üçün onun inkiĢaf potensialını xarakterizə edən əsas 

göstəricilərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi mərhələləri mütləq formalaĢdırılmalıdır.    

 

        Kənd turizminin inkiĢafının konseptual əsasları 

        Kənd ərazilərində kənd turizminin müvcud vəziyyətinin nüəyyən edilməsi məqsədilə  kənd 

turizminin inkiĢafı çərçivəsində turizm potensialı və kənd turizminin inkiĢaf imkanları 

baxımından təhlil edilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidır. Təhlilin aparılmasında əsas məqsəd ĠR-da 

kənd turizminin inkiĢafı və ona dəstək proqramlarının iĢlənilməsidir ki, bu da turizm xidmətləri 

bazarında  rayonun turizm məhsulları üzrə brendinin  təĢviqinin nəticəsi kimi ərazinin turizm 

üçün əlveriĢli olması imicinin formalaĢdırılmasıdır. Odur ki, kənd ərazilərində kənd turizmi 

potensialının qiymətləndirilməsinin mərhələli blok-sxeminə müraciət edək (Ģəkil 1).   

Bu məqsədlə iĢdə Quba-Xaçmaz ĠR-nun timsalında turizmin inkiĢaf etdirilməsinin 

məqsədəuyğunluğunu ifadə edən göstəricilər hesablanmıĢdır. Quba-Xaçmaz ĠR-nun xüsusiliyi 

kənd ərazilərində turizmin inkiĢaf etdirilməsinə əlveriĢli imkan yaradır. 

        Tədqiqatın birinci mərhələsində ĠR-nun cografi xarakteristikası tədqiq edilərək göstərilir 

ki, kənd ərazilərinin çox hissəsi, əsasən də Rusiya Federasiyası ilə sərhəd əraziləri xüsusi ekoloji 

təsərrüfatçılıq rejiminə malikdir.  

        Turizmin inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə Qusar rayonunun ġahdağ ərazisində MDB 

məkanında anoloqu olmayan müasir tipli qıĢ-yay turizm kompleksi tikilmiĢ və istifadəyə 

verilmiĢdir. Bundan əlavə iqtisadi rayonun ərazilərində turizmin ekoloji, tarixi, dini, iĢgüzar, 

idman, çimərlik, çay və digər növlərinin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində iĢlər görülür, bütün 

bunlar dövlət dəstəyi ilə həyata keçirilir və bu məqsədlə 2025-ci ilə qədər turizmin 

uzunmüddədli inkiĢafının strateji istiqamətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. Ġqlim Ģəraitinin qıĢda sərt, 

yayda isti olması burada turizmin mövsümə uyğun inkiĢaf etdirilməsinə əlveriĢli Ģəraiti 

formalaĢdırır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qusar
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahda%C4%9F
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ġəkil 1. Kənd ərazilərində kənd turizmi potensialının qiymətləndirilməsinin blok-sxemi 

Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilmiĢdir 

       

       ĠR-nun ərazisində beynəlxalq əhəmiyyətli  avtomobil yolları, dəmir yolu xətlərinin və dəniz 

yolunun olması da burada turizmin inkiĢaf etdirilməsində mühüm rol oynayır. Qeyd edilən 

Ġqtisadi rayonlarda kənd turizminin inkiĢaf 

potensialının qiymətləndirilməsi mərhələləri 

Qiymətləndirmə göstəriciləri və 

mərhələnin xarakteristikası  

     

     

1-ci mərhələ-turizmin inkiĢaf etdirilməsi 

nöqteyi-nəzərindən ərazinin cəlbediciyinin 

qiymətləndirilməsi 

Kənd turizminin inkiĢaf göstəriciləri-əlveriĢli 

təbii-iqlim Ģəraitinin mövcudlu-ğu, turizm 

mənzərələri, əlçatan olması, nəqliyyat 

xətlərinin inkiĢafı və s. 

2-ci mərhələ-ərazi üzrə turizm infrastruktu-

runun ümumi qiymərləndirilməsi 

Turizm infrastrukturunun inkiĢaf göstəri-

ciləri- yolların mövcudluğu, tarixi-mədəni 

miraslar, turistlərin gəlməsi, turistlərin 

məqsədlərinin qiymətləndiril-məsi, 

yerləĢdirilmə vasitələrində  nömrə 

fondlarının inkiĢaf sayı və s.  
3-cü mərhələ-kənd turizminin inkiĢaf etdiril-

məsi baxımından nisbətən potensiallı ərazilərin 

seçilməsi  
Kənd turizminin inkiĢaf etdirilməsi məq-sədi 

ilə ərazilərin potensial cəbediciliyi üzrə 

iqtisadi rayonların seçilməsi (ətraf mühitin 

çirklənmə səviyyəsi, kənd ərazi-lərinin sayı 

və s.) 

4-cü mərhələ-kənd infrastrukturunun 

qiymətləndirilməsi 
Ġqtisadi rayondakı mövcud infrastruktu-run 

qiymətləndirilməsi-qonaq evlərinin, turistləri 

yaĢamaq üçün yerləĢdirən evlə-rin sayı, 

ənənəvi sənətkarlıq sahələrinin mövcudluğu 

və s.  

5-ci mərhələ- unikal kənd turizmi resurs-larının 

seçilməsi və qiymətləndirilməsi 
Ġqtisadi rayonların tarixi-mədəni xarak-

teristikasından əlavə bu mərhələdə yalnız bu 

əraziyə xas olan unikal kənd turizmi 

resurslarının müəyyən edilməsi  

6-cı mərhələ- kənd turizmi məhsullarının 

formalaĢdırılması və təĢviqi 

Bu mərhələdə kənd turizminin məhsulu 

formmalaĢdırılır və onun turizm xidməri 

bazarlarında realizasiya edilməsai yolları 

müəyyən edilir 
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potensialın mövcudluğu Azərbaycanda, o cümlədən Quba-Xaçmaz ĠR-da turizmin inkiĢaf 

etdirilməsi imkanlarının müəyyənləĢdirilməsinə Ģərait yaradır. 

       Kənd turizminin inkiĢafının qiymətləndirilməsinin ikinci mərhələsində turizmin 

infrastrukturunun təhlili aparılır.  

      Məlumatların təhlili göstərir ki, Quba-Xaçmaz ĠR-da mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrdə turistlərin yerləĢdirilməsi 2012-ci ilə nisbətə 2017-ci ildə 7,92 dəfə  və ya 47251 

nəfər artmıĢdır. Müqayisə edilən illərdə bu tip müəssisələrdə birdəfəlik tutum 1,25 dəfə və ya 

2043 nəfər artmıĢdır. Müsbət artım dinamikası bu ĠR-da turizmin inkiĢaf etdiyini göstərir, artım 

isə yerləĢdirmə vasitələrinin nömrə fondlarının (yaĢayıĢ otaqlarının) sayının artması ilə 

əlaqəlidir.  

       Azərbaycanda mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə 2012-ci ilə nisbətən 2017-

ci ildə yerləĢdirilmiĢ Ģəxslərin sayı dinaminkasında  2,64 dəfə və ya 609,115 min nəfər artım 

olmuĢdur. Ümumilikdə ölkədə yerləĢdirilmiĢ əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin 

sayında Quba-Xaçmaz ĠR-nun xüsusi çəkisi  2012-ci ildə 1,8% olduğu halda, 2017-ci ildə bu 

göstərici 5,5% və ya 3,06 dəfə çox təĢkil etmiĢdir. Bu göstərici  Bakı Ģəhərində-79,1%; ApĢeron 

ĠR-da-0,3%; Gəncə-Qazax ĠR-da-1,2%; ġəki-Zaqatala ĠR-da-8,7%; Lənkəran ĠR-da-0,3%; Aran 

ĠR-da-0,3%; Dağlıq ġirvan ĠR-da-0,2%; Naxçıvan MR-da 4,4% təĢkil etmiĢdir.  Proqnoza əsasən  

2020-ci ildə ölkəyə turist axınında mehmanxanalarda yerləĢdiriləcək turistlərin sayının 65 min 

nəfərdən çox təĢkil etməsi planlaĢdırılır.  

       Etnik, kənd və turizm elementləri nəzərə alınmaqla Azərbaycanın turizm potensialının 

qiymətləndirilməsi üçün  turizmin məqsədlərinə görə yerləĢdirilməsinin xarakteristikası  cədvəl 

1-də verilir.  

Cədvəl 1.2020-ci ilin əvvəlinə ölkəyə gələn və gedən turistlərin sayı, min nəfər 
Göstəricilər Cəmi Turizm 

məqsədi 

ilə 
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Azərbaycana 

gələn 

beynəlxalq 

turistlərin sayı, 

min nəfər 

3170,4 2863,5 1164,0 850,5 63,9 16,6 1075,4 

Xarici ölkələrə 

gedən 

Azərbaycan 

vətəndaĢlarının 

sayı, min nəfər 

5567,7 4347,3 1251,7 848,8 268,8 250,0 2948,4 

Beynəlxalq 

turistlərin 

turizm 

məqsədilə 

çəkdiyi xərclər, 

milyon manat 

2971,4 2683,6 1090,9 797,2 59,9 15,6 1007,8 

Xarici ölkələrə 

gedən 

Azərbaycan 

vətəndaĢlarının 

turizm 

məqsədilə 

çəkdiyi xərclər, 

milyon manat 

2407,6 1879,8 541,3 367,0 116,3 108,1 1274,9 

Qeyd: [1,s.21-22] məlumatları əsasında müəlliflər tərtib etmiĢdir 
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        Məlumatların təhlili göstərir ki, Azərbaycana gələn beynəlxalq turistlərin sayında turizm 

məqsədilə gələnlərin xüsusi çəkisi 90,3% təĢkil etmiĢdir. Bu tərkibdə istirahət və əyləncə turizmi 

məqsədilə gələnlər-36,7%, iĢgüzar məqsədlilər-26,8%, müalicə məqsədlilər-2,0%, dini ziyat 

məqsədlilər-0,5% və digər məqsədlilər-33,9% təĢkil etmiĢdir. Azərbaycan vətəndaĢlarının xarici 

ölkələrə turizm məqsədilə getmə göstəricinin xüsusi çəkisi 78,1% təĢkil etmiĢ və burada da ən 

çox meyl istirahət, əyləncə turizmi  (22,5%) olmuĢdur. Eyni zamanda beynəlxalq turistlərin 

turizm məqsədilə çəkdiyi xərclər ümumi xərclərin 90,3%-ni təĢkil etmiĢ, Azərbaycan 

vətəndaĢlarının həmin məqsədlə çəkdiyi xərclərin xüsusi çəkisi 78,08% olmuĢdur [1, s.22]. 

AparılmıĢ təhlildən belə bir nəticə formalaĢır ki, Azərbaycanın ĠR-da əyləncə, istirahət turizm 

növü üzrə turistlərin sayının artırılması meyli digər turizm növlərindən yüksəkdir. Fikrimizcə, 

bizim ölkəmizin bütün ĠR-da əyləncə, istirahət turizm növünün inkiĢaf etdirilməsi 

məqsədəuyğundur.  

         Üçüncü mərhələ ekoloji amilləri nəzərə almaqla ərazilərinin seçilməsindən ibarətdir və 

çirkləndirici müəssisə və istehsalın mövcudluğu rayon ərazilərinin kənd turizminə olan 

cəlbediciliyini azaldır. Bu zaman iqtisadi rayonun turizm infrastrukturu qiymətləndirildikdə 

aĢağıdakı göstəricilərə əsasən təhlil aparılır: qonaq evlərinin və turistlərin yerləĢdirilməsində 

evlərini istifadəyə verən sahibkarların sayı; rayondakı yolların keyfiyyəti və uzunluğu; rayonda 

ənənəvi sənətkarlığın mövcudluğu; əhalinin rifahı; əhalinin beynəlxalq dil bilmə səviyyəsi; 

rayonda cinayətlərin səviyyəsi və s.  

         Dördüncü mərhələdə rayonun kənd turizminə cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi aparılır 

və bunun üçün kənd ərazilərinin turistləri qəbul etməyə hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

aparılır. ĠR üzrə turistlərin cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsində bizim tərəfimizdən aĢagıdakı 

göstəricilərdən istifadə edilməsi təklif edilir: ətraf mühitin çirklənmə səviyyəsi, əhalinin sıxlığı, 

ĠR üzrə kənd ərazilərində turizm ilə məĢğul olan rayonların sayı, ĠR-nun Bakının mərkəzindən 

ara məsafəsi və qəbul edilmiĢ turistlərin sayı. 

         BeĢinci mərhələdə müvafiq kənd ərazisinə məxsus olan unikal (müstəsna) kənd turizmi 

resurslarının seçilməsi aparılır. Məlumdur ki, müstəsna resurslar rəqabət üstünlüyü verir və 

bunlara isti və soyuq bulaqlar, dağ massivləri-relyef və landĢaftlar, unikal açıqlana bilməyən 

hadisələr, fenomenlər və s. təkrarlanmayan obrazlar yaradır və turistlərdə ilkin təsəvvürləri 

formalaĢdırır. 

         Altıncı mərhələ ĠR-nun ərazisində kənd turizminin (turizm məhsulunun) təĢviqi və 

formalaĢmasını əhatə edir və turizm məhsulları bazarında kənd turizminin bu növünün 

əlçatanlığı baĢa düĢülür. Bu mərhələdə əsas məsələ iqtisadi rayonda kənd turizminin inkiĢafı və 

ona dəstək üzrə proqramların iĢlənilməsi, brendin yaradılması və kənd turizminin imicinin 

formalaĢdırılmasıdır ki, bu da əldə olunan turizm brendinin turizm xidmətləri bazarına giriĢini 

təmin edir. 

 

         Materiallar və metodlar 

         Tədqiqat çərçivəsində ərazinin turizm cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsində 

taksonometrik metod tətbiq edilmiĢdir [3, s.35-39]. Bu metod qarĢılıqlı əvəzedilən amillər 

çoxluğunun nəzərə alınmasına və hesabat nəticələrinə əsasən seçim sıralanmasına imkan verir:  

                                               

              X=

(

  
 
 

              
               
                                       
                        

                                                                   )

  
 

                                                          

 

 burada: i=1,...,m-göstəricinin nömrəsi; 

              j=1,...,n-iqtisadi rayonun nörəsidir. 
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       Bu zaman iqtisadi rayonun göstəricilərə görə əhəmiyyətinin məcmusu matris Ģəklində verilir 

və sonra göstəricilərin normalaĢdırılması aparılır və bu məqsədlə X matrisini  Z  matrisi ilə əvəz 

edək: 
 

                   Z=

(

  
 
 

              
               
                                       
                        

                                                              )

  
 
                                                   (2) 

 

burada:     
    –   ̅̅ ̅̅̅

   
    

                  ̅̅ ̅̅  
 

 
 ∑    

 
   - bütün iqtisadi rayonlar üçün i göstəricisinin orta qiymətidir; 

                 
 =

 

 
 ∑       

    ̅̅ ̅̅ 
   )

2
 – i göstəricisinin dispersiyasıdır. 

        NormalaĢdırılma prosedurunun aparılması mütləq qiymətlərin və göstəricilərin 

variasiyasının təsirini azaldır. 

        Sonrakı mərhələdə ―etalon iqtisadi rayon‖-nun (Zei) formalaĢması yerinə yetirilir. Bunun 

üçün istənilən sətirdə müvafiq göstəricinin ən yüksək (ən aĢağı) dəyəri seçilir və xarakteristikası 

matris-sütun Ģəklində verilir: 

 

                                                      (
   

 
   

). 

 

Ġqtisadi rayondan ―etalon rayon‖ a qədər olan kvaziməsafə Rij bütün iqtisadi royonlar üzrə (3)  

formulasına əsasən hesablanır: 
 

 

                                   Rij= ∑          
  

   ,                                                   (3) 

 

       burada: Rij-nin qiyməti minimum olan iqtisadi rayon ən yaxĢı hesab edilir. 

        Dəqiqliyinə və sadəliyinin tətbiqinə görə bu metod digərlərindən üstün hesab edilir [4, s.1-

8]. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, qiymətləndirmə göstəriciləri nə qədər çox olarsa alınnmıĢ 

nəticələr də bir o qədər dəqiq və obyektiv olur, əsas nöqsan cəhəti isə çox əmək sərfi tələb 

etməsidir.  

 

 

        ĠR-ın kənd turizminə cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi  

        Kənd turizminə  cəlbediciliyin qiymətləndirilməsi üzrə metodikanın tətbiqi 10 ĠR-a görə 

aparılmıĢdır. Hesablama zamanı biz statistik məlumatlardan istifadə etmiĢik. Ərazilər üzrə kənd 

turizmi potensialına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi əsasında aparılmıĢ hesablamalar       

        Azərbaycanın ĠR-da kənd turizminin inkiĢaf prioriteti reytinqinin tərtib edilməsinə imkan 

verir. Bu hesablamaladan belə nəticəyə gəlmək olar ki, ən yaxĢı potensial göstəriciyə Dağlıq 

ġirvan, Naxçıvan MR, Quba-Xaçmaz ĠR-ı malikdir. Bakı və Lənkəran ĠR-nın bu göstəricilər üzrə 

potensialının aĢağı olmasına ətraf mühitin çirklənmə səviyyəsinin yüksək olması təsir göstərir və 

tədqiqatın nəticələrinə əsasən həmin ĠR-da ətraf mühitin çirklənməsinin qarĢısının alınması üzrə 

müvafiq tədbirlərin görülmıəsi məqsədəuyğun hesab edilir. Həmin vəziyyət Gəncə-Qazax, ġəki-

Zaqatala, Aran və AbĢeron ĠR-na da Ģamildir. 
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        AparılmıĢ hesabatın nəticələri imkan verir ki, biz tədqiqar iĢində ĠR-ı kənd turizminə 

cəlbediciliyinə görə təsnif edərək sistemləĢdirək (cədvəl 2).  

Cədvəl 2 

ĠR-lar üzrə kənd turizminə cəlbedicilik səviyyəsi və kriteriyalar 

S/N Kənd turizminə cəlbedicilik  

səviyyəsi 

Kriteriyalar Azərbaycanın iqtisadi rayonları 

1 Yüksək Ri 0,024 Dağlıq ġirvan, Naxçıvan MR, Quba-

Xaçmaz 

2 Orta 0,024  Ri 0,044 Bakı, Lənkəran, Yuxarı Qarabağ 

3 AĢağı 0,044 Ri Gəncə-Qazax,ġəki-Zaqatala, Aran, AbĢeron 

Qeyd: müəlliflərin hesablaması əsasında tərtib edilmiĢdir 

        Burada kənd ərazilərinin turizm cəlbediciliyinə görə səviyyəsi yüksək, orta və aĢağı 

səviyyəyə bölünmüĢdür. Qiymətləndirilmə aparılan zaman kənd ərazilərinin yüksək səviyyəli 

cəlbediciliyində Ri 0,024, orta səviyyəlidə-0,024  Ri 0,044 və aĢağı səviyyəlidə-0,044 Ri 

hüdudunda olması hesablanaraq verilmiĢdir. 
 

         Nəticə  

        AparılmıĢ sistemləĢdirməyə əsasən qeyd etmək olar ki, ölkənin ĠR-nın çoxu kənd turizmi 

potensialına malikdir, onun həyata keçirilməsi yalnız bu sahə ilə maraqlanan turistlərin 

cəlbedilməsini deyil, eyni zamanda həmin ərazilərdə  gələcəkdə böyük turizm komplekslərinin 

yaradılmasını Ģərtləndirir. Qeyd edilmiĢ istiqamətin inkiĢaf etdirilməsi  və diqqətdə saxlanılması 

üçün  bizim tərəfimizdən respublikada kənd turizminin formalaĢdırılması modeli təklif 

edilmiĢdir. 
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UOT 331.5                                                                                                         Ülviyyə Kərimova 

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, magistrant 

ulya_kerimova1992@mail.ru 

 

AZƏRBAYCANDA BEYNƏLXALQ TURĠZMĠN ĠNKĠġAFININ ƏSAS 

PRĠORĠTETLƏRĠ 

 

        Məqalədə ölkələrin reytinqinin müəyyənləşdirilməsi göstəriciləri üzrə keçmiş sovetlər 

ittifaqı və qonşu ölkələrin reytinq sıralanması verilməklə Azərbaycana beynəlxalq turizm axının 

surətlənməsi amilləri təhlil edilir. Həmçinin tədqiqat işində beynəlxalq turistlərin qəbulu 

göstəricisi üzrə artım dinamikasının olduğu qeyd edilmiş və  2018-ci ilə nisbətdə 2019-cu ildə bu 

artımın 11,3 % təşkil etdiyi göstərilir. Məqalədə beynəlxalq turizm xərcləri əsasında bir sıra 

ölkələrin reytinqi  müəyyən edilmiş və bu göstərici üzrə bir nəfər turistin xərclərinin 

Azərbaycanda 2157 manat həcmində  olduğu müəyyən edilmiş və beynəlxalq turist axınının 

təmin edilməsi istiqamətində bir sıra təklif və tövsiyyələr verilmişdir. 

 

          Açar sözlər: reytinq,  göstərici,  turizm, axın, inkiĢaf, perspektivlər, prioritetlər 

 

         GiriĢ 

         XX əsrin ikinci yarısından  təĢkilatın, televiziya və ya radio veriliĢlərinin, tanınmıĢ 

Ģəxslərin geniĢ populyarlıq göstəricisi kimi reytinq termini Ģərh edilməyə baĢlanılmıĢdır. 

Dominant iqtisadi dəyərlərdə bu sözün istifadəsi  ötən əsrin 90-cı illərindən, yəni bazar 

iqtisadiyyatı formalaĢan dövrdən baĢlanılmıĢdır. Reytinq-qiymətli kağızların keyfiyyətinin və ya 

potensial borclarının ödəməqabiliyyəti səviyyəsinin  qiymətləndirilməsidir.  

         Ölkələrin reytinqini müəyyənləĢdirən göstəricilər əsasında reytinq agentlikləri və ya kredir 

reytinqləri agentliyi borc qiymətli kagızların və ya borcalanların keyfiyyəti və riskini 

qiymətləndirir. Bu zaman agentliklər investorları və kreditorları məlumatlandırmaq üçün onları 

etibarlılıq dərəcəsi üzrə sıralayır bu və ya digər reytinq təyin edirlər. 

 

        Müəyyən edilmiĢ göstəricilər əsasında reytinqin sıralanması 

        Dünya ölkələrinin reytinq səviyyəsi 19 sayda göstəricilər əsasında müəyyənləĢdirilərək hər 

il mütəmadi olaraq hesablanır. Bunlara ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf səviyyəsi, demoqrafiya, 

energetika, resurslar, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, xarici ticarət, təhsil, turizm, ətraf mühit, 

kasıblıq, ərzaq təhlükəsizliyi, su ehtiyatları, tədqiqatlar və iĢlənilməsi və s. aiddir. Reytinqin 

müəyyənləĢdirilməsi üzrə iqtisadi göstəricilərə ÜDM-in artım tempi, adambaĢına ÜDM-in 

həcmi, istehlak qiymətləri indeksi (ĠQĠ), iĢsizlik səviyyəsi, ÜDM-ə faizlə cari əməliyyatların 

hesabı balansı, cəmi dövlət borcu, kasıblıq səviyyəsi, beynəlxalq ehtiyatlar və s. daxildir. 

        KeçmiĢ sovetlər ittifaqı  və bir neçə qonĢu ölkələrin yuxarıda qeyd edilən 19 göstərici 

əsasında reytinqi hesablanmıĢ, məlumatlara görə onların reytinqi verilir [6]. Reytinqin dəqiq 

müəyyənləĢdirilməsi zamanı ölkələr üzrə daha ətraflı təhlil aparmaq üçün məlumatlar əhatə 

matrisindən istifadə göstəricisindən əldə edilmiĢdir [4-6].  

        Təhlil göstərir ki, cəmi göstəricilər üzrə 1-4-cü pillərdə Estoniya , Latviya, Litva və 

Türkiyə, 5-9-cu pillələrdə Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Moldavadava və Azərbaycan yer 

almıĢdır. Həmin göstərici üzrə müqayisə olunan ölkələr içərisində son pillərdə Tacikistan, 

Özbəkistan və Türkmənistan yerləĢmiĢdir. Onu da qeyd edək ki, 1-9-cu sırada yerləĢən ölkələrdə 

qiymətləndirmə kasıblıq, xarici ticarət, səhiyyə, təhsil, ətraf mühit, kənd təsərrüfatı, 

telekommunikasiyalar, turizm, iqtisadiyyat və energetika sahələri üzrə əldə edilmiĢdir. 

Azərbaycanın reytinqinin yüksək səviyyədə olması məqsədilə dövlət və müvafiq təĢkilatlar bu 

istiqamətdə tədbirlər planı hazırlamalı və xarici təcrübədən bəhrələnməklə həyata keçirməlidir. 

       

        Beynəlxalq turizmin dinamikası 
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        Ölkələrin reytinqinin müəyyənləĢdirilməsi üzrə göstəricilərə gəlmə və getmə üzrə turistlərin 

sayı, turizm müəssisələrinin xərcləri, cəmi  idxalda turizm xərclərinin xüsusi çəkisi, nəqliyyat 

xərcləri, səyahət xərcləri, beynəlxalq turizmdən daxiollmalar, sərniĢin nəqliyyatından 

daxilolmalar, səyahət üzrə əmtəələrdən daxilolmalar və s. aiddir. 

        Beynəlxalq gəlmə turizmi (gecələyən ziyarətçilər)-12 aydan artıq olmamaqla onların adi 

yaĢayıĢ yerləri və səfər etdikləri ölkənin mənbəyindən ödənilən fəaliyyətin əsas məqsədi 

olmayan ölkəyə gələn turistlərin sayıdır [1]. Bu göstərici olmadıqda turistlər, səyahətçilər, gəmi 

səyahətində olan sərniĢinlər və gəmi heyətinin üzvlərinin sayı üzrə məlumatlar əsas götürülür. 

Göstəricinin yığım mənbələri və metodları müxtəlif ölkələrdə bir-birindən fərqlənir. Bəzi 

hallarda məlumatlar sərhəd xidmətləri statistikasından (polis, immiqrasiya xidməti və s.) 

götürülür və kadastr sorgusu ilə tamamlanır. Digər hallarda isə turistləri yerləĢdirməklə məĢğul 

olan təĢkilatlardan götürülür. Bəzi ölkələr üçün gəlmə turizmində  hava xətti vasitəsi ilə 

turistlərin gəlməsinə görə, digərlərində isə turistlərin gəlmə payı üzrə mehmanxanalarda 

yerləĢdirilməsinə görə məhdudiyyətlər qoyulur. Hətta, bir sıra ölkələr xaricdə yaĢayan öz 

həmvətənlərinin gəlməsini də bu göstəriciyə aid edirlər. Müxtəlif ölkələrin gəlmə turizmi 

göstəricisi çox diqqətlə müqayisə edilməlidir, belə ki, göndərilən turistlərinin məlumatı ümumi 

səfərlərin sayına aid edilir, lakin səyahət edən insanların siyahısına aid edilmir. Beləliklə, 

müəyyən müddət ərzində bir neçə səyahət etmiĢ turist olduqda, bu halda o yeni gələn turist kimi 

hesablanmalıdır [3]. 

       Azərbaycan respublikası üzrə 2014-2019-cu illərdə qəbul edilən beynəlxalq turistlərin sayı 

dinamikasına nəzər yetirək [6].  Məlumatların təhlili göstərir ki, müqayisə edilən illər ərzində 

ölkə üzrə qəbul edilən beynəlxalq turistlərin sayı 2015-2016-cı illərdən baĢqa digər illərdə artım 

tendensiyasına malik olmuĢ, bu artım 2014-cü ilə nisbətən 2017-ci ildə 17,4%; 2018-ci ildə-

24,0% və 2019-cu ildə-38% təĢkil etmiĢdir.  2015-2016-cı ildə azalma tendensiyasını turizm 

sektorunda çalıĢan iĢçilərin əmək haqqının bütün il üzrə bərabər olmaması ilə izah etmək olar. 

Həmçinin, 2019-cu ildə səyahət məqsədi ilə Azərbaycana gələn turistlərin istifadə etdiyi 

nəqliyyat növündə ən yüksək xüsusi çəkiyə hava nəqliyyatı (40,5%) və avtomobil nəqliyyatı 

(40%) malik olmuĢ, digər nəqliyyat vasitələri (dəmir yolu, su nəqliyyatı və s.) ilə səyahətə 

gələnlərin birgə xüsusi çəkisi 19,5% təĢkil etmiĢdir. Fikrimizcə, bu növ nəqliyyat vasitələrindən 

istifadə edən səyahətçilərin sayının az olması səyahət edənlərin daha da rahat Ģəkildə turist kimi 

səyahət edəcəkləri ölkəyə gəlməsini seçmələri ilə Ģərtləndirilə bilər [2, s.21] . 

           Azərbaycan respublikasında beynəlxalq turistlərin qəbulu və yerləĢdirilməsində digər 

ölkələrlə müqayisədə heç bir problem olmamıĢ, hətta mehmanxana və mehmanxana tipli 

yerləĢdirmə müəssisələrində müvafiq dövrdə boĢ yerlərin də qaldığı müĢahidə edilmiĢdir. 

                                                                                                                                 

         Beynəlxalq turizmdə xərclər 

         Turizm sferasının inkiĢafında önəmli göstəricilərdən biri beynəlxalq turist axını hesab 

edilir. 2019-cu ildə ümumi olaraq  1,3 mlyrd. beynəlxalq turist səyahət etmiĢdir və BMT 

nəzdində olan  ÜTT-nin məlumatında bu göstərici ötən ilə nisbətən 8% artmıĢdır. UNWTO-nun 

qiymətləndirməsinə görə dünyada turizmin bu artımı iqtisadiyyatın yüksəlməsini və əhalinin 

yaĢayıĢ tərzinin artmasını xarakterizə edir. Dünyada sürətlə inkiĢaf edən regionlar orta artım 

göstəricisi 10% olan Avropa və Afrika hesab edilir. Sürətlə inkiĢaf edən region göstəricisi ġimali 

Afrikada ötən illə müqayisədə turist axınının 14% artması ilə izahlandırıla bilər [8]. Beynəlxalq 

turistlərin sayı əsasən Avropa ölkələrində, o cümlədən Avstriya, Ġsveçrə, Finlandiya, Danimarka, 

Almaniya, Türkiyə, Çexiya və s. konsentrasiya edilir. Qeyd edilən Avropa ölkələrində əsasən 

ġimali Amerika ölkələri sakinləri normal səyahət edə bilirlər ki, bu da ĠE və ĠEOÖ arasında 

müəyyən tarazlıq yaradır. Belə ki, hesablamalara əsasən aĢagı və orta gəlir sıviyyəsinə malik 

olan ölkələr bütünlükdə beynəlxalq turizm xərclərinin 30%-ni özlərində cəmləĢdirirlər [7].   

        Dünya ölkələri sırasında iri turizm ixracatçılarına Ġspaniya, Fransa, Ġtaliya, ABġ, Meksika, 

Tayland, Böyük Britaniya, idxalçılarına Türkiyə, Yaponiya, Sinqapur, Qonkonq, Çin və s. aid 

etmık olar. Beynəlxalq turizm sferasında aktiv balanslı ölkələr, məsələn Almaniya, ABġ  öz 

daxili bazarlarında turizm xidməti dəyərinin yüksək olmasına görə, səyahət etməyi planlaĢdıran 
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vətəndaĢlarını turizm xidməti az xərc tələb edən ölkələrə göndərirlər. 2019-cu il üzrə beynəlxalq 

turizm xərclərinin həcminə görə 1-5-ci pillədə Çin, ABġ, Almaniya, Böyük Britaniya və Fransa  

yer almıĢdır. Bu göstəriciyə görə Rusiya, Ukrayna, Azərbaycan, Qazaxıstan və Estoniya olmaqla 

müvafiq olaraq 9; 38; 58; 63 və 72-ci pillələrdə yerləĢmiĢlər.  

         Müqayisə edilən ölkələr üzrə bir beynəlxalq turistə çəkilmiĢ xərclər  aĢağıdakı Ģəkildə verilir. 

Təhlil göstərir ki, beynəlxalq turizm xərclərinin həcminə görə Moldava, Azərbaycan, Rusiya, 

Ermənistan və Fransa müvafiq  ilk pillələrdə, ən az beynəlxalq turizm xərcinə  görə isə Gürcüstan, 

Türkiyə, Belorus, Qırgızıstan, Tacikstan, Qazaxstan və Ukrayna yerləĢir. Gürcüstan və Türkiyə ilə 

müqayisədə ölkəmizdə bir nəfər beynəlxalq turistə düĢən xərclər müvafiq olaraq 11,4 və 7,6 dəfə,  

Belorus, Qırğızıstan və Ukraynaya ilə müqayisədə isə 6,7; 6,3 və 3,2 dəfə çox təĢkil edir. 

 

     
ġəkil.  Beynəlxalq turizm xərcləri, ABġ dolları / nəfər 

Qeyd: [6] məlumatları əsasında müəllif tərəfinfdən hazırlanmıĢdır 

 

         Azərbaycanda son dövrlərdə turizmin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində göstərilən cəhdlərə 

baxmayaraq hələlik turizm məhsulları və xidmətlərinin xərcləri olduqca yüksək səviyyədədir. 

Hətta, turizm sferası normal inkiĢaf edən Ġtaliya, Meksika, Ġspaniya, Malayziya və Tayland  ilə 

müqayisədə ölkəmizdə bir nəfər beynəlxalq turisə çəkilən xərcin həcmi təxminən 3,2-4,9 dəfə 

çoxdur. Beləliklə, Azərbaycana  beynəlxalq  turist axınını sürətləndirmək məqsədilə turizmin 

inkiĢafını əhatə edən Dövlət Proqramlarında nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin həyata keçirilməsi və 

vaxtında icra edilməsi vacib Ģərtlərdəndir. 

 

         Nəticə 

         Tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, Azərbaycana beynəlxalq turist axınını daha da çox cəlb 

etmək məqsədilə dövlət və ATA-nın tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələr, həmçinin bu 

sahədə olan özəl sahibkarlıq subyektləri birgə fəaliyyət çərçivəsində əsasən aĢagıdakı 

məsələlərin həll edilməsini təmin etməyə istiqamətləndirilməlidirlər: iqtisadiyyatın nisbətən 

əlveriĢli sahələrindən biri olan turizmə investisiya qoyuluĢu sürətləndirilməklə investorlar üçün 

stimul yaradıcı Ģərtlərin təmin edilməsi; turizm növlərinin inkiĢafını Ģərtləndirən xarıcı 

təcrübədən yararlanmaqla  yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin  bu sferaya cəlb edilməsi, müvafiq 

normativ-hüquqi aktların hazırlanması və  səmərəli istifadə edilmə Ģərtlərinin əlçatanlılığı; 

turizm sferası üzrə yeni layihələrin iĢlənilməsi,tətbiq edilməsi istiqamətində güzəĢtli kreditlərin 

verilməsi; ölkələrin xarici təcrübəsinə əsaslanan iqtisadi inteqrasiya aktivlərinin  turizm 

sferasının inkiĢafına cəlb edilməsi  və s.  
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ĠQTĠSADĠYYATIN DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠNDƏ LĠBERAL VƏ DĠRĠJĠST 

BAXIġLAR 

 

Açar sözlər: tənzimlənmə, dövlət müdaxiləsi, liberalizim, dirijizm, fərqli baxışlar 

         

        GiriĢ 

Makroiqtisadiyyatda əsas müzakirə mövzularından biri dövlətin iqtisadi proseslərə 

müdaxilə dərəcəsi olmuĢdur və bu məsələ aktuallığını hələ də saxlamaqdadır. Elmi ədəbiyyatda 

və müzakirələrdə əsasən iki fikir üzərində mübahisə olmuĢdur. Bəzi elm adamları dövlətin 

iqtisadiyyata mümkün qədər az müdaxiləsinə, yəni liberallaĢmaya, azad iqtisadiyyata üstünlük 

verir və iqtisadi inkiĢaf üçün əhəmiyyətli olduğunu qeyd edirlər. Digərləri isə əksinə dövlətin 

iqtisadiyyata daha çox müdaxiləsini, yəni dirijist iqtisadi siyasətə üstünlük verir və bunu dövlətin 

sosial öhdəliklərinin yerinə yetirməsi və iqtisadi inkiĢafı  üçün vacib hesab edirlər. Müasir siyasi-

iqtisadi sağçılığın nəzəri-ideoloji təməlini neoklassisizm (neoliberalizm), solçuluğunkunu isə 

neokeynsçilik təĢkil edir. Ġqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə münasibət üzərində 

qurulan bütün digər nəzəriyyələr neoklassisizmin və neokeynsçiliyin ĢəkildəyiĢmələrindən, 

bəzən isə ayrı-ayrı məsələlər üzrə bunların mövqelərinin müxtəlif kombinasiyalarından ibarətdir 

[1,s.21].  AMEA Ġqtisadiyyat Ġnstitutunda aparılan tədqiqatlarda isə iqtisadi inkiĢafın dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsinin çox və ya az olmasından deyil, müdaxilənin effektivlik 

səviyyəsindən asılı olduğu qeyd olunur [2],[3]. Yəni dirijist iqtisadiyyata malik ölkə liberal 

iqtisadiyyata malik ölkəyə nisbətən daha yaxĢı inkiĢaf edə və sosial rifah daha yaxĢı ola bilər. 

 

Sosial-iqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsi   

Müasir dövrdə sosial-iqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsinin səmərəli olması xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki əgər tənzimləmə mexanizmi (dövlət müdaxiləsinin çox və ya az 

olmasında asılı olmayaraq) səmərəli olmazsa, o halda  iqtisadi fəaliyyət sahələrində ciddi 

problemlər yaranır. Xüsusilə, böhran vəziyyətində istənilən dövlət müdaxilə ilə bağlı ziddiyyətli 

problemlərlə üzləĢir: Bir tərəfdən məcmu istehsal həcminin aĢağı düĢməsi səbəbindən əldə 

olunan vəsaitlərdən büdcəyə toplanan vergi daxilolmaları azalır, dövlət öz öhdəliklərini icra edə 

bilmir. Digər tərəfdən isə iqtisadi artım və sabitləĢmə siyasətinin təminatı məqsədilə dövlət 

güzəĢtlərə getmək məcburiyyətində qalır. Yəni hökumət vergi yükünü  artırmadan dövlət 

maliyyəsini yaxĢılaĢdırmağa çalıĢır.    

Ġqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin zəruriliyini təbliğ edən ilk müstəqil anlayıĢlardan biri 

Keynsçilik anlayıĢıdır. Bu, sərbəst bazar sisteminin makroiqtisadi tarazlığını təmin edən və daxili 

bir mexanizmin olmamasına əsaslanan nəzəri anlayıĢ idi. Bu da dövlətin müstəqil maliyyə 

siyasəti ilə iqtisadiyyata müdaxiləsini Ģərtləndirir. Keyns nəzəri platformasının formalaĢması ilə 

paralel olaraq və onun əsasında dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsi və praktikasında ayrı bir 

istiqamət ayrılmıĢdır. Bu istiqamət dirijizm anlayıĢıdır. 

 

Ġqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində liberal və  dirijist baxıĢlar 

Dövlət dirijizmi dövlətin iqtisadiyyatın idarə edilməsində aparıcı, istiqamətləndirici rolu, 

dövlət orqanlarının iqtisadi proseslərin və münasibətlərin tənzimlənməsində fəal iĢtirakıdır. 

Dirijist iqtisadi siyasət yürüdən ölkələr bəzi iqtisadi uğurlara malik olsa da, bu heç də bütün 

ölkələrdə eyni səviyyədə uğurlu nəticə vermir.  

Dirijizmin əsas xüsusiyyətlərinə daxildir:  

1. Ġqtisadiyyata müdaxilənin birbaĢa inzibati metodları;  

2. Dövlətin fəal sahibkarlıq fəaliyyəti;  
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3. Güclü dövlət sektoru;  

4. Kapital qoyuluĢlarının birbaĢa maliyyələĢdirilməsi;  

5. Ġndikativ planlaĢdırma. 

Digər iqtisadi yanaĢma isə liberalizmdir. Etimoloji olaraq, "liberalizm" və "liberty 

(azadlıq)" sözləri arasında əlaqə və birləĢmə vardır. Lüdvinq fon Mizesə görə "liberalizm bir 

siyasi doktrinadır" . Mizes, liberalizmin bir "nəzəriyyə" olmadığını, praxeology (insan 

davranıĢını öyrenen disiplin), xüsusilə iqtisadiyyat elmi tərəfindən insanın davranıĢ 

problemlərinə aid inkĢaf etdirilmiĢ nəzəriyyələrin tətbiqi olduğunu deyir. Bir baĢqa ifadə ilə, 

liberalizm tətbiqi iqtisadiyyatdan ibarətdir. 

Liberalizm ümumən iki əsas qrupa ayrılır. Sosial liberalizm, rifah dövləti nəzəriyyəsi, 

cəmiyyətçi liberalizm və s. adlarla anılan forması və 20-ci əsrin ən populyar akademik 

liberallarından Fridrix Hayekin ―həqiqi‖ liberalizm olduğunu iddia etdiyi klassik liberalizm ayırd 

edilir. Hayekə görə liberalizm, fərd azadlıqları mahiyyətinə əsaslanan və ilk dəfə Ġngiltərədə 

meydana gələn, 17-ci əsrdə ―Old Whig‖-lərin dövründən 19-cu əsr Gladstonun dövrünə qədərki 

müddətdə inkiĢaf edən bir siyasi dövrü ifadə edir  [4, s.82-95 və 109]. 

Bəzi ölkələrin iqtisadiyyatının solluğu (sağlığı) indekslərinin müqayisə edilməsi üçün 

cədvəl 1-ə nəzər salaq. 

Göründüyü kimi, ġAMA (ġərqi Avropa və Mərkəzi Asiya) dövlətləri ilə inkiĢaf etmiĢ 

ölkələr qarıĢıq (―məntiqsiz‖) sıralanır və bu o deməkdir ki, iqtisadiyyatın solluğu-sağlığına görə 

onların hamısını bir-biri ilə müqayisə etmək mümkündür. Təhlil etdiyimiz ölkələr arasında ən 

sağçı  

 

Cədvəl 1. ġAMA dövlətlərində və bəzi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə iqtisadiyyatın solluğu 

(sağlığı) indeksi (I variant) 

Sinqapur 0,151 

Gürcüstan 0,219 

Danimarka 0,309 

Makedoniya 0,316 

Qırğızıstan 0,324 

Azərbaycan 0,348 

Norveç 0,350 

ABġ 0,355 

Ermənistan 0,356 

Qazaxıstan  0,360 

Yeni Zenlandiya 0,370 

Latviya 0,372 

Albaniya  0,376 

Avstraliya  0,380 

Kipr 0,389 

Bolqarıstan  0,391 

Litva 0,408 

Böyük Britaniya 0,409 

Kanada  0,420 

Ruminiya 0,426 

Yaponiya  0,446 

Ġrlandiya 0,448 

Macarıstan 0,448 

Ġsveç 0,453 

Monteneqro 0,455 

Bosniya və Hersoqovina  0,469 

Ġspaniya  0,469 
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Niderland 0,471 

Ġtaliya 0,479 

Almaniya  0,489 

Moldova 0,499 

Türkiyə 0,501 

Xorvatiya 0,532 

Ukrayna 0,537 

Rusiya  0,564 

Serbiya  0,609 

Fransa 0,632 

Qeyd: AMEA Iqtisadiyyat Ġnstitutunun məlumatları əsasında tərtib edilmiĢdir 

 

 

iqtisadiyyat Sinqapura məxsusdur. ĠnkiĢaf etmiĢ dövlətlərdən Danimarkanın, Norveçin, ABġ-ın 

və Yeni Zelandiyanın da iqtisadiyyatı sağ qütbdə yer alır. Ən solçu iqtisadiyyatın sahibi isə 

Fransadır. Onun yanında isə baĢqa bir inkiĢaf etmiĢ ölkə yoxdur. Almaniya, Ġtaliya, Hollandiya 

və Ġspaniyanın iqtisadiyyatı sol qütblə mərkəz arasındadır. 

 

        Nəticə 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq liberalizm və dirijizm arasında bəzi fərqlilikləri 

qeyd etmək lazımdır. Liberalizm fərdiliyə əsaslansa da, dirijizm kollektiv bir təĢkilata doğru 

gedir. Lakin dirijizm sosializm demək deyil. Dirijizm ilə dövlət müdaxiləsi arasında fərq vardır. 

Dövlət müdaxiləsində bəzi problemlərin fərdi olaraq həlli düĢünülə bilər. Məsələn, bəzi 

istehsalçılara yardım və ya bəzi fəaliyyət sahələrinin məhdudlaĢdırılması kimi, lakin dirijizmdə 

bütün problemlər ümumi bir siyasətdə toplanır. Müasir dirijizm dövlət müdaxiləsinin 

ümumiləĢdirilmiĢ və sistemləĢdirilmiĢ formasıdır. ġəxsi azadlığın məhdudlaĢdırılması dirijizmin 

bir nəticəsidir. Ancaq bu müdaxilə istiqamətverici bir müdaxilədir. Bu müdaxilənin məqsədi 

iqtisadi inkiĢafı sürətləndirmək və sabit bir vəziyyətdə saxlamaqdır. Qeyd edilənlər dirijizmi 

inzibati amirlik sistemindən fərqləndirən xüsusiyyətdir. 
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AZƏRBAYCANDA ELM SAHƏSĠNĠN ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

        Açar sözlər: elm, elmi tədqiqatlar, elmi tədqiqatların maliyyələĢdirilməsi, vençur kapitalı 

          

         GiriĢ 

        1945-ci ildə  yaradılmıĢ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 78 illik 

tarixində, xüsusilə də sovet dövründə bir sıra elmi nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Elm sahəsi bütün 

tarixi dövrlərdə hər zaman dövlətin və cəmiyyətin inkiĢafına xidmət etmiĢ və etməlidir [5]. 

Dünya elmində baĢ verən dəyiĢikliklər, zamanın çağırıĢları bu gün Azərbaycan elmi qarĢısında 

böyük hədəflər və tələblər qoyur. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərə uyğun olaraq AMEA 

ümumdövlət əhəmiyyətli bir çox layihələrin həyata keçirilməsini, həmçinin elmə ayrılan 

vəsaitlərin rentabelliyini təmin etməli və elm sahəsində səmərəliliyin artırılması üçün elmi 

iĢçilərin əmək haqqını dövrün tələbləri səviyyəsində artırmalıdır. Qeyd etdiyimiz hal, hazırda 

bəzi ölkələr tərəfindən qəbul olunur. Elm sahəsində maliyyələĢdirmə DP-nın reallaĢdırılması 

qrantlar Ģəklində həyata keçirilir. 

        Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyd etdiyi kimi, biz istənilən sahədə, o cümlədən 

elmdə inkiĢafa yönəlmiĢ perspektivli sahələr üçün maliyyə ayırmalıyıq. Bu maliyyələĢmə təklifi 

əksər dünya ölkələrində tətbiq olunur (məsələn, ĠKT sahəsinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır ki, bu da 

ölkəmiz və digər istiqamətlər üçün vacibdir).  

 

        Azərbaycanda elmin dövlət büdcəsindən asılılğı  

        Qrantlar Ģəklində bu sahənin inkiĢafına yönəlmiĢ vəsaitlərdən müəyyən qədəri I dərəcəli 

əhəmiyyətə malik olan qabaqcıl istiqamətlərə, o cümlədən elmi doktoranturaya, onunla birlikdə 

beynəlxalq məlumat bazalarına (SCI, SSGĠ, SCOPUS və s.) istifadə edilməlidir. Həmçinin, 

bunlar elə istiqamətlər olmalıdır ki, həmin təĢkilatın aparıcı mütəxəssisləri dünya üzrə Ģöhrət 

qazanmıĢ elmi mərkəzlərindən dəvət almalı, araĢdırmalar aparmalı, hesabatlarla çıxıĢ etməli və 

bununla da Azərbaycan elminin beynəlxalq elmlə əlaqələrini gücləndirməlidirlər.  

         Azərbaycanda elmin dövlət büdcəsindən asılılığını qismən azaltmaq məqsədi ilə beynəlxalq 

qrantların alınmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir: tədqiqat üçün qrantların ayrılması məsələsinə 

dünyanın aparıcı alimləri ilə birlikdə baxılması məsləhətdir. Qeyd edilən yanaĢma alimlərimizə 

dünya səviyyəsində inteqrasiya etməyə və əldə edilmiĢ nəticələrinin praktika da tətbiqinə, 

həmçinin xarici təcrübədən istifadə etməsinə imkan verəcəkdir (məsələn, vaxtilə MDB 

ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda birgə tədqiqatlara qrantlar ayıran Amerika Mülki 

Tədqiqatlar Fondunun təcrübəsi faydalı olardı. Avropa Ġttifaqı çərçivəsində müxtəlif qrantlardan 

(Horizon və s.) istifadə etmək məqsədəuyğun olardı. AĠ-da Ġnnovasiya ġurası yaratmaq üçün 2 

milyard ABġ dolları avro vəsait ayrılmıĢdır və 2021-2027-ci illərdə həmin Ģuradan fərqli 

istiqamətlərin inkiĢafı üçün böyük həcmdə vəsaitin ayrılacağı nəzərdə tutulur. Burada 

respublikanın bütün ETĠ-nin, o cümlədən bu sahədə çalıĢan alimlərimizin fəaliyyəti ciddi Ģəkildə 

gücləndirilməlidir). BaĢqa bir ehtimal Dünya Elmlər Akademiyasının (WAS) Ġtaliyadakı 

xidmətlərindən istifadə etməkdir [1]. Dünya Elmlər Akademiyası tərəfindən təĢkil olunan elmi 

forumlarda iĢtirak və ayrılan qrantlardan istifadə Azərbaycanda elmin inkiĢafına təkan verəcək və 

AMEA-nın beynəlxalq əlaqələrinin inkiĢafına töhfə verəcəkdir. Bu gün Azərbaycanda elmin 

inkiĢafında qarĢımızda duran ən vacib vəzifələr optimal təĢkilati formaların axtarılıb tapılması, 

prioritet elmi-texniki sahələrin və məqsədyönlü islahatların həyata keçirilməsi, yerli tədqiqatların 

dünya elminə inteqrasiyası, elmin maliyyələĢdirilməsinin daha təsirli formalarının istifadəsidir. 

        Bu istiqamətdə yerli və xarici amillər nəzərə alınmaqla elmi təĢkilatların idarə olunması, 

strateji idarəetmənin təĢkili məsələlərinin həlli də vacibdir. Onu da nəzərə çatdırım ki, 
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menecment məsələlərinin effektli həll edilməsi, ilk növbədə, müəssisə strategiyasının 

hazırlanmasından və həyata keçirilməsindən asılıdır.  

        Ġqtisadi inkiĢaf səviyyəsi, ölkə iqtisadi siyasətinin məqsədi və əsas fəaliyyət meyli oradakı 

elmi potensialın inkiĢafından və təĢkilatların yüksək keyfiyyətli fəaliyyət nəticəsindən asılıdır [1]. 

       Mövcud vəziyyətdə Azərbaycan elm modeli keçmiĢ sovetlər ittifaqı modelindən xeyli 

fərqlənir (Ģəkil 1) [2] .  

 

 
 

ġəkil 1. Sovet və müstəqillik dövründə elmi təĢkilatların struktur 

qruplaĢdırılması  

Mənbə: [2] əsasında müəllif tərtib etmiĢdir 

 

       Respublikamızda elm sahəsinin inkiĢafı və onların institusional təĢkilində əsas rolu dövlət 

sektoru oynayır.  

       Ali təhsil müəssisələrini elmi tədqiqatlara cəlb edilməsi və elm sahəsinə inteqrasiyası sürətlə 

artmaqda davam edir. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatında və xaricdə əldə edilmiĢ elmi nailiyyətlərin, o 

cümlədən texniki və texnoloji nailiyyətlərin siyahısı, respublika iqtisadiyyatındakı elmi 

nəticələrin maddi dividendləri barədə məlumatlar, onların fəaliyyətlərini səmərələĢdirmə 

istiqamətinə yönləndirmək üçün istifadə edilə bilər.  

        Müasir Azərbaycan iqtisadi elminə sosioloji və psixoloji metodların tətbiqi ilə respublikanın 

bir çox təĢkilat və müəssisələrində, həmçinin elmi təĢkilatlarda ayrı-ayrı Ģəxslərin və qrupların 

fəaliyyətinin bu təĢkilatın səmərəliliyinin artırılması istiqamətində yönləndirilməsi üçün onlardan 

səmərəli istifadə etmək imkanı yaranmıĢdır [3].  

        Beynəlxalq elmi əməkdaĢlıq dövlətin elm siyasətinin mühüm bir hissəsi olmaqla, AMEA-

nın fəaliyyətinin əsas strateji istiqamətlərindən biridir. Bu gün bizim bir sıra alimlərimiz 

beynəlxalq layihə və proqramlarda iĢtirak edir, dünyanın aparıcı tədqiqat mərkəzlərinin 

tərəfdaĢları ilə birgə tədqiqatlar aparır, yüksək impakt faktorlu elmi jurnallarda (Web of Sciens, 

Scopus və s.) məqalələr dərc edirlər. Çünki bu cür fəaliyyət sistemli deyil, təsadüfi xarakter 

daĢıyır.   

        Lazımi səviyyədə elmin inkiĢaf səviyyəsinə çatmaq üçün hələ də çox iĢlər görülməlidir: 

inkiĢaf sektorunu yaxĢılaĢdırmaq, iqtisadiyyatın neft ixracından asılılığından azad etmək və bilik 

iqtisadiyyatı, elmtutumlu sahələrindən, yüksək texnologiyalar və innovasiyalar iqtisadiyyatına 

keçilməsinin təĢkili. Buna əsaslanaraq, qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə çatmaq üçün yeganə yol 

innovasiya mexanizmlərindən istifadə etməyi öyrənmək, enerji, biotexnologiya, nanotexnologiya 

və digər elmtutumlu istehsalat sahələri ilə bağlı biliklərə əsaslanan tamamilə yeni sahələri tətbiq 

Sovet dövründə  

Akademik 

Sahə 

Ali təhsil 

 

Müəssisə 

 

Müstəqillik dövründə 

Sahibkar 

Ali təhsil 

Qeyri-kommersiya 

Dövlət 
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etməkdir. Ġnnovativ texnologiyaların tətbiqi əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin və 

iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkiĢafının ən mühüm mənbəyi hesab edilir [3].  

 

        Finlandiya və Azərbaycanda elm və innovasiya xərclərinin təhlili  

        Bu gün Azərbaycan elminin ilkin olaraq strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün bilik 

iqtisadiyyatı haqqında bir çox fikirlər formalaĢmaqdadır. Dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrində artıq 

belə bir fikir yaranmıĢdır ki, ―Ġnnovasiyalar bilik iqtisadiyyatının əsasıdır‖. Bu fikri 

əsaslandırmaq üçün, məsələn, Finlandiya nümunəsindən yararlanmaq daha da məqsədəuyğun 

hesab edilir. Belə ki, ötən əsrin son onilliyindən etibarən ölkəmizdə elmin, innovasiyaların və 

elmin maliyyələĢdirilməsinə böyük vəsait ayrılır. XXI əsrin əvvəllərindən bəri Finlandiyada elm 

və inovasiya xərcləri 5 milyard avro və ya da ÜDM-in 3,5 faizi, təhsilə isə ÜDM-in 4,9 faizi və 

ya 7,4 milyard avroya çatmıĢdır. Nəticədə, rəqabətqabiliyyətlilik indeksinə görə Finlandiya artıq 

bir neçə ildir ki, dünyanın aparıcı, lider ölkələri sırasındadır [4]. 

       Fikrimizcə, Finlandiyanın bu uğurunu aĢağıda qeyd edilən Ģərtlərlə əsaslandırmaq olar:  

- inkiĢaf etmiĢ yenilikçi infrastrukturun mövcudluğu; 

- elmi mənbələrin rəqabət əsasında yerləĢdirilməsi (müsabiqə əsasında elm sahəsinə 

vəsaitin ayrılması) və s.  

       Əgər, biz yalnız xarici ölkələrin istehsalı olan texnologiyaların alınmasına əmin olsaq, onda 

texnoloji geriliyimizi aradan qaldıra bilmərik, texnologiya və elmi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən 

asılılıq vəziyyətinə düĢərik. Buna görə də yalnız öz elmimizin inkiĢaf etdirilməsinin vacibliyinə 

ciddi fikir verilməlidir. Bütün bunlara nail olmaq üçün isə ölkənin elmi-texniki potensialını 

səfərbər etmək, elmin inkiĢafının prioritet sahələrində toplanmıĢ ehtiyatları birləĢdirmək, əldə 

edilmiĢ nailiyyətlərdən istehsalda fəal istifadə etmək üçün Ģərait yaratmaq lazımdır. 

        Hazırda akademik sektor konsepsiyasının (ASK) məzmunu Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində geniĢləndirilmiĢdir. ASK-ya, həm Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində 

Elmi-tədqiqat institutları, həm də yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayan ali təhsil müəssisələri 

Ģəbəkəsidə daxildir. Bu istiqamətdə yaradılmıĢ elmi müəssisə və təĢkilatlar büdcədən 

maliyyələĢmədə elmi təĢkilatlar kimi fəaliyyət göstərən qeyri-kommersiya təĢkilatlarıdır. Bu 

səbəbdəndə həmin tip elmi təĢkilatların ASK-nın elmi təĢkilatları əhatə edən konsepsiyasından 

istifadə etmələri daha məqsədəuyğun olardı. 

        Göründüyü kimi, hazırda Azərbaycan Respublikasının elmi təĢkilatlarında elmi tədqiqatlar 

müxtəlif növ elmi tədqiqat müəssisə və təĢkilatlarında, elm mərkəzlərdə, elmi və tədris 

müəssisələrində aparılır. Ölkəmizdə ən böyük elmi-tədqiqat təĢkilatı Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasıdır. Lakin AMEA ilə yanaĢı, ölkənin müxtəlif nazirlik və dövlət idarəetmə 

orqanlarının nəzdində Elmi-tədqiqat institutları və mərkəzləri də mövcuddur və onlar fəaliyyət 

istiqamətlərini bilavasitə tabe olduqları Nazirliklərin əhatə etdiyi sahələrdə yeni nailiyyətlərinin 

tətbiqini həyata keçirir [3].  

        Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və bütövlükdə ölkənin 

akademik sektorunun transformasiyası baxımından postsovet məkanı ölkələrində də bu sahədə 

baĢ verən proseslərin ümumi tendensiyalarına diqqət yetirmək məqsədəuyğun olardı. Lakin bir 

vacib məqamı xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bunlar, xüsusilə müəssisə və təĢkilatların 

sabit Ģəraitdə çalıĢması müsbət səmərə verə bilər. Digər sahələrdə olduğu kimi, elmi təĢkilatlar da 

bu və ya digər səviyyədə gözlənilməz  dəyiĢikliklərlə üzləĢməli olurlar. Bu səbəbdən elmi 

təĢkilatlarda idarəetmə reaksiyasının yaxĢılaĢdırılması istiqamətlərinin öyrənilməsinə xüsusi 

ehtiyac vardır [4]. 

        Elmi tədqiqatlar inkiĢaf etməkdə olan ölkələr üçün vacibdir, bu avtomatik olaraq o deməkdir 

ki, bütün mümkün elmi məlumatlar mümkün qədər tam Ģəkildə mövcud olmalıdır. Hər bir 

tədqiqat layihəsinin sonunda nəticələr haqqında əhatəli nəĢr olunma prosesi həyata keçirilir. 

        Azərbaycanda elm və yenilikçi istehsal və s. Ģirkətlərin müasir vençur biznesinin 

yaradılması və inkiĢafı üçün aĢağıdakı istiqamətlərin təkmilləĢdirilməsi daha məqsədə uyğun 

olardı: 
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* kiçik yenilikçi istehsal və texnologiya Ģirkətlərinin yüksək ticarət potensialının 

mövcudluğu; 

* bu istiqamətin inkiĢaf perspektivlərini qiymətləndirən və paytaxtda onun 

təĢkilatçılarına faydalı ola biləcək peĢəkar menecerlərin olması; 

* institusional investorlar tərəfindən depozitləĢdirilmiĢ kapitalın mövcudluğu; 

* qiymətli kağızlar bazarının inkiĢaf etdirilməsi; 

* vençur kapitalı, məhsul istehlakının böyük bazar həcmi və Ģirkətlərin ödəmə 

qabiliyyəti ilə əlaqələndirilməlidir. 

        Ümumilikdə, vençur kapitalı təcrübəsinin Azərbaycana cəlb edilməsi, yerli Ģirkətlərdə, elmi 

və təhsil müəssisələrində tətbiqi ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı, onun strukturunun dəyiĢdirilməsi, 

yüksək texnologiyalı sahələrin ayrılması, yerli Ģirkətlərin milli, regional və qlobal səviyyədə 

rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vençur kapitalı hər 

Ģeydən əvvəl ona görə vacibdir ki, onun tətbiqi ilə Azərbaycan alimlərinin uzun illər boyu iĢləyib 

hazırladıqları və müvafiq patent və müəllif hüquqları almıĢ elmi əsərlərinin istehsalını daha da 

sürətləndirə bilərik. Eyni zamanda, müəssisə kapitalı ilə biz istehsalın yeni istiqamətlərini, 

xüsusilə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını, nanotexnologiyaları, biotexnologiyaları 

və elmin digər istiqamətlərini inkiĢaf etdirə bilərik. Bunun üçün vençur kapitalı sahəsində geniĢ 

təcrübəsi və uğurlu nəticələri olan ölkələrin və onların müəssisələrinin fəaliyyətini diqqətlə 

öyrənmək lazımdır və bu əsasda institusional islahat proqramları hazırlanmalı və ardıcıl olaraq 

həyata keçirilərək inkiĢaf etdirilməlidir. Odur ki, inkiĢaf etmiĢ vençur bazarlarının 

müvəffəqiyyəti üçün əsas Ģərtləri müəyyənləĢdirmək və müasir Azərbaycan Ģərtlərinə tətbiq 

etmək vacib Ģərtlərdən biri hesab olunur. 

 

         Nəticə 

        Ölkəmizdə ictimai-siyasi həyatın, mənəvi mədəniyyətin bütün sahələrində tikinti iĢləri və 

islahatlar aparılır. Heç bir Ģübhə yoxdur ki, kiçik ölkələrdə böyük elmi sistem qurmaq real 

deyildir. Ona görə də bu ölkələrdə aparılan yerli elmi tədqiqatlar beynəlxalq miqyaslı elmi 

tədqiqatların böyük zəncirinin bir hissəsinə çevrilir. BaĢqa sözlə, kiçik ölkələrdə təməlli elmlə 

məĢğul olmağın yeganə yolu böyük tədqiqat mərkəzləri ilə əlaqə qurmaq, bir növ onlara bağlı 

olmaqdır. Onu da qeyd edək ki, ölkəmizdə vençur iĢi sahəsində çalıĢan mütəxəssislərin 

hazırlanması məsələsini həll etmək lazımdır, digər bir vacib məsələ isə tədqiqat institutları və 

ayrı-ayrı tədqiqat qrupları arasında vençur maliyyələĢdirilməsinin necə təĢkil ediləcəyidir. Bütün 

bunları nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat institutlarının, onların tərkibində yaradılan 

və eyni zamanda müstəqil fəaliyyət göstərən tədqiqat qruplarının, ayrı-ayrı tədqiqatçıların elmi 

fikrinin formalaĢmasında öz mövqelərinin və rollarının olduğunu unutmamalıyıq. Bütün bunlar 

isə qrupların fəaliyyətlərinin keyfiyyəti ilə səciyyələnən, yeniliyə meylli, hərəkətsiz elmi 

strukturlar və qruplar kimi xarakterizə edilə bilər. Ġnvestisiya kapitalı da daxil olmaqla maliyyə 

mənbələrini yenilik yönümlü strukturlara və qruplara xərcləmək və yönəltmək xüsusilə vacibdir. 
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AZƏRBAYCANDA QIġ TURĠZMĠNĠN ĠNKĠġAF  PROBLEMLƏRĠ 

                                                                                                  

Açar sözlər: qıĢ turizmi, alternativ turizm, məmnunluq səviyyəsi 

 

GiriĢ 

Son zamanlarda dünya turizm sektorunda ənənəvi turizm növlərindən alternativ turizm 

növlərinə keçid baĢ vermiĢdir. Turizm sektoru mövsümi xarakterə sahibdir. Turizmin 

mövsümiliyinin azaldılması məqsədilə ortaya çıxan turizm növlərindən biri də qıĢ turizmidir. 

Lakin qıĢ turizminin formalaĢması, həyata keçirilməsi və inkiĢafı üçün həmin ərazinin müəyyən 

xüsusiyyətlərə malik olması zəruri Ģərtdir. Bu xüsusiyyətlərə sahib olan ölkələr qıĢ turizminin 

ölkə iqtisadiyyatına sosial və iqtisadi faydalarını gözönündə tutaraq bu turizm növü üçün lazımi 

infrastrukturu təmin edirlər.  

Azərbaycan böyük qıĢ turizmi potensialına sahib ölkələrdəndir. 2012-ci ildə əsası 

qoyulan ġahdağ və 2014-cü ildə əsası qoyulan Tufandağ qıĢ turizm mərkəzləri də bu sahədə 

görülən ən mühüm tədbirlərdəndir. Bunlarla bərabər qıĢ turizminin inkiĢaf etdirilməsi 

strategiyası bununla kifayətlənməməli, qıĢ turizmi potensialına sahib olan digər regionlarımızda 

da infrastruktur təmin edilməlidir.  

Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna qarĢı son illərdə daha çox diqqət göstərilməkdədir. 

Belə ki, 2003-cü il 24 noyabr  tarixində ölkə baĢçısının sosial – iqtisadi inkiĢafın 

sürətləndirilməsinə yönəldilmiĢ tədbirlər və 2004-cü il 11 fevral tarixində 2004-2008 illərində 

Regionların ĠnkiĢafı üçün dövlət proqramı kimi regionların inkiĢafına dair ölkə baĢçısının  

baĢlatdığı və planlı bir Ģəkildə istifadəsini, ölkə turizm sektorunun təkmilləĢdirilməsini təĢviq 

etmiĢdir. Ölkəmizdə qıĢ turizmi yeni bir turizm növü olaraq bilinsə də, SSRĠ dövründə də qıĢ 

turizmi insanların marağına səbəb olmuĢdur. Bu dövrdə ġamaxı Ģəhərində bəzi ərazilər xizək 

sürmək istəyənlər tərəfindən istifadə edilirdi. Son 10 ildə Azərbaycanda qıĢ turizmi inkiĢaf 

etmədiyi üçün vətəndaĢlar qıĢ mövsümündə qıĢ turizminin inkiĢaf etdiyi baĢqa ölkələrə səfər 

edirdilər. Son illərdə ölkəmizdə qıĢ turizminin inkiĢafını dəstəkləyən proqramların hazırlanması 

bu turizm növünün geniĢ vüsət almasına səbəb olmuĢdur.  

 

Azərbaycanda qıĢ turizminin inkiĢaf istiqamətləri 

Azərbaycanda iki böyük qıĢ turizmi mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri Quba-

Xaçmaz iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən ġahdağ qıĢ turizmi mərkəzidir. Təbii mənzərəsi, 

saf təmiz havası, uca dağları, mineral sular və qumlu çimərlikləri bölgənin zəngin turizm 

ehtiyatlarıdır. Böyük Qafqazın yüksək dağ zirvələri olan Bazardüzü, ġahdağ və digərləri bu 

bölgədə yerləĢir. Paytaxt Bakıya yaxın olması isə turist axınının artmasına səbəb olan ən önəmli 

amillərdən hesab olunur [1, s. 31-32]. 

Ġqtisadi cəhətdən inkiĢaf etməmiĢ Quba-Xaçmaz rayonunda qıĢ turizminin inkiĢafı eyni 

zamanda bölgənin sosial, siyasi, iqtisadi baxımdan da canlanmasını təmin edir. Azərbaycanda qıĢ 

idman növlərini və xizək sürmə mədəniyyətinin insanlar arasında yayılması ġahdağ qıĢ turizm 

mərkəzinin əsas məqsədlərindən biridir.  

ġahdağ qıĢ turizm mərkəzi fəaliyyətə baĢladığı gündən təqribən 200 min yerli və xarici 

turistin ziyarət etdiyi destinasiya olmuĢdur. Bu mərkəzdə 17 kilometrelik xizək sahəsi və 9 ədəd 

kabin mövcuddur. QıĢ turizminin fəaliyyət müddəti 120 gündür. Mərkəzin ərazisində 4 otel 

fəaliyyət göstərir.  

Digər qıĢ turizm mərkəzi isə ġəki-Zaqatala bölgəsində yerləĢən Qəbələ Ģəhəri 

ərazisindəki Tufandağ qıĢ turizm mərkəzidir. ġəki-Zaqatala bölgəsi ölkənin tarixi-mədəni 

abidələrlə zəngin regionudur. Bölgədə həm yaz, həm qıĢ turizminin inkiĢafı üçün Ģərait 

mövcuddur. Qəbələ Ģəhəri Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin açıqlamasına görə, 
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BanqladeĢin paytaxtı Dəkkədə həyata keçirilən Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının Turizm Nazirləri 

X konfransında 2020-ci ilin turizm paytaxtı elan edilmiĢdir. Qəbələdə qıĢ turizminin inkiĢafı və 

potansialının ortaya çıxarılması məqsədilə Tufandağ qıĢ-yay turizm rekreasiyan mərkəzi 

yaradılmıĢdır (cədvəl 1). Qəbələ Ģəhərində istifadəyə verilən hava limanının Ģəhərə 25 km – lik 

məsafədə olması bu turizm mərkəzininin əlçatan olmasına səbəb olur. 2014-cü ildə istifadəyə 

verilən Tufandağ qıĢ-yay turizm kompleksi 15 kilometrelik əyriliyə sahibdir və kompleks 

ərazisində 5 kabin mövcuddur. Turizm kompleksi 110 gün fəaliyyət göstərir.  

                                                                                                                            Cədvəl 1 

Turizm komplekslərinin xatakterik xüsusiyyətləri 

QıĢ turizm 

mərkəzinin adı 

Meyillilik 

səviyyəsi, km 

Lift sayı Fəaliyyətdə 

olduğu günlərin 

sayı 

Dəniz 

səviyyəsindən 

hündürlüyü, m 

ġahdağ 17 9 120 1430-2520 

Tufandağ 15 9 110 1400-2470 

Mənbə: [2, s.70] 

 

Ölkəmizdə qıĢ turizminin inkiĢafına imkan yaradan ən mühüm Ģərtlərdən biri də iqlimdir. 

Belə ki, dünya coğrafiyasında mövcud olan 11 iqlim tipindən 9-u respublika ərazisində yerləĢir.  

Coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanda yay ayları isti və rütubətli, qıĢ ayları isə Xəzər 

dənizinin təsiri ilə mülayim keçir. Ölkə ərazisinin dağlıq bölgələri isə daha soyuq iqlim tipinin 

hakim olduğu ərazilərdir. Bu da yüksək dağlıq ərazilərdə qarın yağmasına, uzunmüddət yerdə 

qalmasına Ģərait yaradır [ 4, s.202]. 

Azərbaycanda qıĢ turizmi bazarının yaxĢılaĢdırılması istiqamətində görülən tədbirlərdən 

biri də bu turizm növünün geniĢ yayıldığı Avropa ölkələrinin, Türkiyə Cümhuriyyətinin 

təcrübəsindən faydalanmaqdır. Ölkə ərazisinin 50 %-ni dağlıq ərazilər təĢkil edir. 200-1000 

metrə qədər yüksəkliklər ölkənin 31%-ni, 1000-2000 metrə qədər yüksəkliklər 19,5 %-ni, 2000-

3000 metr yüksəkliklər isə 6,5 %-ni tutur. Yüksəkliyi 3000 metrdən yüksək olan ərazilər 

respublika ərazsinin 1 %-ni təĢkil edir [3, s.125-126]. 

QıĢ turizmi üçün ən uyğun bölgələr Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlıq bölgələridir. Bu 

bölgələrdə xizək sahələrinin qurulması üçün yetəri qədər imkan mövcuddur və qar örtüyü 90-120 

gün yerdə qalır.  

Azərbaycanın Ģimalında yerləĢən və qıĢ turizm potensialına malik olan ġamaxı Ģəhərinin 

iqlimi, coğrafi mövqeyi qıĢ idman növlərinin inkiĢaf etdirilməsi üçün çox uyğundur. Lakin bu 

regionda qıĢ turizminin inkiĢafı üçün investisiyaların yatırılmaması, turizm potensialının doğru 

dəyərləndirilməməsi turizm fəaliyyətlərinə əngəl olur.  

ġəki-Zaqatala bölgəsində Qəbələdən sonra Balakən və Qax rayonlarında da xizək sürmək 

imkanını təmin etmək və qıĢ turizm növünü inkiĢaf etdirmək üçün bu sahədə tədbirlər 

görülmüĢdür.  

Naxçıvan Ģəhərinin də yüksək dağlıq əraziləri və iqlimi qıĢ turizminin inkiĢafı üçün 

əlveriliĢlidir. 29 noyabr 2018-ci ildə ölkə baĢçısı Naxçıvan Ağbulaq turizm mərkəzinin inĢa 

edilməsi ilə əlaqədar sərəncam imzalamıĢdır. 2018-ci ilin iyul ayında bu mərkəzin tikintisinə 

baĢlanılmıĢdır. Mərkəz ərazisində 58 ədəd kabinin olması nəzərdə tutulur. Bu isə saatda 1000 

nəfərin kanatdan istifadə etməsinə Ģərait yaradacaqdır.  

Qeyd etdiyimiz üzrə, ölkəmizdə böyük qıĢ turizm potensialı mövcuddur. Buna 

baxmayaraq, mövcud turizm potensialını ortaya çıxarmaq, turizm sektorunun inkiĢaf etdirilməsui 

ilə qtisadi yüksəliĢi təmin etmək zəruri Ģərtdir. QıĢ turizm mərkəzlərində sadəcə 4 və 5 ulduzlu 

otellərin olması, baĢqa alternativlərin olmaması, bu otellərin qiymət baxımından rəqib 

olmadığını göstərir. QıĢ turizminə olan tələbi artırmaq, qıĢ turizm məhsullarının 

təkmilləĢdirilməsi üçün lazımi Ģərtlərin ödənməsi məqsədilə qıĢ idman oyunları mərkəzlərinin 

yaradılması dəstəklənməlidir. 

ġahdağ qıĢ-yay turizm mərkəzində qiymətlər tez-tez dəyiĢilir. Zirvə otelin verdiyi 

məlumata görə yeni tarif siyasətinə görə hər ay, hətta günlük tələbata görə qiymət dəyiĢikliyi 
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tətbiq edilir. Ötən il Zirvə oteldə adambaĢına günlük qiymət 100 AZN, iki nəfərlik qiymət 140 

AZN, üç nəfərlik gecələmənin qiyməti isə bir otaq üçün 250 AZN təĢkil edirdi. Bu il isə bir 

nəfərlik gecələmə qiyməti 129 AZN, iki nəfərlik gecələmənin qiyməti 150 AZN olmuĢdur 

(Rüstəmova, 2016: 39-40). BaĢqa ölkələrdəki qıĢ turizm mərkəzlərində tətbiq edilən gecələmə 

qiymətlərinə diqqət yetirsək görərik ki, Türkiyənin Bursa Ģəhərində yer alan Uludağ qıĢ turizm 

mərkəzində 4 günlük tətilin qiyməti bilet qiyməti də daxil olmaqla 650 AZN təĢkil edir. ġahdağ 

qıĢ turizm mərkəzində isə 4 günlük tətilin qiyməti 500 AZN-dir. Uludağdaki xizək yolunun 

uzunluğu ġahdağ qıĢ-yay turizm kompleksində olan xizək yolundan daha uzundur [5, s.40]. 

Uludağda fərqli müĢtəri qrupları üçün müxtəlif otel növləri mövcuddur. Lakin 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qıĢ turizm mərkəzlərində otellər 4 və 5 ulduzludur. Bundan 

əlavə, Uludağ qıĢ turizm mərkəzində müĢtərilərə 30-40 % faiz endirim güzəĢtləri tətbiq edilir. 

Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Bakuryani qıĢ turizm mərkəzi də, ölkəmizdəki turizm 

mərkəzlərinə nisbətdə daha uyğun qiymətə xidmətlər təklif edir. Burada 20-150 dollar arası 

xidmət verən otel tapmaq mümkündür. Göründüyü kimi, qonĢu respublikalarla müqayisədə 

ölkəmizdəki qiymətlər yüksəkdir. Hər kəsin gəlir səviyyəsi eyni deyil. Buna görə də yalnız gəlir 

səviyyəsi yüksək olan insanlar deyil, daha az gəliri olan insanlar da bu xidmətlərdən 

faydalanmalı, mərkəz ərazisində otel sayı artırılmalıdır. 

Ölkədə baĢ verən devalivasiya da turizmin inkiĢafına əngəl törədən nüanslardan biridir. 

Belə ki, devalivasiyadan sonra turizm xidmətləri satan turagentliklərin məhsullarının qiymətində 

artım qeydə alınmıĢdır. Bu artım həm yerli, həm xarici turist sayının azalmasına səbəb olmuĢdur. 

Ölkədə turizm sənayesinin düzgün təĢkil edilməsi, turizm bazarının geniĢ təhlili, 

turistlərin tələbatlarını ödəyən məhsulalrın hazırlanması, xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 

ölkə ərazisində qıĢ turizm mərkəzlərinin sayının artırılması ölkəyə qıĢ turizmindən istifadə etmək 

məqsədilə gələn turist sayının artmasına müsbət təsir göstərəcəkdir. 

 

QıĢ turizminin araĢdırılmasında sorğu anketindən istifadə 

AraĢdırma metodu olaraq onlayn bir anket istifadə edilmiĢdir. Anketin hazırlanmasında 

istifadə olunan suallar  açıq-aydın və qısa, insanların asanlıqla baĢa düĢəcəyi Ģəkildə 

hazırlanmıĢdır. Anket 31 sualdan və iki bölümdən ibarətdir. Birinci bölümdə anket 

iĢtirakçılarının cinsiyəti, yaĢı, ailə vəziyyəti, təhsili və gəlirləri ilə bağlı suallar verilmiĢdir. Ġkinci 

bölümdə heç məmnun deyiləm, məmnun deyiləm, qərarsızam, məmnunam, çox məmnunam kimi 

beĢ variantdan ibarət seçimlər hazırlanmıĢ və 26 sual Ģəklində iĢtirakçılara təqdim olunmuĢdur. 

Əldə etdiyimiz məlumatlar sentyabr-noyabr ayları arasında təxminən iki ay müddətində 

toplanmıĢdır. Anket iĢtirakçılara e-mail və  facebook sosial media vasitəsilə göndərilmiĢdir. 

AraĢdırmanın nəticəsində Azərbaycan qıĢ turizm mərkəzlərində ən az bir dəfə olmuĢ 400 nəfər 

tərəfindən doldurulmuĢ anket bilgiləri əldə edilmiĢ və aparılmıĢ tədqiqatdan aĢağıdakı nəticə əldə 

edilmiĢdir. 

 

Nəticə 

Beləliklə, qıĢ turizmindəki mövcud problemləri iki qrupa ayırıb dəyərləndirmək olar: 

Mikro problemlər: 

- turistlərə uyğun turpaketlərin olmaması; 

- turizm mərkəzlərindəki xidmət səviyyəsinin aĢağı olması; 

- qıĢ turizm mərkəzlərində xarici dil biliyinə sahib iĢçi sayının yetərsiz olması; 

- qıĢ turizminə aid reklam məqsədli videoların və ya reklam fəaliyətlərinin kifayət qədər 

olmaması. 

Makro problemlər: 

- qıĢ turizm mərkəzlərinin yetərli sayda olmaması;  

- qıĢ turizmi üçün kifayət qədər modern təchizatın olmaması; 

- qıĢ turizm mərkəzlərində təklif olunan qiymətlərin yüksək olması; 

 - nəqliyyat sisteminin aĢağı keyfiyyətdə olması;  

- turizm sektoruna kifayət qədər sərmayenin qoyulmaması. 
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GiriĢ  

Ġstehsal mühiti əmək prosesində insanı əhatə edən geniĢ mənada hər Ģeyi: 

müəssisənin texnoloji təchizatı, texnologiyaların xüsusiyyətləri, bina və qurğuların 

vəziyyəti, sanitar-gigiyenik və estetik vəziyyət, insanların qarĢılıqlı münasibətləri, peĢə 

təhlükəsizliyi səviyyəsini özündə əks etdirir. Ġstehsal mühiti elementlərinin daha uğurlu 

kompanovkasını və komponentlərini,  onların əmək Ģəraiti ilə əlaqələrini V.D.Roik 

vermiĢdir [1].   

 

Əmək Ģəraitinin əsas komponentləri  

Əmək Ģəraitinin birinci komponenti–istehsal mühiti adlanır və konkret parametrlərlə 

- temperatur, nəmlik, səs və titrəyiĢ və s. ilə  xarakterizə olunur. Bu komponent titrəyiĢlə, 

bərk və qaz halında olan maddələrin məzmunu, nəmliklə, səs-küylə və konkret parametrləri 

- istehsal mühiti və görünməyən üçün, havada toz və  qazlaĢmanın olması ilə səciyyələnir. 

 Əmək Ģəraitinin digər komponenti özündə insan orqanizminin həyat fəaliyyətinin 

psiхоloji və fizioloji prosesini əks etdirir və - iĢin intensivliyi və sürətini, iĢçinin  fiziki, 

zehni və ruhi yükünü səciyyələndirir. 

Müxtəlif komponentlər iĢlədilməkdə olan psixo-fizioloji prosesin insan həyatının 

inkiĢafı və özünəməxsus iĢləmə prosesi - fiziki və intensivlik iĢi, fiziki, psixoloji və psixik 

nağrükĢünas iĢçi. Əmək prosesində iĢçi qüvvəsinin sərfi - insanın fiziki və əqli 

qabiliyyətlərinin məcmusu baĢ verir. Ġstehsal mühitinin vəziyyətindən və əmək prosesindən 

asılı olaraq iĢçi qüvvəsinin müxtəlif dərəcədə sərf olunması baĢ verir və insanın 

sağlamlığına,   əmək qabiliyyətinə, onun mövcudluğunun bioloji tərəfinə müxtəlif dərəcədə 

təsiri özünü büruzə verir.  

Əmək Ģəraitinin üçüncü komponenti sosial və iqtisadi amillərlə - istehsalın və 

əməyin təĢkili, insanların öz aralarındakı qarĢılıqlı fəaliyyət formaları, əmək və istirahət 

rejimləri, peĢə hazırlığı, əməyin mühafizəsinin təĢkili, rekreasiya sistemi,  iĢə qəbul və 

əməyin  ödəniĢi ilə bağlıdır 

Əmək Ģəraitinin hər üç komponenti insana eyni vaxtda və əlaqəli Ģəkildə təsir 

göstərir. 

 «Azərbaycanda əməyin mühafizəsi haqqında‖ qanunda əmək Ģəraiti dedikdə,   

istehsal mühiti amillərinin əmək prosesində iĢçilərin sağlamlığına və iĢgörmə qabiliyyətinə 

cəmi baĢa düĢülür [2].      

Bu qanunda, həmçinin "Təhlükəsizlik" terminin müəyyənləĢdirilməsinə müvafiq 

yanaĢma Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin həyati vacib maraqlarının təhlükəsizliyini 

müəyyən edir.    

 

Sosial-əmək mexanizmləri 

1. ĠĢ vaxtının müddətinin tənzimlənməsini, əmək qabiliyyətli yaĢ həddini, əmək və 

istirahət rejimnii, pensiya təminatı hüququ qazanmaq üçün əmək stajının minimum həddini, 

iĢə qəbulun yolverilən minimal həddini təmin edən sosial təminatlar. Sosial-əmək təminat 

sisteminin hazırlanması üçün baza yanaĢmaları BƏT-in konvensiya və tövsiyyələridir. 

1. PeĢə təhsili və informasiya təminatnı – iĢləyənlərin peĢə hazırlığı sisteminin 
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olması və xüsusilə peĢə riskinin yüksək səviyyədə olduğu peĢələr və istehsal üçün sistemin 

mövcudluğuna sosial təminatlar. 

   3. Maddi təminatı təmin edən sosial təminatlar: Təminatlı minimum əmək haqqı, 

əməyin ödənilməsi üzrə tarif cədvəli, ödəniĢli məzuniyyətlər, əmək qabiliyyətinin itirilməsi 

ilə bağlı müavinətlərin və pensiyaların minimum məbləği. 

4. Əmək yükünün yol verilən səviyyəsinə sosial təminatlar – fiziki yük, əməyin 

intensivliyi və monotonluğuiĢin tempi, əməyin normalaĢdırılması. 

Sosial müdafiənin tibbi mexanizmləri 

 1. Ġlkin və dövri tibbi müayinələrin keçirilməsi, ilkin tibbi yardımın təĢkili. 

 2. Ġstehsalatda xəsarət alanların müalicəsi və əmək qabiliyyətinin itirilməsinin 

müəyyənləĢdirilməsi sistemi (o cümlədən istehsalat zədələnmələri və peĢə xəstəliyi 

səbəbindən.)  

Sosial müdafiənin kompensasiya-reabilitasiya mexanizmləri  

1. Ġstehsalatda əmək qabiliyyətinin itirilməsnəi maddi kompensasiya. 

2. Ġstehsalatda xəsarət alanlar tibbi, sosial və peĢə reabilitasiyası. 

3. PeĢə riskinin səviyyəsi yüksək olan istehsalatlarda sağlamlığa dəyən ziyana görə 

kompensasiya və güzəĢtlər (əlavə məzuniyyət, qısaldılmıĢ iĢ günü, vaxtından əvvəl 

pensiya). 

Əməyin mühafizəsinin təĢkilati  mexanizmləri 

 1. ĠĢ yerlərində əməyin mühafizəsinin mövcud vəziyyətinin ekspertizası. 

 2. Ġstehsalatda bədbəxt hadisələrin araĢdirılmasının təĢkili. 

 Sosial müdafiənin maddi mexanizmləri özündə istehsal mühitinin maddi 

elementlərinin cəmini, əmək fəaliyyəti prosesində insanmın sosial müdafiəsinin müəyyən 

səviyyəsini formalaĢdıran əməyin mühafizəsinin, gigiyenasının sosial infrastrukturunu 

ifadə edir.  

 Sosial müdafiənin bu mexanizmlər qrupunu aĢagıdakı kimi  strukturlaĢdırmaq olar. 

Sosial müdafiənin texniki mexanizmləri: 

 Ġstehsal proseslərinin mexanikləĢdirilməsi və avtomatlaĢdırılması səviyyəsi,  əsas 

istehsal fondlarının vəziyyəti (onların fiziki və mənəvi aĢınmanı baxımından), iĢ yerlərinin 

təĢkili səviyyəsinin erqonomikanın tövsiyə etdiyi əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun 

olması; iĢləyənlərin kollektiv və fərdi mühafizə vasitələrinin mövcudluğu və əməyin 

mühafizəsi qaydalarına uyğunluğu. 

Sosial-məiĢət infrastrukturu: 

Sanitar-məiĢət infrastrukturuna aid olan binaların sanitar normalara uyğun olması 

(duĢxana, soyunub-geyinmə otaqları, qida qəbulu otaqları və s.).  

Ġki böyük qrup üzrə elementlərinin təsnifatı (sosial-iqtisadi və maddi) onların 

qarĢılıqlı əlaqəsi və tərkibi haqqında təsəvvür yaradır. 

―Əməyin mühafizəsi haqqında‖ haqqında Qanunda Əməyin mühafizəsi ilə bağlı 

anlayıĢda göstərilir ki, bu, müvafiq qanunvericilik aktları əsasında fəaliyyət göstərən sosial-

iqtisadi, təĢkilati, texniki, sanitariya-gigiyena və müalicə-profilaktik tədbirlərin və vasitələrin elə 

bir sistemidir ki, əmək fəaliyyəti prosesində insanın təhlükəsizliyini, sağlamlığının və iĢ 

qabiliyyətinin qorunmasını təmin edir [2]. 

Əməyin mühafizəsini təĢkil edən və qarĢılıqlı əlaqəli olan əsas elementlər 

aĢağıdakılardır: 

 -əməyin mühafizəsinin qanunvericilik və normativ bazası; 

 -istehsalat sanitariyası və ətraf mühitin mühafizəsi; 

 -təhlükəsizlik texnikası. 

 Əməyin mühafizəsi sosial-iqtisadi inkiĢafın mühüm amilidir. ĠĢəgötürənlərin 

əməyin mühafizəsinin təmin olunmasına biganə münasibətinin son nəticəsi kimi istehsalat 

zədələnmələri və peĢə xəstəliyi halları baĢ verir ki, bu da maddi və mənəvi itkilərə səbəb 

olur. 

Ġqtisadiyyatda, bütövlükdə  əmək bazarında mənfi proseslər, ümumiyyətlə,  iĢini 
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itirmək qorxusu və daha yüksək qazanca iĢləmək həvəsi insanları təhlükəli əmək Ģəraitində 

iĢləməyə məcbur edir. Öz növbəsində ayrı-ayrı müəssisə rəhbərləri, maksimum mənfəət 

əldə etməyə çalıĢaraq əmək Ģəraitinin sağlamlaĢdırılması və yaxĢılaĢdırılması üçün kifayət 

qədər vəsait ayırmır, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə onun həddən artıq 

intensivləĢdirilməsi hesabına nail olurlar. Nəticədə iĢçilərin iĢ gününün və iĢ həftəsinin 

müddəti qanunvericiliklə müəyyən olunmuĢ normadan çox olur. Bütün bunlar onun 

avadanlığın köhnəlmə fonunda, onun əməyin təhlükəsizliyi standartlarına uyğun olmaması, 

texnoloji intizamının tələblərinə əməl edilməməsi fonunda baĢ verir. 

Bu neqativ tendensiyaların nəticəsi olaraq zədələnmə səviyyəsi kifayət qədər 

yüksəkdir ki, bu da əməyin mühafizəsi sahəsində səmərəli dövlət tənzimlənməsi və 

idarəetmənin zəif olmasının nəticəsidir. QənaətbəxĢ olmayan əmək Ģəraitinin  qanunauyğun 

nəticəsi peĢə xəstəliklərinin artmasıdır. 

Normativ bazanı lokal normativ sənədlər tamamlayır. Bu sənədlər iĢçilər və ayrı-

ayrı iĢ növləri üzrə müəssisənin özündə iĢlənib hazırlanan əməyin mühafizəsi üzrə təlimat, 

eləcə də müəssisədə əməyin mühafizəsi üzrə iĢlərin təĢkili haqqında əsasnamədir.  

Ġstehsalat sanitariyası – əməyin gigiyenasının nəticə və tövsiyələrinə əsaslanan  

praktiki fəaliyyət sferasıdır.  Sonuncu əmək Ģəraitinin, onun insanın sağlamlığına təsirinin 

öyrənilməsi ilə məĢğul olan tibb elmini özündə əks etdirir. Eləcə də əmək Ģəraitinin 

sağlamlaĢdırılmasına, xəstəliklərin profilaktikasına, iĢ qabiliyyətinin artırılmasına yönəlmiĢ 

təĢkilati, müalicəvi, profilaktik, sanitar-gigiyenik tədbirlərin iĢlənib hazırlanması bura 

daxildir. 

Müvafiq olaraq istehsalat sanitariyası aĢağıdakı tətbiqi vəzifələri həll edir: 

- Sanitariya normalarının praktikada yaradılması və tətbiqi;  

- Onlara əməl olunmasına nəzarətin təĢkili; 

- Əmək Ģəraitinin müayinəsinin aparılması;  

- Xəstəliklərin profilaktikası üzrə əməli tədbirlərin iĢlənməsi və tətbiqi. 

Ətraf mühitin qorunması istehsal fəaliyyətinin ekologiyaya aĢağıdakı zərərli 

təsirlərinin qarĢısının alınmasını, aradan qaldırılmasını və ya zərərsizləĢdirilməsi nəzərdə 

tutur: Çirkab sularının təmizlənməsi, atmosferə atılan tullantılarının zərərsizləĢdirilməsi və 

təmizlənməsi. 

Təhlükəsizlik texnikası - fəaliyyət göstərən təhlükəli istehsalat amillərinin təsirini 

aradan qaldıran texniki vasitələrin və üsulların təĢkilati tədbirlər sistemidir.. 

Təhlükəsizlik texnikasının aĢağıdakı əsas vəzifələrini fərqləndirmək olar:  

- MaĢın, avadanlıq və müəssisələrin layihələndirilməsi mərhələsində, eləcə də 

onların istismarı prosesində istehsalat travmatizminin profilaktikası 

- Əməyin mühafizəsinin ümumi normalarını və qaydalarının iĢlənib hazırlanması; 

- avadanlıqların istismarı təhlükəsizlik göstəriciləri haqqında konkret təlimatların 

iĢlənib hazırlanması; 

- Təhlükəsizlik texnikası üzrə metodik və əyani vəsaitlərin hazırlanması; 

- ĠĢçilərin təhsili, təlimatlandırılması, iĢlərin təhlükəsiz aparılması qaydaları üzrə 

biliklərin yoxlanılması; 

- Təhlükəsizlik texnikası üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə nəzarət  

          Əməyin mühafizəsi məzmun və mahiyyətinə əsaslanaraq ona xas olan bir sıra 

funksiyaların fərqləndirmək olar [3].      

Qoruyucu funksiya iĢçilərin həyat və sağlamlığının təhlükəli istehsalat amillərinin 

zərərli təsirindən qorunmasını, eləcə də ətraf mühitin istehsal fəaliyyətinin nəticələrinin 

mənfi təsirindən qorunmasını nəzərdə tutur, 

 Analitik funksiya istehsal mühitinin zərərli xüsusiyyətlərinin, peĢə riskləri və 

onların iĢçilərə təsirinin mümkün nəticələrinin təhlilindən ibarətdir. 

Standartlaşdırma funksiyası istehsal mühiti amillərinin normativ qiymətlərinin 

müəyyən edilməsini, iĢçilərin təhlükəsizliyini təmin edən iĢlərin aparılması qaydaların  
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nəzərdə tutur. 

 Nəzarət funksiyası əməyin mühafizəsinin norma və qaydalarına əməl olunmasından, 

müxtəlif səviyyəli daimi nəzarət sisteminin yaradılması və fəaliyyət göstərməsindən, onlara 

əməl olunmasına daimi həvəsləndirmə və sanksiyalar sistemini tətbiq etməkdən, iqtisadi, 

inzibati və cinayət məsuliyyəti tədbirlərini müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Profilaktik funksiya istehsalatda bədbəxt hadisələr və xəstəliklərin profilaktikası 

üzrə aĢağıdakı tədbirləri nəzərdə tutur: Müalicə-profilaktik (tibbi müayinələr, tibbi 

göstəricilər üzrə peĢə seçimi), təĢkilati (təlimat və iĢçilərin təhsili),  texniki (texniki 

müdafiə vasitələrindən istifadə, texnikanın, texnologiyaların, binalarının, qurğularının 

layihələĢdirilməsi zamanı əməyin mühafizəsinə olan  tələblərinin uçotu). 

 Kompensasiya və reabilitasiya funksiyası insan sağlamlığına, onun əmək 

qabiliyyətinə  dəyən zərərin  maddi kompensasiyasından, müalicə və qulluğa, yenidən peĢə 

hazırlığına vəsaitin verilməsindən, imkan daxilində zərər çəkən insanın əmək fəaliyyətinə 

qaytarılmasını, yaxud əmək fəaliyyətinin tam itirildiyi halda  münasib həyat səviyyəsinin 

təmin edilməsi üçün tədbirlər sisteminin yaradılmasından  ibarətdir. 

İnformasiya funksiyası iĢçilərə və iĢəgötürənlərə əmək Ģəraiti və əməyin mühafizəsi, 

mövcud peĢə riskləri, zərərli və ya təhlükəli istehsalat amillərinin təsirindən müdafiə, 

əməyin mühafizəsinə aid hüquq və vəzifələrin  qorunması məsələlərinə dair  düzgün 

informasiya və məsləhətlərin  verilməsindən ibarətdir. 

 Təhsil funksiyası təĢkilatlarının rəhbərləri, sıravi iĢçilər, mütəxəssislər  arasında 

əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə biliklərinin yayılması,  eləcə də əməyin 

mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını nəzərdə tutur. 

  Tədqiqat-tətbiq funksiyası əməyin mühafizəsi üzrə iĢləmələri, planlaĢdırma və tədbirlərin 

tətbiqini,,iĢçilərin müdafiəsi üzrə tədbirlərin və vasitələri, onların səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsini təmin etməkdir. 

Əməyin mühafizəsinin iqtisadi funksiyası travmatizmin və xəstələnmələrin 

səviyyəsinin artması, kompensasiya və cərimələrin ödənilməsi, əmək qabiliyyətinin, əmək 

məhsuldarlığının, iĢin keyfiyyətinin aĢağı düĢməsi ilə Ģərtlənən əlavə xərclərin və itkilərin 

xəbərdar edilməsindən ibarətdir. 

  Ġstehsalatda əməyin mühafizəsinin təmin edilməsi iĢlərinin gediĢində onu əsasını təĢkil 

edən bir sıra prinsipləri rəhbər tutmaq lazımdır. Onlardan baĢlıcası istehsalat fəaliyyətinin 

nəticələrinə münasibətdə iĢçilərin həyat və sağlamlığının üstünlüyünü qəbul etmək və bu 

prioriteti təmin etməkdən ibarətdir. Bu amillərin  inkiĢafında aĢağıdakı bir sıra prinsiplərin də 

fərqləndirilməsi zəruridir [4].        

1. Əməyin təhlükəsizliyi istehsalın bütün məsələləri üzrə - layihələndirilməsi, tikintisi, 

istismarından son məhsulun buraxılmasına qədər bütün səviyyələrdə və mərhələlərdə qərarların 

qəbul edilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır. 

  2. Əməyin təhlükəsizliyinin təmin olunması və iĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması müəssisə 

rəhbərliyinin birinci dərəcəli vəzifəsidir. Yuxarı və orta səviyyəli  rəhbərliyin hər bir 

nümayəndəsi əməyin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daĢımalıdır. Bu sferada hər bir rəhbərin 

funksional vəzifələri vəzifə təlimatlarında dəqiq əks olunmalıdır. Əməyin mühafizəsi 

məsələlərində rəhbərin səriĢtəliliyi onun peĢəkarlıq səriĢtəliliyinə bərabər tutularaq 

qiymətləndirilməlidir. 

3. Əməyin mühafizəsi xidməti bilavasitə rəhbərinə tabe olan əsas xidmətlərindən biri 

olmalıdır. Onun funksiyaları dəqiq müəyyən olunmalı və digər xidmət funksiyalarından 

ayrılmalıdır.  

  4. Müəssisənin müdiriyyəti əməyin mühafizəsi siyasətinin hazırlanmasında, profilaktik 

tədbirlərin planlaĢdırılması və keçirilməsində iĢçilərlə və onların səlahiyyətli nümayəndələri ilə 

əməkdaĢlığın inkiĢafına hər vasitə ilə kömək etməlidir. 

5. Əməyin mühafizəsi proqramının iĢlənib hazırlanması yalnız baĢ vermiĢ bədbəxt 

hadisənin təhlilinə deyil, həm də risklərin ilkin təhlilinə və əmək Ģəraitinə görə iĢ yerlərinin 

attestasiyasına əsaslanmalıdır. Əməyin mühafizəsi sahəsində görülən bütün tədbirlər 
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əlaqələndirilməli və əmək fəaliyyətinin rasionallaĢması üzrə ümumi tədbirlərin sistemin bir 

hissəsi olmalıdır.  

6. Əməyin mühafizəsi iĢinin təĢkili və onun səmərəliliyi ilk növbədə, bütün iĢtirakçıların 

səriĢtəliliyindən, bütün iĢçilərin, mütəxəssislərin, rəhbərlərin  əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı 

təlimatlandırılmasından asılı olduğuna görə peĢə hazırlığı və ixtisasartırmanın ayrılmaz hissəsi 

olmalıdır.  

7. Əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlərin əsas məqsədi iĢçilərin sağlamlığının və həyatının 

qorunması olduğuna görə onların həyata keçirilməsinin iqtisadi səmərəliliyi bilavasitə sosial 

səmərəliliklə bağlıdır. Bu əməyin mühafizəsi üzrə fəaliyyət istiqamətlərində prioritetlərin 

seçilməsi meyarı kimi deyil, qarĢıya qoyulan sosial məqsədlərin (əlveriĢsiz Ģəraitdə çalıĢanların 

sayının, xəstəlik və  travmatizmin azaldılması)  daha qənaətcil variantlarının seçilməsi meyarı 

kimi çıxıĢ edir. 

 

          Nəticə 

          Beləliklə, sosial-əmək münasibətlərinin strukturunda əməyin mühafizəsinin yerinin 

təhlili belə nəticə etməyə imkan verir ki, əlveriĢli mühitin formalaĢması,  iĢçilərin 

sağlamlığa və təhlükəsiz əmək Ģəraitinə olan hüququnun qorunması sosial-əmək 

münasibətlərinin baĢlıca problemlərindəndir  

         "Əmək Ģəraiti" və "əməyin mühafizəsi" iĢçi qüvvəsinin bərpası, əmək fəaliyyəti 

prosesində insanın təhlükəsizliyinin əsas amili kimi çıxıĢ edir. Əgər "əmək Ģəraiti" 

anlayıĢının sosial-iqtisadi təbiəti əmək prosesi və istehsal mühiti amillərinin məcmusunu 

özündə əks etdirirsə, "əməyin mühafizəsi" - iĢçilərin əmək fəaliyyəti prosesində həyat və 

sağlamlığının təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemi kimi müəyyən edilir. Əmək 

fəaliyyəti prosesinə hüquqi, sosial-iqtisadi, təĢkilati-texniki, sanitar-gigiyenik, лmüalicə-

profilaktir, reabilitasiya tədbirləri daxildir. 

         ƏlveriĢsiz əmək Ģəraiti iĢgörmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir, zədələr, xəstəliklər 

yaradır ki, bunun da nəticəsində ciddi iqtisadi və sosial problemlər yaranır. Bu problem 

Azərbaycan üçün xüsusilə xarakterikdir. Ġqtisadiyyatda əvvəllər mövcud olmuĢ əməyin 

mühafizəsinin  mərkəzləĢdirilmiĢ sistemi artıq ləğv olunmuĢ,  dövlət və özəl bölmənin 

əlaqəsinə əsaslanan yeni sistem isə hələ tam formalaĢmamıĢdır. 

                   Belə Ģəraitin yaranmasının əsas səbəbləri aĢağıdakılar olmuĢdur: 

- Əməyin mühafizəsinin idarə olunması sisteminin dağıdılması, islahatların ilk 

illərində müəssisələrdə, xüsusilə maliyyə problemlərinin yaĢandığı özəl bölmə və kiçik 

biznes sahəsində əməyin mühafizəsi xidmətinin ləğv edilməsi;   

- Təhlükəsiz texnoloji proseslər, avadanlıqlar, nəzarət və müdafiə vasitələrinin 

tətbiqinə və iĢlənilməsinə yönələn elmi tədqiqatların mqddi-texniki təminatı; 

- Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələlərində yeni nəsil 

menecerlərin zəif hazırlığı; 

- Bir çox müəssisələrdə maĢın və avadanlıqları fiziki aĢınmasının yüksək səviyyəsi; 

      Ġndiki Ģəraitdə müəssisələrdə istehsal zədələnmələrinin  kifayət qədər yüksək səviyyəsi 

bu neqativ tendensiyaların nəticəsidir. 
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        Açar sözlər: qeyri-formal məĢğulluq, özünüməĢğulluq, aqrar sektor, formal 

özünüməĢğulluq, amillər, stimullaĢdırma, səmərəlilik, elektron  qeydiyyat sistemi, əmək 

müqavilələri 

 

        GiriĢ 

        Qeyri-formal məĢğulluq ölkədə əmək münasibətlərinin səmərəli tənzimlənməsi prosesinə 

mane olur. Aqrar sektorda da bu problem aktualdır. Dövlətin bu istiqamətdə atdığı addımlar, 

xüsusilə son illər sistemliliyi və nəticəyönümlüyü ilə fərqlənir. Bununla belə həmin tədbirlər öz 

icrasının baĢlanğıc mərhəsəsindədir.  

        Bu istiqamətdə görülmüĢ iĢlərin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün kompleks tədqiqatlara 

ehtiyac vardır. Ümumilikdə Azərbaycanın aqrar sektorunda qeyri-formal özünüməĢğulluqdan 

formal özünüməĢğulluğa keçid prosesinin  araĢdırılması və səciyyələndirilməsi zərurəti vardır. 

Odur ki, təqdim olunan məqalədə müvafiq məsələlər tədqiq edilməlidir. 

 

Qeyri-formal məĢğulluq və özünüməĢğulluq: mövcud yanaĢmalar  

Əmək münasibətlərinin rəsmiləĢdirilməsinin layiqli əmək Ģəraitinin yaradılmasında 

mühüm rol oynaması, artıq müzakirə obyekti deyildir. Tənzimlənən sivil bazar münasibətləri 

Ģəraitində məhz formal məĢğulluğun hazırda layiqli hesab edilən əməyin aparıcı təminat forması 

olmasını qəbul edən tədqiqatçılar, həmçinin bu fikirdədirlər ki, qeyri-formal məĢğulluq bir çox 

aspektlərdə problemlər yaradır. Həmin problemlər, özünü ilk növbədə vergi, sosial sığorta, sosial 

təminat və bir sıra digər sistemlərdə, ümumilikdə isə əmək bazarının tənzimlənməsi 

proseslərində meydana çıxır. Belə vəziyyət qlobal miqyasda müĢahidə olunur. ―Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatının (OECD) ĠnkiĢaf Mərkəzinin məlumatına əsasən, dünyada 

iqtisadi fəal əhalinin yarısından çoxu, yəni 1,8 milyard nəfər, əmək müqaviləsi bağlamadan, 

baĢqa sözlə, sosial müdafiə ilə əhatə olunmadan çalıĢır‖ (1). 

 ―Qeyri-formal fəaliyyət daha çox kənd təsərrüfatı və sənayedə rast gəlinir: kənd 

təsərrüfatında iĢləyənlərin təqribən 94 faizi, sənayedə çalıĢanların isə 57 faizi qeyri-formal 

əsaslarla fəaliyyət göstərir. Hər 5 nəfər qeyri-formal çalıĢan Ģəxsdən 3-ü kənd yerlərində yaĢayır. 

Qeyri-formal fəaliyyətə daha çox müvəqqəti və ya natamam iĢ qrafiki ilə iĢləyənlər, habelə 

mikro və kiçik müəssisələrdə iĢləyənlər məruz qalsalar da, rəsmi fəaliyyət göstərən iri 

müəssisələrdə də qeyri-formal məĢğulluq əhəmiyyətli miqdardadır. ĠnkiĢaf etməkdə olan 

ölkələrdə məĢğul əhalinin 70 faizi, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə isə 18 faizi qeyri-formal çalıĢır. Bu 

göstərici Afrikada 86 faiz, Asiyada 68 faiz, Amerikada 40 faiz, Avropa və Orta Asiyada isə 25 

faiz təĢkil edir‖ (2). 

Özəl bölmənin aĢkar üstünlük təĢkli etdiyi sahələrdə qeyri-formal məĢğulluqdan formal 

məĢğulluğa keçid problemləri daha aktualdır. BaĢqa sözlə,  ―qeyri-formal məĢğulluq daha çox 

özünü qeyri-dövlət sektorunda, xüsusilə də, tikinti və xidmət sektorunda göstərir. Bu, bütün 

dünya ölkələri üçün xarakterikdir. Dünya Bankının hesablamalarına görə dünyada pərakəndə 

satıĢ, tikinti və bu kimi bəzi sahələrdə məĢğul olanların 80 faiizini qeyri-leqal fəaliyyət 

göstərənlər təĢkil edir‖ (3). 

Azərbaycanın əmək bazarında qeyri-formal məĢğulluğun tədqiqi istiqamətində atılan 

addımlar problemin qoyuluĢu mərhələsindədir. BaĢqa sözlə, qeyri-formal məĢğulluğun iqtisadi, 

hüquqi, sosial aspektləri, onların qarĢılıqlı təsirlərinin qymətləndirilməsi məsələləri kifayət qədər 

araĢdırılmamıĢdır. Odur ki, ilk növbədə qeyri-formal məĢğulluq anlayıĢına aydınlıq gətirmək 

lazımdır.  
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Ölkəmizin qanunvericilində, daha dəqiq desək MəĢğulluq haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1.1.9-cu bəndində  göstərildiyi kimi qeyri-formal məĢğulluq 

dedikdə, ―Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq əmək müqaviləsi 

(kontrakt) və ya Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq mülki hüquqi 

müqavilə bağlanılmadan müəyyən fəaliyyətin yerinə yetirilməsi, Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin və mülkiyyətində olan kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqdan istifadənin rəsmiləĢdirilmədən həyata keçirilməsi, eləcə də ―Ailə 

kəndli təsərrüfatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerli 

özünüidarəetmə orqanlarında uçota durmadan ailə kəndli təsərrüfatının təĢkili nəticəsində qazanc 

(gəlir) əldə edilməsi‖ (4, maddə 1) nəzərdə tutulur. Həmin qanunda (maddə 8, 8.0.13-cü bənd) 

qeyri-formal məĢğulluğun qarĢısının alınmasına yönəldilmiĢ tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məĢğulluq sahəsində dövlətin vəzifələrindən biri hesab olunur. 

Qeyri-formal məĢğulluğun  öyrənilməsinin nəzəri və təcrübi əsasları, iqtisadi mahiyyəti, 

məĢğulluğun bu növünün meydana çıxmasının səbəbləri, bir sıra  mənbələrdə araĢdırılmıĢdır. Bu 

baxımdan son dövrlərin nəĢrləri (5), zənnimizcə diqqətə layiqdir. Belə ki, sözügedən mənbədə 

Rusiyanın və ümumiyyətlə postsovet məkanı ölkələrinin əmək bazarında qeyri-formal məĢğulluq 

sektorunun mövcud vəziyyətinə və perspektiv gözləntilər barədə dərin müĢahidələr və 

ümumiləĢdirmələr vardır.  

Rusiya Ali Ġqtisadiyyat Məktəbində aparılmıĢ tədqiqatlarda qeyri-formal məĢğulluq 

anlayıĢına münasibətdə, F.Slonimçikin təklif etdiyi kombinasiyalı yanaĢma məqbul hesab edilir 

(6). Bu halda təklif edilən sxemdə qeyri-formal məĢğulluq təĢkilatın tipi və fəaliyyətin forması 

vahid rakursda nəzərə alınır.  

―Bu sxemə uyğun olaraq aĢağıdakı iĢçi qrupları qeyri-formal məĢğul hesab edilimiĢdir: 

- özünüməĢğul insanlar;  

- qeyri-formal sahibkarlar;  

- müəssisələrdə qeyri-formal muzdlu iĢçilər; 

 - fiziki Ģəxslərin yanında muzdla çalıĢan qeyri-formal iĢçilər; 

- qeyri-müntəzəm çalıĢanlar‖ (7, s.185). 

Azərbaycanda qeyri-formal özünüməĢğulluqdan formal özünüməĢğulluğa keçid prosesinin 

baĢlanğıcında (hərçənd bu istiqamətdə tədbirlər daim həyata keçirilmiĢ, lakin əldə edilən 

nəticələr siyasi qərar qəbul edənləri qane etməmiĢdir) bu kateqoriyaya aid insanlar müəyyən 

edilməlidir. Aqrar sahədə bu məsələnin həllindəki özünəməxsusluqlar, ilkin araĢdırmalardan 

görünür ki, Əmək üzrə statistiklərin Beynəlxalq konfranslarının tövsiyələrinin birbaĢa tətbiqinə, 

heç də həmiĢə imkan vermir. Bu məqsədlə, zənnimzcə ölkə qanunvericiliyində təsbit edilmiĢ 

əlamətlərdən istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

MəĢğulluğa kömək sahəsində dövlət siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təĢkilati əsaslarını, 

eləcə də iĢaxtaran və iĢsiz Ģəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət təminatlarını müəyyən 

edən MəĢğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci fəsli qeyri-formal 

məĢğuluq məsələlərinə həsr olunmuĢdur. Aqrar iqtisadiyyatda qeyri-formal özünüməĢğulluqdan 

formal özünüməĢğulluğa keçid prosesinin, onun leqallaĢdırılmasının hüquqi mexanizmində 

―Ģəxsin məĢğulluğuna dair məlumatlar məĢğul Ģəxslərin reyestrinə daxil edilmədikdə, qeyri-

formal məĢğulluğun aĢkar edilməsi və qarĢısının alınması məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi orqanla (qurumla) məĢğulluğun leqallaĢdırılması sahəsində nəzarəti 

həyata keçirən orqanlar tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq birgə nəzarət tədbirləri 

həyata keçirilməsi‖ (4,  maddə 30, bənd 30.1)  nəzərdə tutulur. 

Mülkiyyət formaları və məĢğulluğun statusuna görə əmək bazarının seqmentlərə 

bölünməsi zamanı məĢğulluğun formallıq əlamətinə önəm verilir. Ġqtisadiyyatda məĢğul əhalini, 

əsasən aĢağıdakı qruplar üzrə fərqləndirirlər: 

- formal dövlət  sektorunda məĢğul olanlar; 

- formal qeyri-dövlət sektorunda məĢğul olanlar; 

- qeiri-formal sektorda məĢğul olanlar. 
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Sonuncular  qanunvericiliyə müvafiq qeydiyyatdan keçməmiĢ və vergi ödəməyən 

insanlardır. BaĢqa sözlə, məĢğulluğun qeyri-formallığı əlamətləri kimi qanunvericiliyə müvafiq 

qeydiyyatın olmaması və verginin ödənilməməsi götürülür. 

 

Aqrar sektorda qeyri-formal özünüməĢğulluqdan formal özünüməĢğulluğa keçid 

prosesi 

Rəqəmsal mühitin formalaĢması və müvafiq texnologiyaların fəal surətdə tətbiq edilməsi 

zərurəti, Azərbaycanda ―Böyük Verilənlər‖in (Big Dates) formalaĢmasında əmək ehtiyatları 

bazarı verilənlərinin özünəməxsus rol oynamasını tələb edir. Bu baxımdan ölkədə qeyri-formal 

məĢğulluğa nəzarətin verilənlər bazasının yaradılması istiqamətində zəruri hazırlıqların 

görülməsinə baĢlanmıĢdır. Deyək ki, ―Qeyri-formal məĢğulluğa nəzarət‖ adlı vahid elektron 

informasiya ehtiyatının  yaradılması və ona inteqrasiya edilməsi zəruri hesab edilən  informasiya 

sistemlərinin və ehtiyatlarının müəyyən edilməsi prosedurları   (4, maddə 31), prosesləri 

ĢəffaflaĢdırmaq və rəqəmsal mühitin üstünlüklərini  reallaĢdırmaq baxımından mühüm addımdır. 

Əmək münasibətlərinin rəsmiləĢdirilməsi prosesində əmək müqavilələrinin Azərbaycanda 

yaradılan elektron qeydiyyatı sistemi qeyri-firmal məĢğulluqdan formal məĢğulluğa keçidi təmin 

edən mühüm addımlardandır. Ölkədə 2014-cü ildən baĢlayaraq fəaliyyət göstərən həmin 

qeydiyyat sistemi, ilk növbədə bir neçə məsələnin həlli imkanlarını, əhəmiyyətli dərəcədə 

geniĢləndirmiĢdir. O cümlədən, iĢçinin bu günkü əmək və gələcəkdə sosial təminat hüquqlarının 

qorunması, əmək müqavilələrinin bağlanması zamanı, arzuolunmaz halların aradan qaldırılması, 

əmək hüquqlarının təminatı üzərində dövlət tərəfindən nəzarətin səmərəli təĢkil edilməsi və s. 

Haqqında danıĢılan vahid elektron informasiya ehtiyatının yaradılmasına hazırlıq 

prosesində ―bu sistem vasitəsilə qeyri-formal məĢğulluğun qarĢısının alınmasına dair preventiv 

tədbirlərin görülməsi və risk qiymətləndirilməsi həyata keçirilməsi, əmək ehtiyatları ilə bağlı 

məlumatların, boĢ yerlərin əmək müqaviləsi bildiriĢi üzrə elektron sistemə inteqrasiya edilməsi‖ 

(8) üçün zəruri iĢlər görülmüĢdür. 

Haqlı olaraq informasiya cəmiyyəti prinsiplərinə uyğun olaraq qeyri-formal 

özünüməĢğulluqdan formal özünüməĢğulluğa keçid prosesini (o cümlədən, aqrar iqtisadiyyatda) 

sürətləndirmək üçün ictimaiyyətin rolunun artırılması məqsədi ilə normativ-hüquqi bazanın 

təkmilləĢdirilməsi davam etdirilir. Daha konkret desək ölkə qanunvericiliyində qeyri-formal 

məĢğulluğun aĢkar olunması və onun qarĢısının alınması üçün  məĢğulluğun həmin növünün 

leqallaĢdırılması sahəsində görülən tədbirlərdə ictimaiyyətin fəal iĢtirakı nəzərdə tutulur (4, 

maddə 32). Nəzərdə tutulur ki, bu iĢtirak qeyri-formal məĢğulluq sahəsində yeni və ənənəvi 

imkanlardan istifadə etməklə maarifləndirmə iĢinin intensivləĢdirilməsi ilə müĢayiət edilməlidir. 

Qeyri-formal iqtisadiyyatdan formal iqtisadiyyata keçid iqtisadiyyatda ictimai zəruri 

prioritetlərin reallaĢması baxımdan vacibdir. Bununla belə, hesab edilir ki,  qeyri-formal sektorda 

çalıĢanlar da zəruri hüquqlara malik olmalı, onlar, xüsusilə aqrar sahədə çalıĢırlarsa dövlət 

himayəsindən kənarda qalmamalıdır.  Qeyri-formal münasibətlərdən formal iqtisadiyyata keçid, 

qeyri-formal sektoru leqallaĢdırmaqla burada çalıĢanlara, aĢağıdakı mənbədə göstərilən 

hüquqların verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. ―Əmək sahəsində əsas hüquqlar; sosial 

təminat; əmək Ģəraiti təhlükəsizlik və əməyin giciyenası; gəlt əldə etmək imkanı; təhsil və peĢə 

kvalifikasiyasını və vərdiĢlərini inkiĢaf etdirmək imkanı; maliyyə resurslarına və bazarlarına 

çıxıĢ və s.‖ (9, s.55). 

Aqrar sektorda məĢğul olan, xüsusilə özünüməĢğul subyektlətrin sosial stastus 

məsələsində cəmiyyətin yanaĢması dəyiĢməlidir. ABġ-da heyvandarın  (kovboyun) cəlbedici 

imicinin yaradılması təcrübəsinin müasir dövrdə tətbiqi çətin olsa da, onun ölkənin kənd 

təsərrüfatının inkiĢafında daxili motivlərin gücləndirilməsində tarixi əhəmiyyəti diqqətdən 

kənarda qalmamalıdır. Bu baxımdan aĢağıdakı mövqe, zənnimizcə diqqətə layiqdir. 

―ĠĢçilər üçün qeyri-formal çalıĢmağın nəticələrinin ənənəvi qiymətləndirilməsi müvafiq 

vəziyyətdə olanlarla gəlirlərin müqayisəsinə əsaslanır.  Lakin bu yanaĢmanın öz məhdudiyyətləri 

də vardır: məsələ təkcə onda deyildir ki, qeyri-formal məĢğul olan insanların gəlirləri məqbul 

səviyyədə deyildir. Mühüm cəhət odur ki, əmək fəaliyyətinin keyfiyyəti təkcə əməyin ödəniĢinin 



142 
 

pul indikatorları ilə qiymətləndirilmir. Müasir cəmiyyətdə fərdin sosial strukturdakı mövqeyi, 

xeyli dərəcədə əməyin sferası ilə müəyyən olunur. Odur ki, həmin qiymətləndirmə dairəsi 

geniĢləndirilməli, bura subyektiv sosial status da daxil edilməlidir‖ (7, s.175). 

Qeyri-formal əmək münasibətlərinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində payı, gözlənildiyi 

kimi fərqlidir. Bununla belə, haqqında danıĢılan istənilən pay (xüsusi çəki) hüquqi pozuntudan 

baĢqa bir Ģey deyildir  və qarĢısı alınmalıdır. Aqrar sahəyə münasibətdə özünəməxsusluğun 

səbəbi, xeyli dərəcədə kənddə tarixən mövcud olmuĢ, demək olar ki, bütün ölkələrdə müĢahidə 

edilən gizli iĢsiszliklə əlaqədardır. Əlbəttə unutmaq olmaz ki, bu hal əmək ehtiyatlarından 

istifadə səmərəliliyini azaldır, kənd yerrlərində layiqli əməyin təĢviqinə əngəl törədir. Qeyd 

edilən və digər amillərin əmək bazarında yaratdığı mühitin xarakteristikaları əmək 

münasibətlərinin daha səmərəli tənzimlənməsi üçün Azərbaycanda hərtərəfli əsaslandırılmıĢ 

institusional tədbirlər görülür.  

"Qeyd olunan hədəflərə nail olmaq üçün dövlət orqanları arasında koordinasiya olunmuĢ 

siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 mart 2017-ci il 

tarixli Sərəncamı ilə aidiyyəti dövlət orqanlarının, Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının və 

Sahibkarlar (ĠĢəgötürənlər) TəĢkilatları Milli Konfederasiyasının rəhbərləri səviyyəsində BaĢ 

nazirin müavini Əli Əhmədovun rəhbərliyi ilə Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və 

Katiblik yaradılıb‖ (1). 

 Azərbaycanda aqrar sektorun özünüməĢğulluq potensialı da diqqətdən kənarda 

qalmamıĢdır. Son illər bu istiqamətdə mühit yaradan iqtisadi və institusional addımlar 

atılmaqdadır. Bu baxımdan 17 mart 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə yaradılan Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və 

Koordinasiyası Komissiyası xüsusi qeyd edilməlidir. Bu komissiya aidiyyəti dövlət qurumlarının 

və hökumətin sosial tərəfdaĢlarının rəhbərlərinin iĢtirakı ilə yaradılmıĢdır. Sonrakı addımlar kimi  

―ölkədə iĢəgötürən-iĢçi münasibətlərinin rəsmiləĢdirilməsi, əməyin ödəniĢinin təĢkilinə nəzarət 

mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi və bu sahədə dövlət orqanları arasında daha səmərəli 

koordinasiya olunmuĢ siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə 2017-ci il oktyabrın 9-da 

"Azərbaycan Respublikasında qeyri-rəsmi məĢğulluğun qarĢısının alınmasına dair Tədbirlər 

Planı‖ təsdiq edilmiĢdir‖ (10). Haqqında danıĢılan Tədbirlər Planına uyğun olaraq normativ 

hüquqi aktların və inzibatçılığın təkmilləĢdirilməsi, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi, 

monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin qurulması, məlumatlandırma və təbliğat iĢlərinin 

təĢkili ilə bağlı 36 tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. 

Həmin tədbirlər sırasında ictimaiyyətin və iĢəgötürənlərin məlumatlandırılması üzrə 

tədbirlərin özünəməxsus yeri vardır. Bu aspektdə əmək münasibətlərinin rəsmiləĢdirilməsinin və 

ümumilikdə əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasının zəruriliyi xüsusi olaraq və inandırıcı 

surətdə insanlara çatdırılır.  

 Azərbaycanda 2018-ci ilin 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minmiĢ ―ĠĢsizlikdən sığorta 

haqqında‖ Qanun  özünüməĢğulluq sahəsində atılan addımların normativ-hüquqi bazasının 

möhkəmlənməsində mühüm rol oynamaqdadır (11). 

ġübhə yoxdur ki, hazırda qeyri-formal məĢğulluq qanunvericiliyə zidd olmaqla yanaĢı, 

sosial sığorta, vergi və bir sıra digər məcburi ödəniĢlərin icrasına, həyata keçirilməsinə, iĢçilərin 

gələcək sosial təminatına, ümumiyyətlə ölkədə əmək bazarının tənzimlənməsinə neqativ təsir 

göstərir. Belə ki,  ―qeyri-rəsmi məĢğulluq iĢçilərin sosial müdafiə sisteminə çıxıĢına imkan 

vermir, onların əmək hüquqlarının, o cümlədən əməyin mühafizəsinin təmin edilməməsinə, digər 

tərəfdən, əmək məhsuldarlığının aĢağı düĢməsinə, keyfiyyətsiz məhsul və xidmətlərin bazara 

çıxmasına səbəb olur. Ona görə də iĢəgötürənlər həmin məsələyə daim məsuliyyətlə yanaĢmalı 

və hər bir iĢçi ilə əmək münasibətlərini tam rəsmiləĢdirməlidirlər‖ (12). 

Azərbaycanda qeyri-formal məĢğulluğun leqallaĢdırılması sahəsində atılan addımların 

səmərəliliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi sistemi formalaĢır. Bu sistemdə nəzarət tədbirlərinin 

özünəməxsus mühüm yeri vardır. Qeyri-formal məĢğulluğun leqallaĢdırılması sahəsində nəzarət 

tədbirlərinin keçirilməsi və əlaqələndirilməsi  üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-

ci il 17 mart tarixli 96 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiĢ Qayda bu baxımdan həlledici 
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addımlardan biridir. Belə ki, həmin qaydada göstərildiyi kimi qeyri-formal məĢğulluğun 

leqallaĢdırılması sahəsində nəzarət tədbirlərinin icrası üçün ―risk qrupları üzrə qeyri-formal 

məĢğulluğun aĢkar edilməsinə və qarĢısının alınmasına dair preventiv və nəzarət tədbirləri ilə 

bağlı illik plan tərtib olunur və qeyri-formal məĢğulluğun leqallaĢdırılması sahəsində nəzarəti 

həyata keçirən orqanın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Qeyri-formal məĢğulluğun aĢkar edilməsi 

və qarĢısının alınması məqsədilə qeyri-formal məĢğulluğun leqallaĢdırılması sahəsində nəzarəti 

həyata keçirən orqanlar birgə risk qruplarını müəyyən edir, preventiv və nəzarət tədbirlərini 

həyata keçirirlər‖ (13). 

Artıq qeyd edildiyi kimi ölkədə ―Qeyri-formal məĢğulluğa nəzarət‖ vahid electron 

informasiya ehtiyatı yaradılır.  Bu sistemin köməyi ilə müvafiq orqanlar ―Qeyri-formal 

məĢğulluğa nəzarət‖ üzrə monitorinqlər həyata keçirirlər. Nəticədə pozuntu və uyğunsuzlar aĢkar 

edilir və onların aradan qaldırılması üçün birgə səylərlə tədbirlər görülür.  

Qeyri-formal məĢğulluqdan (özünüməĢğulluqdan)  formal məĢğulluğa 

(özünüməĢğulluğa) keçid prosesinin səmərəliliyində, xüsusilə aqrar iqtisadiyyatda  

maarifləndirmə iĢinin təĢkili kifayət qədər böyük rola malikdir. Yuxarıda haqqında danıĢılmıĢ 

Qaydada nəzərdə tutulur ki, ―qeyri-formal məĢğulluğun aĢkar edilməsi və qarĢısının alınması 

məqsədilə qeyri-formal məĢğulluğun leqallaĢdırılması sahəsində nəzarəti həyata keçirən orqanlar 

həmkarlar ittifaqları birlikləri və iĢəgötürənlərin nümayəndəli orqanları, habelə ictimai birliklər 

cəlb edilməklə:  birgə maarifləndirmə, məlumatlandırma və təbliğat iĢini həyata keçirirlər‖ (13). 

Ölkəmizdə qeyri-formal məğulluqla mübarizə tədbirləri kompleks xarakter daĢıyır. Belə 

ki, müvafiq mübarizə tədbirlərində Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi, inzibati və 

cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulmuĢdur. 

Qeyri-formal məĢğulluqdan formal məĢğulluğa keçid istiqamətində fəal tədbirlərin 

görüldüyü 2018-ci  ilin ilk  ayında, baĢqa sözlə, ―2018- ci ilin 1 sentyabr tarixinə olan məlumata 

əsasən ölkədə əmək müqaviləsi bildiriĢlərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə qeyri dövlət 

sektorunda 89 min 183 müqavilə və ya 16,7%, əmək haqqı fondu isə 74 962 244 manat və ya 

26,72% artmıĢdır‖ (14). 

Dövlət sektorunda əmək müqavilələrin bağlanmasında qeyd olunan artım, həyata 

keçirilən islahatın mühüm nəticəsidir. 2019-cu ilin müvafiq dövründə, daha doğrusu həmin ilin 9 

ayında daha ciddi nəticələr əldə edilmiĢdir. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən  məlumata görə ―2019-cu ilin yanvar-sentyabr 

aylarında əmək müqavilələrinin sayı 126 min artaraq 1 milyon 528 min 246 müqavilə təĢkil edib. 

Yeni 126 min əmək müqaviləsinin 35 mini dövlət, 91 mini qeyri-dövlət sektorunda bağlanıb. 

Beləliklə, 2019-cu ilin əvvəli ilə müqayisədə əmək müqavilələrinin sayında 9 faizdən çox artım 

qeydə alınıb‖ (15).  2019-cu ilin son üç ayı ərzində daha 35 min müqavilə bağlanmıĢdır ki, bu da 

həmin il ərzində ümumilikdə bağlanmıĢ əmək müqavilələrinin 161 min vahid artması deməkdir. 

―2019-cu ildə həyata keçirilən islahatların nəticəsində ölkədə əmək müqavilələrinin sayı da 161 

min müqavilə artıb. Onların böyük hissəsi - 96 mini özəl, 65 mini isə dövlət sektorunda qeydə 

alınıb‖ (16). Diqqətəlayiq cəhət haqqında danıĢılan müqavilələrin 59,6 faizinin özəl bölmədə, o 

cümlədən aqrar sektorda bağlanmasıdır. 

Covid 19 pandemiyası həyatın bütün sahələrində gərginlik yaratmıĢ, iqtisadi fəallığın 

zəifləməsinə səbəb olmuĢdur. Əmək bazarı da bu baxımdan, əlbəttə istisna deyildir. Ölkədə 

məĢğulluğun dəstəklənməsi siyasətinin prioritetlərinə uyğun olaraq aparılan tədbirlər pandemiya 

dövründə də müəyyən müsbət nəticələr əldə etməyə imkan vermiĢdir. Belə ki, pandemiya 

dövründə ―görülən iĢlərin müsbət nəticəsi kimi, özəl sektorda nəinki əmək müqavilələrinin 

sayında azalma baĢ verməyib, əksinə, artım dinamikası davam edib. Qeyri-dövlət sektoru üzrə 

əmək müqavilələrinin sayı bu il aprelin 1-dən 87 200, yanvarın 1-dən 110 min müqavilə artaraq, 

2020-ci ilin 1 iyul tarixinə 751 300-ə çatıb‖ (17). 

 

           Nəticə 

Formal məĢğulluğun əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsi və nəticə etibarı ilə qeyri-formal 

məĢğulluğun aradan qaldırılması əmək bazarında sivil rəqabət mühitinin yaradılması üçün 
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həlledici Ģərtdir. Formal özünüməĢğulluğun təĢviqi və dəstəklənməsi üçün ölkə iqtidarının 

gördüyü sistemli, davamlı və səmərəli tədbirlərin müsbət nəticələrini gücləndirmək üçün aqrar 

sahədə həyata keçirilən iqtisadi və institusional islhatlar dərinləĢdirilməlidir. Əmək 

münasibətlərinin leqallaĢdırılması üçün normativ-hüquqi bazada aparılan təkmilləĢdirmələrin 

artıq görünən nəticələrini yaxĢılaĢdırmaq üçün hüquqi müstəvidə aparılan iĢlər davam 

etdirilməlidir. Yeni bağlanan əmək müqavilələrinin, o cümlədən aqrar sektorda yüksək artım 

tempi, həyata keçirilən məĢğulluq siyasətinin nəticələri barədə nikbin olmağa əsas verir. QarĢıya 

çıxan problemlərin həllinin sürətləndirilməsi üçün müvafiq elmi təminatın gücləndirilməsi diqqət 

mərkəzində olmalıdır. 
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      GiriĢ  

Ġstənilən ölkədə xarici iqtisadi əlaqələrin əsas forması kimi xarici ticarət əlaqələri çıxıĢ 

edir. Azərbaycan Respublikasının da xarici ticarət əlaəqləri əsasən müstəqillikdən sonra müstəqil 

Ģəkildə həyata keçirilməyə baĢlayıb. Bunun üçün də bir çox iqtisadçılar Azərbaycan 

Respublikasının xarici ticarət əlaəqlərini təhlil edərəkən baza ili kimi 1991-ci il götürülür. Yəni 

müstəqil dövlət kimi ölkənin xarici ticarət əlaqələrinin hansı baza xüsusiyyətlərinə malik 

olduğunu bilmək üçün həmin ilin göstəricilərinə baxmağı məqsədəuyğun hesab edilir. Bu 

baxımdan biz də tədqiqatımızda həmin dövrü baza kimi götürməyi məqsədəuyğun hesab edirik.  

Növbəti təhlil ili kimi isə 1995-ci ili götürmüĢük. Bunun səbəbi isə odur ki, əsasən həmin ildən 

baĢlayaraq ölkədə müstəqil dövlətin tələblərinə uyğun iqtisadi sistemin formalaĢma mərhələsi 

baĢlamıĢ, makroiqtisadi stabilliyə nail olunmuĢ və sistemli Ģəkildə iqtisadi islahatlara, o 

cümlədən xarici iqtisadi əlaqələrin təkmilləĢdirilməsi (liberallaĢdırılması) sahəsində islahatlara 

baĢlanılmıĢdır. Yəni 1995-ci il müstəqil iqtisadi sistemin formalaĢmasının baza ili kimi qəbul 

etməklə təhlili 2019-ci ilə qədər aparmıĢıq. 

 

Materiallar və metodlar 

AĢağıdakı cədvəldə xarici ticarət əlaqələrinin ümumi göstəriciləri verilmiĢdir (bax cədvəl 

1,2 və Ģəkil 1). 

Cədvəl 1 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin ümumi göstəriciləri, min ABġ 

dolları  

Ġllər 

Milyon ABġ dolları ilə 

ticarət 

dövriyyəsi 
idxal  ixrac saldo 

1991 4,002.2 1,881.2 2,121.0 239.8 

1995 1,304.9 667.7 637.2 -30.5 

2000 2,917.3 1,172.1 1,745.2 573.1 

2015 25,809.0 9,216.7 16,592.3 7,375.6 

2016 21,596.6 8,489.1 13,107.5 4,618.4 

2017 24,263.8 8,783.3 15,480.5 6,697.2 

2018 31,782.7 11,465.9 20,316.8 8,850.9 

2019 33,138.5 13,667.2 19,471.3 5,804.1 

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

 

Cədvəldən gördüyümüz kimi, baza ili kimi götürdüyümüz 1991-ci ildə xarici ticarət 

əlaqələrinin spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin ildə respublikadan göndərilən 

məhsullar gətirilən məhsullardan çox olmuĢ, həmçinin ticarət əlaqələrinin böyük bir hissəsi -  

https://www.stat.gov.az/
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ġəkil 1. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin dinamikası        

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

 

Cədvəl 2 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi qurluĢu, min ABġ 

dolları və faizlə) 

 

Ġllər 

Ticarət 

dövriyyəsi MDB 

Uzaq 

xaric 

min ABġ 

dolları Faiz 

1991 4,002.2 87,0 13,0 

1995 1,304.9 36,7 63,3 

2000 2,917.3 20,9 79,1 

2015 25,809.0 11,3 88,7 

2016 21,596.6 12,9 87,1 

2017 24,263.8 14,6 85,4 

2018 31,782.7 12,9 87,1 

2019 33,138.5 13,8 86,2 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

 

87%-i keçmiĢ müttəfiq respublikaların payına düĢmüĢdür. Lakin növbəti təhlil ili kimi 

götürdüyümüz 1995-ci ildə isə artıq xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi quruluĢu əsaslı Ģəkildə 

dəyiĢmiĢ və bu əlaqələrdə uzaq xarici ölkələrin payı xeyli artaraq 63,3%-ə çatmıĢdır. Eyni 

zamanda xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 1991-ci illə müqayisədə 1995-ci ildə təqribən 3,3 

dəfə, o cümlədən idxal 2,8 və ixrac 3,8 dəfə azalmıĢdır. Xarici ticarət dövriyyəsinin saldosu isə 

mənfi olmuĢdur. Yəni 1991-ci ildən 1995-ci ilə qədərki dövrdə ölkədəki iqtisadi böhran və 

bunun da nəticəsində iqtisadi potensialın əsaslı Ģəkildə azalması ilə ölkənin ixrac imkanları da 

məhdudlaĢmıĢ və ixracın səviyyəsi aĢağı olmuĢdur. 

Lakin gördüyümüz kimi son 5 ildə - 2015-2019-cü illər ərzində xarici ticarət dövriyyəsi 

həm idxalın həm də ixracın artımı hesabına yüksəlmiĢdir. Xüsusilə ixracda baĢ verən artımın 

idxalın artımını üstələməsi nəticəsində ticarət saldosu müsbət olmuĢdur. Hətta 2015-ci ildə 

ixracın həcmi 1991-ci ilin  müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 6,5 dfə çox olmuĢdur. Həçinin 

2000-ci illə müqyisədə 2015-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 8,8 dəfə, 2015-ci illə 

müqayisədə 2019-cu ildə XTD-nin həcmi 1,3 dəfə artmıĢdır.  

 Bu dövr ərzində də xarici ticarət dövriyyəsində, xüsusilə ixracda uzaq xarici dövlətlərin 

payı yüksək olmuĢdur. Bununla belə, 2000-ci ildən XTD-nin müsbət saldosu demək olar ki, 

davam etmiĢdir. 

Ölkənin xarici ticarət əlaqələrinin müasir xüsusisiyyətlərini və bu sahədə mövcud olan 

qanunauyğunluqları sistemli Ģəkildə öyrənmək üçün, bu əlaqələri milli iqtisadiyyatın sahələri 
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üzrə və həmçinin xarici ticarətdə iĢtirak edən məhsulluarı funksional təyinatına görə 

qruplaĢdırmaqla təhlil etmək zəruridir. BaĢqa sözlə xarici ticarət əlaqələrini keyfiyyət aspektləri 

üzrə də təhlil etmək lazımdır. Bu məqsədlə aĢağıdakı cədvəllərə baxaq (bax cədvəl 3,4,). 

Cədvəl 4-dən gördüyümüz kimi ixracda olan artım birmənalı Ģəkildə neft və neft 

məhsullarının hesabına təmin edilmiĢdir. Bundan baĢqa, 2017-2019-ci illər ərzində ixracın 90%-

dən çoxu neft və neft məhsulları da daxil olmaqla cəmi altı məhsul qrupundan ibarət olmuĢdur. 

Əslində belə bir mənzərə 1995-ci ildən sonra yavaĢ-yvaĢ formalaĢmağa baĢlamıĢdır.  

Bildirmək istərdik ki, 1991-ci ildə Azərbaycanın ixracında kənd təsərrüfatı və onun emalı 

sənayesinin məhsulları böyük xüsusi çəkiyə malik (45,8%) olmuĢ, həmin ildə yanacaq-

energetika sənayesinin ixracdakı payı isə cəmi 12,7% olmuĢdur. Lakin 1995-ci ilə qədər bu 

sahədə əsaslı dəyiĢiklik baĢ vermiĢ, kənd təsərrüfatı və onun emalı sənayesinin məhsulları da 

daxil olmaqla 1991-ci ildə ixracda az-çox rol oynayan bütün digər sahələrin –  metallurgiya, 

kimya və neft-kimya, maĢınqayırma və yüngül sənaye sahələrinin ixracı 1995-ci ildə əsaslı 

Ģəkildə aĢağı olmuĢ, bununla da yanacaq-energetika sənayesinin məhsulları ixracın yarıdan 

çoxunu təĢkil etmiĢdir.  

Təhlil aparılan dövr ərzində idxalın strukturunun iqtisadiyyatın sahələri üzrə təhlili 

göstərir ki, idxalın strukturu daha geniĢ və daha çox çeĢidə malikdir (bax cədvəl 3).  Azərbaycan 

müstəqil dövlət kimi digər dünya dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələri aktiv Ģəkildə geniĢləndirdiyinə 

görə, digər tərəfdən isə müvafiq sənaye sahələrinin istehsalında əsaslı bir irəliləyiĢ olmadığına 

görə, artıq 1995-ci ildən sonra idxalın həcmi hər il artmıĢdır.Müasir dövrdə ölkənin ixracının 

əsasən xammaldan ibarət olması kimi bir mənfi hal müĢahidə edilir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz 

kimi, idxalda maĢın və avadınlıqların, ümumiyyətlə istehsal-texniki təyinatlı məhsulların  xüsusi 

çəkisinin yuxarı olmasını isə müsbət hal kimi qiymətləndirmək lazımdır. 
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Cədvəl 3. Ġdxalın əmtəə strukturu, min ABġ dolları 

 

Mal qrupları 2017 Faizlə 2018 Faizlə 2019 Faizlə 

Cəmi 8,783,301.4   11,465,914.7   13,667,237.8   

Diri  heyvanlar və heyvan mənĢəli məhsullar 255,900.7 2.9 278,877.1 2.4 299,539.4 2.2 

Bitki mənĢəlı məhsullar 559,519.1 6.4 560,254.3 4.9 745,717.2 5.5 

Heyvan və ya bitki mənĢəli piylər və yağlar 148,319.8 1.7 140,888.5 1.2 141,237.6 1.0 

Hazır ərzaq məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün 735,866.8 8.4 723,478.9 6.3 739,565.0 5.4 

Mineral məhsullar  417,031.8 4.7 766,286.3 6.7 868,288.9 6.4 

Kimya sənaye məhsulları 831,329.6 9.5 977,158.4 8.5 1,123,573.5 8.2 

Plastik kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar 427,974.6 4.9 481,719.0 4.2 537,539.4 3.9 

Emal olunmamıĢ gön, aĢılanmıĢ dəri, təbii xəz, onlardan hazırlanan 

məmulatlar 19,267.8 0.2 28,147.3 0.2 29,730.8 0.2 

Oduncaq, mantar və onlardan hazırlanan məmulatlar, hörmə məhsulları 213,768.7 2.4 298,166.8 2.6 286,278.3 2.1 

Oduncaqdan hazırlanan kütlə, kağız və karton, onlardan hazırlanan 

məmulatlar 144,322.9 1.6 162,458.8 1.4 197,201.2 1.4 

Toxuculuq materialları və məmulatları 315,954.6 3.6 430,970.9 3.8 461,454.0 3.4 

Ayaqqabı, baĢ geyimləri, çətirlər, çəliklər, lələklər, süni güllər 71,569.6 0.8 86,061.3 0.8 95,968.4 0.7 

DaĢ, gips, sement, asbest, slyuda, keramika və ĢüĢədən məmulatlar 190,563.3 2.2 232,461.8 2.0 241,149.7 1.8 

Mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daĢlar, qiymətli metallar və onlardan  

hazırlanan məmulatlar, bijuteriya, sikkələr 30,847.7 0.4 839,147.4 7.3 2,149,525.5 15.7 

Az qiymətli metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar 1,060,769.7 12.1 1,409,735.9 12.3 1,288,825.6 9.4 

MaĢınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar, aparatlar 1,866,670.0 21.3 2,589,007.7 22.6 2,661,228.2 19.5 

Quru nəqliyyat vasitələri,  üzən nəqliyyat vasitələri 598,206.6 6.8 818,838.4 7.1 1,199,879.5 8.8 

Optik, fotoqrafiya, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, tibbi alət  və 

aparatları, saatlar, musiqi alətləri 175,761.1 2.0 214,196.4 1.9 253,602.6 1.9 

Müxtəlif  sənaye malları 233,094.0 2.7 297,574.0 2.6 293,118.2 2.1 

Ġncəsənət əsərləri, kolleksiya əĢyaları və antikvariat 2,050.5 0.0 441.6 0.0 688.3 0.0 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

 

https://www.stat.gov.az/
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Cədvəl 4. Ġxracın əmtəə strukturu, min ABġ dolları 

 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

Mal qrupları 

2017 

faiz 

2018 

faiz 

2019 

faiz 
Min  ABġ 

dolları 

Min  ABġ 

dolları 

Min  ABġ 

dolları 

Cəmi 15,319,977.1   19,489,068.2   19,635,580.4   

Diri  heyvanlar və heyvan mənĢəli məhsullar 12,606.8 0.1 12,090.0 0.1 23,231.3 0.12 

Bitki mənĢəli məhsullar 518,273.9 3.4 584,702.4 3.0 625,904.0 3.19 

Heyvan və ya bitki mənĢəli piylər və yağlar 17,046.9 0.1 16,861.9 0.1 18,451.0 0.09 

Hazır ərzaq məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün 110,982.8 0.7 90,707.7 0.5 104,616.8 0.53 

Mineral məhsullar  13,911,994.5 90.8 17,924,252.0 92.0 17,852,667.1 90.92 

Kimya sənaye məhsulları 79,562.4 0.5 78,106.9 0.4 102,876.4 0.52 

Plastik kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar 102,514.2 0.7 119,289.5 0.6 180,048.6 0.92 

Emal olunmamıĢ gön,  aĢılanmıĢ dəri, təbii xəz, onlardan 

hazırlanan məmulatlar 15,153.3 0.1 13,340.2 0.1 11,857.6 0.06 

Oduncaq, mantar və onlardan hazırlanan məmulatlar, hörmə 

məhsulları 1,129.6 0.0 284.8 0.0 650.9 0.00 

Oduncaqdan hazırlanan kütlə, kağız və karton, onlardan hazırlanan 

məmulatlar 5,443.6 0.0 9,882.7 0.1 7,020.5 0.04 

Toxuculuq materialları və məmulatları 76,845.6 0.5 135,209.5 0.7 185,435.1 0.94 

Ayaqqabı, baĢ geyimləri, çətirlər, çəliklər, lələklər, süni güllər 386.9 0.0 165.0 0.0 848.6 0.00 

DaĢ, gips, sement, asbest, slyuda, keramika və ĢüĢədən məmulatlar 7,893.5 0.1 4,776.8 0.0 3,191.8 0.02 

Mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daĢlar, qiymətli metallar və 

onlardan  hazırlanan məmulatlar, bijuteriya, sikkələr 141,530.1 0.9 146,669.7 0.8 174,520.0 0.89 

Az qiymətli metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar 245,050.6 1.6 252,510.2 1.3 231,968.9 1.18 

MaĢınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar, aparatlar 50,449.0 0.3 64,594.6 0.3 77,820.4 0.40 

Quru nəqliyyat vasitələri, üzən nəqliyyat vasitələri 11,520.5 0.1 9,386.7 0.0 11,105.6 0.06 

https://www.stat.gov.az/
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Nəticə 

Hesab edirik ki, xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf istiqamətləri və eləcədə ölkənin xarici 

iqtisadi əlaqələrinin müasir vəziyyətinin analitik təhlili və qiymətləndirilməsi əsasında bu sahədə 

müĢahidə olunan ümumi inkiĢaf meyllərini və mövcud olan problemləri aĢağıdakı kimi qruplaĢ-

dıraq: 

 neft və neft məhsulları istisna olmaqla, digər məhsullar üzrə xarici ticarət əlaqələrində 

mənfi saldo ilbəil artır. Ölkə iqtisadiyyatının strukturunda əsaslı dəyiĢiklik olmadığı üçün 

yaranmıĢ mənfi meylin davam edəcəyi gözlənilir; 

 ixracda xammal və aralıq məhsulların xüsusi çəkisi 90%-i keçmiĢ, son məhsulların 

xüusi çəkisi müvafiq olaraq azalmıĢdır. Idxalda isə, əksinə, son məhsulların, xüsusilə, istehlak 

mallarının və maĢın və avadınlıqların xüsusi çəkisi artmıĢdır; 

 daxili istehsalda səmərəli struktur dəyiĢikliyi aparılmadan ölkə iqtisadiyyatı xarici 

rəqabət üçün həddən artıq açılmıĢdır. 
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           GiriĢ 

 QloballaĢma prosesi ölkələrarası əlaqələri və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyanı 

gücləndirdikcə ölkələrarası əmək bölgüsü də dərinləĢir. Ölkələrarası əmək bölgüsü ölkələrarası 

mal və xidmətlərin mübadiləsini zəruri edir. Ġdxal və ixrac həcmi geniĢləndikcə, xarici ticarət 

iqtisadi artımın, həmçinin əhalinin rifah səviyyəsinin əsas amillərindən birinə çevrilir. 

Azərbaycan siyasi müstəqillik qazandıqdan sonra onun dünya ölkələri ilə müstəqil iqtisadi 

əlaqələri də möhkəmlənməyə baĢladı. Müstəqilliyin ilk illərində ölkənin xarici bazara çıxara 

biləcəyi əsas məhsul neft idi. Ġdxal etdiyi məhsulların çeĢidi isə xeyli geniĢ idi. Təəssüf ki, 

sonrakı illərdə ixrac məhsullarının strukturunda müəyyən dəyiĢikliklər olsa da neft və neft 

məhsulları Azərbaycanın xarici ticarətində mühüm məhsul olaraq qalır. Elə buna görə də neftin 

qiymətinin dünya bazarında istənilən istiqamətdə dəyiĢməsi Azərbaycanın daxili bazarında 

özünü göstərmiĢ olur. Neftin qiymətinin artması ölkəyə daxil olan əsas valyuta gəcmini 

artırdığından əhalinin rifah halına müsbət, azalması isə mənfi təsir göstərir.  

 Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin keçən ilin sonlarında imzaladığı ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 

üzrə strateji yol xəritəsi‖ sənədində  əsas hədəf kimi qoyulub. Ġxracın diversifikasiyası və 

müəssisələrin ixrac potensialının artırılması davamlı iqtisadi artım üçün mühüm əhəmiyyətə 

malik olan məsələdir. Bu hədəf iqtisad elmi qarĢısında da mühüm vəzifələr qoyur. ―Ġxrac‖ və 

―ixrac potensialı‖  anlayıĢlarının iqtisadi mahiyyətinin və nəzəri əsaslarının tədqiq edilməsi, 

ixrac potensialının qiymətləndirilməsi üçün metodların müqayisəli təhlili və ixrac potensialının  

iqtisadi və sosial-iqtisadi inkiĢafa təsirlərinin öyrənilməsi mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət 

daĢıyır.  

       

   Mövcud ədəbiyyatlara istinad  

   Hər hansı bir ölkənin dünya təsərrüfat sisteminə qoĢulması onun istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərin dünya bazarına çıxıĢı üçün mühüm imkanlar yaradır. Belə əlaqələr, həmçinin daxili 

istehsalın geniĢlənməsi üçün mühüm investisiya mənbəyidir. Ona görə də hər bir ölkə xarici 

bazara istiqamətlənmiĢ mal və xidmət istehsalını geniĢləndirməyə səy edir. Ġxracın iqtisadi 

inkiĢaf və əhalinin rifah halının yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyətini nəzərə alaraq müxtəlif 

iqtisadi məktəblərin nümayəndələri ixracın simullaĢdırılmasının əhəmiyyətini qeyd edirdilər. 

Məsələn, merkantilistlərin ilk nümayəndələri T. Men, A. Monkretyen və baĢqaları qeyd edirdilər 

ki, ixrac əməliyyatları ixrac edən ölkənin sərvətinin artmasında mühüm rol oynayır. A. Smit və 

D. Rikardo belə hesab edirdilər ki, xarici ticarət ölkənin rəqabətqabiliyyətli istehsalının daxili 

bazarda istehlakdan artıq qalan hissəsinin realizə olunmasına imkan verir.   

Ġxrac məcmu təklifi və məcmu tələbi artırmaqla iqtisadi inkiĢafa stimul verir. Təmiz ixrac 

iĢçilərin əmək haqqını artırmaqla, firmalara əlavə gəlir gətirməklə məcmu tələbi stimullaĢdırır. 

Ġxrac fəaliyyəti ayrı-ayrı  Ģirkətlərin inkiĢafına stimul verdiyi kimi bütünlükdə ölkə 

iqtisadiyyatına da stimul verir. Tədqiqatlar göstərir ki, ixrac əməliyyatlarının geniĢlənməsi təbii 

ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə, beynəlxalq əmək bölgüsünün imkanlarından bəhrələnməyə, 

iĢsizliyin aradan qaldırılmasına, müxtəlif sahələrdə rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının 

gücləndirilməsinə, xarici valyuta ehtiyatlarının artırılmasına, müsbət saldolu tədiyyə balansının 

yaradılmasına, davamlı iqtisadi artıma və əhalinin rifah halının yaxĢılaĢdırılmasına Ģərait yaradır 



152 
 

[1]. Əlbəttə, belə imkanların reallaĢması təkcə ixrac fəaliyyətinin həcm etibarı ilə  geniĢlənməsi 

ilə deyil, həm də ixrac edilən mal və xidmət strukturunun müxtəlifliyi ilə bağlıdır. Ġxrac edilən 

mal və xidmətlərdən hansıları daha  yüksək əlavə dəyərə malikdirsə, onların ixracı daha çox gəlir 

gətirir [2]. A.Guerson, J.Parks, və M Torrado  tərəfindən aparılan empirik tədqiqatlar sübut edir 

ki, ölkənin ÜDM həcmi ixracın diversifikasiyasından ciddi Ģəkildə asılıdır [3]. J. D. Sachs və 

A.Varner  tərəfindən aparılan tədqiqatlar isə zəif iqtisadi inkiĢafla xammal əsaslı ixrac fəaliyyəti 

arasında birbaĢa əlaqə olduğunu göstərir [4].  Bəzi tədqiqatĢılar isə böyük həcmli ixrac əvəzinə 

müxtəlif strukturlu ixraca üstünlünlük verilməsinin tərəfdarıdırlar. Məsələn, D.Hummels və P. 

Klenoy qeyd edirlər ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələr böyük həcmli ixrac fəaliyyətinə malik deyillər. Bu 

ölkələr daha çox müxtəlif strukturlu və diversifikasiya olunmuĢ ixraca üstünlük verirlər [5].   

    Belə araĢdırmalar sübut edir ki, hər bir ölkə üçün o cümlədən Azərbaycan üçün ixrac 

potensialının araĢdırılmasına ciddi ehtiyac var. Qeyd edək ki, ―ixrac potensialı‖ anlayıĢı iqtisadi 

ədəbiyyatda nisbətən yeni anlayıĢlardandır. Elə ona görə də bu anlayıĢın mahiyyəti ilə bağlı 

birmənalı tərif  və onun ölçülməsi ilə bağlı dəqiq metodologiya yoxdur. Bəzi müəlliflər ―ixrac 

potensialını‖ dövlətin, Ģirkətin və ya  müəssisənin xarici bazara rəqabətqabiliyyətli hər hansı mal 

və xidməti çıxarmaq bacarığı kimi qəbul edirlər [6]. Bəzi müəlliflər isə ―ixrac potensialını‖ ölkə 

daxilində istehsal olunan mal və xidmətlərin, həmçinin təbii ehtiyatların ixracı üçün  ölkənin 

potensial qabiliyyəti hesab edirlər [7]. ―Ġxrac potensialını‖ öyrənən əksər tədqiqatçılar onu 

ölkənin, onun iqtisadi sektorlarının, müəssisələrinin, Ģirkətlərinin ―istehsal qabiliyyəti‖ kimi 

xarakterizə edirlər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu ―qabiliyyət‖ milli iqtisadiyyatın 

müqayisəli üstünlüyündən, həmçinin elmi-texniki tərəqqiyə əsaslanan rəqabət üstünlüyündən 

istifadə edərək  dünya bazarında rəqabətədüzümlü mal və xidmətlərin istehsalını nəzərdə tutur 

[8].  

 

   Ġxrac potensialının qiymətləndirilməsi 

   Beləliklə, ixrac potensialı hər hansı ölkənin, iqtisadi fəaliyyət sahəsinin,  müəssisənin və ya 

Ģirkətin öz sərəncamında olan təbii ehtiyatlardan, kapitaldan, nəqliyyat-kommunikasiya və digər 

infrastrukturdan, texnologiyadan və əmək resurlarından, həmçinin menecmentdən istifadə edərək 

dünya bazarı üçün rəqabətqabiliyyətli mal və xidmət istehsal etmək qabiliyyətidir. Bu 

―qabiliyyətin‖ qiymətləndirilməsi və proqnozlaĢdırılması üçün müxtəlif iqtisadi, statistik və 

ekonometrik metodlardan istifadə oluna bilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ―ixrac 

potensialının‖ qiymətləndirilməsi üçün universal metodologiya yoxdur və adətən, ixrac 

potensialı kimi ixracın dinamikası öyrənilərək proqnozlaĢdırılır [9].    

      Ġxrac potensialının qiymətləndirilməsi üçün həm daxili, həm də xarici bazar analiz 

edilməlidir. Bu zaman bir neçə göstəricinin araĢdırılması vacibdir. Məsələn, 1) istehsalın həcmi, 

xarakteri və inkiĢaf tendensiyası; 2) ixracın dinamikası; 3) ixracın real və obyektiv imkanları; 4) 

kontagentlərlə mövcud əlaqələrin səmərəliliyi; 5) xarici bazarlarda məhsulun 

rəqabətqabiliyyətliliyi;6) hər bir məhsul üzrə bazarın həcmi; 7) daxili və xarici bazarın tutumu  

və sair göstəricilərdən istifadə edilə bilər. Adətən, ölkələr üzrə ixracın konsentrasiyası 

dərəcəsinin hesablanması zamanı Herfindahl-Hirschman indeksindən  istifadə edilir. Əslində 

Herfindahl-Hirschman indeksi (HHĠ) daha çox daxili bazarda monopolist meyllərin 

qiymətləndirilməsində tətbiq edilir. Belə ki, əgər 1800 < HHI < 10000, onda bazar yüksək 

konsentrasiyalı,  1000 < HHI < 1800  orta konsentrasiyalı, HHI < 1000 az konsentrasiyalı hesab 

edilir.  

 

HHĠ=∑   
  

   .                                                       (1) 

 

   Burada: N-firmaların sayı,   - i-ci firmanın bazardakı payıdır.HHĠ-nin maksimum qiyməti 

10000 ola bilər. Yəni bazarda yalnız bir firma olarsa və onun payı 100% olduğundan HHĠ 

indeksi 10000 olur. Bu mütləq monopoliyadır. Bazarda firmaların sayı çoxaldıqca HHĠ azalır, 

yəni bazarda monopolist meyllər azalır.   
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     Herfindahl-Hirschman indeksini ixrac əməliyyatları üçün tətbiq etsək, onda (1) düsturunu 

belə yaza bilərik:  

 

        ∑    
  

    .                                                    (2) 

 

      Burada:     - j-ci ölkənin  Herfindahl-Hirschman indeksi,    -j-ci ölkədən ixrac olunan i-

ci məhsulun bütün ixrac olunan məhsulların həcmində payıdır. Əgər 1800 <      < 10000 onda 

ixrac daha çox konsentrasiya (az diversifikasiya) olunmuĢ, 1000 <       < 1800 orta dərəcədə 

konsentrasiya (orta səviyyədə diversifikasiya) olunmuĢ,      < 1000 az konsentrasiya (yüksək 

səviyyədə diversifikasiya) olunmuĢ hesab edilir.  

       Azərbaycanda xarici ticarətin diversifikasiyasını qiymətləndirmək üçün son 25 ildə 

xarici ticarət dövriyyəsinin, idxal və ixracın dinamikasına nəzər yetirək. Bu göstəricilər 1-ci 

qrafikdə təsvir edilib.  Qrafikdən görünür ki, son 25 ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 

kəskin artıb. Bu, hər çeydən əvvəl Azərbaycanın  dünya təsərrüfat sisteminə aktiv qoĢulması ilə 

və ölkədə karbohidrogen ehtiyatlarının ixracının artması ilə bağlıdır.  

       Qrafik 1-də diqqəti cəlb edən mühüm məlumatlardan biri ondan ibarətdir ki, tədqiq 

edilən dövrdə ixrac həcminin artıb-azalmasına baxmayaraq, idxal həcmi davamlı olaraq artıb.  

       Bu ixrac fəaliyyətində diversifikasıya dərəcəsinin az olması ilə bağlıdır. Doğrudan da 

ixrac olunan mal qrupları arasında  mineral məhsulların üstünlük təĢkil etməsi ixrac həcminin 

dünya bazarındakı konyukturadan ciddi asılılığını göstərir.  

 

 
 

Qrafik 1. Azərbaycanda xarici ticarətin  dinamikası, mlyn. ABġ dolları 

 

Məsələn, diri  heyvanlar və heyvan mənĢəlı məhsullar, emal olunmamıĢ gön,  aĢılanmıĢ dəri, 

təbii xəz, onlardan hazırlanan məmulatlar, oduncaq, mantar və onlardan hazırlanan məmulatlar, 

hörmə məhsulları, oduncaqdan hazırlanan kütlə, kağız və karton, onlardan hazırlanan 

məmulatlar, ayaqqabı, baĢ geyimləri, çətirlər, çəliklər, lələklər, süni güllər, Ġncəsənət əsərləri, 

kolleksiya əĢyaları və antikvariat, həmçinin müxtəlif  sənaye malları və optik, fotoqrafik, 

kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, tibbi alət  və aparatları, saatlar, musiqi alətləri, daĢ, gips, sement, 

asbest, slyuda, keramika və ĢüĢədən məmulatlar, mirvari, qiymətli daĢlar və metallar, onlardan 

hazırlanan məmulatlar.  
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            2015-ci ildə Azərbaycandan ixrac edilən 10 əsas mal qrupu bütün ixracın  96,9%-ni, bir 

məhsul qrupu isə (mineral məhsullar) 86,6%-ni təĢkil edib. Əvvəlki illərdə də bu mal qrupları 

ixracda əsas rol oynayıb. Məsələn, 1995-ci ildə mineral məhsullar qrupu 58,6%, toxuculuq 

materialları və məmulatları19,5% təĢkil edərək, bütün ixrac həcminin 78,1% təĢkil edib.  

Əgər ixrac edilən əsas mal qrupları üzrə HHĠ əmsalını hesablasaq, bu illər üzrə ixracın 

çox aĢağı səviyyədə diversifikasiya olunduğunu görərik. Məsələn, hesablamalar göstərir ki, HHĠ 

1995-ci ildə 3893,45 olduğu halda  2000-ci ildə 7268,25-ə, sonrakı illərdə isə hətta 8877,71-ə 

qədər (2010) yüksəlib. Sonrakı illərdə isə bir qədər azalaraq  2015-ci ildə isə 7519,23 olub. 

Bütün bu illərdə HHĠ 1800-dən çox olduğundan ixracın az miqdar məhsul ətrafında yüksək 

dərəcədə konsentrasiya olunduğunu, yəni diversifikasiyanın səviyyəsinin çox az olduğunu iddia 

edə bilərik. Azərbaycanda son 15 ildə ixracın əsas mal qrupları üzrə diversifikasiyasının 

dinamikası və onun orta səviyyəli diversifikasiya (1000 <      < 1800) və güclü diversifikasiya 

dərəcələri ilə (     < 1000) müqayisəsi verilir (qrafik 2) .  

 

 
 

Qrafik 2. Azərbaycanın ixracında Herfindahl-Hirschman indeksinin dinamikası 

 

       Qrafikdən görünür ki, Azərbaycanın ixrac fəaliyyətində son 15 ildə davamlı olaraq 

diversifikasiya dərəcəsi çox az olub. Bəzi illərdə, məsələn, 2008-ci ildə, HHĠ= 9429,72 olaraq 

özünün hətta maksimum qiymətinə (HHĠ= 10000) lap yaxın olub. Yalnız 1994-cü ildə ixracda 

diversifikasiya səviyyəsini orta dərəcəli hesab etmək olardı. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, 

həmin ildə ölkənin  ixrac həcmi cəmi 652,7 milyon dollar, xarici ticarət  dövriyyəsi isə cəmi 1,4 

milyard ABġ dolları olub. Ona görə də həmin ildə ixracın diversifikasıyasını o qədər də 

dayanıqlı hesab etmək olmaz.                                                                    

Azərbaycanda ixracın diversifikasiyasının davamlı olmaması hər Ģeydən əvvəl sənaye 

məhsulları istehsalının yüksək konsentrasiyalı olması və kənd təsərrüfatı məhsullarının yüksək 

gəlirli olmaması ilə bağlıdır. Xüsusilə, neft gəlirlərinin son 15 ildə artması kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ixracını nəinki artırmadı, əksinə, belə məhsulların idxal həçmini artırdı. Ona görə 

də ixracda kənd təsərrüfatı məhsullarının payı demək olar ki, cüzidir. Sənaye məhsullarının 

istehsalında isə konsentrasiya dərəcəsi yüksəkdir (qrafik 3).  
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                  Qrafik 3. Azərbaycanda sənaye məhsulları istehsalının dinamikası 

 

Qrafikdən görünür ki, 1998-ci ilədək Azərbaycanda emal sənayesi digər sənaye 

sahələrinə nisbətən daha yüksək çəkiyə malik olub. Sonrakı illərdə isə mədənçıxarma sənayesi 

digər sənaye sahələrini ciddi Ģəkildə üstələyib. Hətta 2010-2012-ci illərdə mədənçıxarma 

sənayesi ümumi sənaye məhsulları istehsalında 80% çəkiyə malik olub.  Bu illərdə emal sənayesi 

cəmi 14% çəki ilə mədənçıxarma sənayesindən xeyli geridə qalıb.   

        Sənaye məhsulları istehsalında konsentrasiyanın qiymətləndirilməsi üçün HHĠ-nin 

hesablanması göstərir ki, son 20 ildə HHĠ  davamlı olaraq (1996-cı ildən baĢqa) orta 

konsentrasiya həddindən çox yüksək olub (qrafik 4).  

 
 

Qrafik 4. Azərbaycanda sənaye məhsulları istehsalının konsentrasiyası (diversifikasiyası) 

 

         Hətta 2008-2009-cu illərdə HHĠ-nin qiyməti 6000 həddinə yaxınlaĢıb. Sənaye məhsulları 

istehsalının konsentrasiyasının belə güclü olması və diversifikasiya dərəcəsinin zəifliyi sənaye 

məhsullarının ixrac diversifikasıyasının da zəif olmasına səbəb olmuĢdur.  

 

Nəticə 

Yuxarıda qeyd edilənlər əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, zəif diversifikasiyalı 

sənaye istehsalı yüksək diversifikasiyalı  sənaye məhsulları ixracını təmin edə bilməz. Tədqiqat 

iĢində aparılmıĢ hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanın ixracının diversifikasiya dərəcəsi çox 

zəif, sənaye məhsullarının istehsalının konsentrasiya dərəcəsi xeyli güclüdür.  
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GiriĢ 

Son bir neçə ildə Azərbaycan hökuməti xarici investisiyalar cəlb etməyə, iqtisadiyyatını 

Ģaxələndirmək üçün islahatlar həyata keçirməyə və özəl sektorun rəhbərlik etdiyi böyüməni 

stimullaĢdırmağa çalıĢır. Bununla birlikdə, Azərbaycan iqtisadiyyatında ixracat gəlirlərinin təxminən 

90 faizini və dövlət büdcəsinin yarısından çoxunu neft və qaz hasilatından gələn gəlirlər təĢkil edir. 

Real ÜDM, ilk növbədə, təbii qaz ixracatındakı artım sayəsində 2019-cu ildə  2,2%  artmıĢdır. Neft 

və qaz sektoru tarixən ən çox xarici investisiyanı cəlb etdiyi halda, Azərbaycan hökuməti 

iqtisadiyyatı Ģaxələndirmək üçün əsasən dörd qeyri-neft sektorunu inkiĢaf etdirməyi qarĢısına 

məqsəd qoydu: kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (ĠKT) və 

nəqliyyat. Son illərdə iĢ mühitinin yaxĢılaĢdırılması və ümumi iqtisadiyyatda islahatların aparılması 

istiqamətində görülən tədbirlərə ―ASAN‖ dövlət xidmət mərkəzlərinin lisenziyalaĢdırma orqanı ilə 

səlahiyyətləndirilməsi, gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi, müəyyən iĢ yoxlamalarının 

dayandırılması və vergi rejimində islahatları aid etmək olar. 

Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının dərc etdiyi ―Doing Business 2020‖ 

reytinqində Azərbaycan 190 ölkə arasında 25-dən 34-ə düĢdü. Bu  hesabata görə, Azərbaycan 2018-

ci ilin may ayından 2019-cu ilin may ayına qədər dörd uğurlu islahatlar həyata keçirdi və bununla da 

beĢ hədəfdən dördünü yerinə yetirmiĢ oldu. Bu islahatlar əmlakın qeydiyyatı, kredit alınması, 

investorlarının qorunması və müqavilələrin icrası ilə əlaqəlidir. Bu göstəricilərə görə Azərbaycan ilk 

20 ―islahatçı‖ ölkədən biri kimi seçilmiĢdir. Bununla birlikdə, çoxĢaxəli və rəqabətçi bir özəl 

sektorun yaradılması üçün tələb olunan struktur islahatlarında irəliləyiĢ yavaĢ olaraq qalır və 

korrupsiya Azərbaycanda fəaliyyət göstərən firmalar üçün əsas problem olaraq qalmaqdadır. Kiçik 

bir hökumətə bağlı holdinq Ģirkətləri iqtisadiyyatda üstünlük təĢkil edir, əqli mülkiyyət hüquqlarının 

icrası qeyri-kafi və məhkəmə Ģəffaflığı yoxdur [2]. 

Azərbaycan qanunlarına əsasən xarici investisiyalar tam və qorunmayan hüquqi müdafiədən 

istifadə olunur və xüsusi Ģərtlər xaricində milliləĢdirilə və mənimsənilə bilməz. Xüsusi qurumlar 

sərbəst Ģəkildə ticarət müəssisələrində maraqlar yarada, əldə edə və sərəncam verə bilər. Xarici 

vətəndaĢlar, təĢkilatlar və müəssisələr torpaq sahələrini icarəyə götürə bilər, lakin sahibinə 

çevrilməyə bilərlər [5]. 

 

ĠĢğal olunmuĢ ərazilərin infrastrukturu 

ĠĢğal olunmuĢ regionda müxtəlif təbiət abidələri, nadir bitki və heyvan növləri yayılmıĢdır. 

ĠĢğal olunan Kiçik Qafqazın dağlıq zonası Azərbaycanın iri meĢə  sahəsi olan ərazisidir. 

Regionun ümumi meĢə sahəsi təxminən 246,7 min ha, o cümlədən 13,197 min ha qiymətli meĢə 

sahələridir. Ölkəmizdə xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi hazırda 890 min ha 

çatdırılıb ki, bunun da 42,997 min ha ermənilər tərəfindən iĢğal olunmuĢ ərazilərə aid idi [3]. 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər, 

Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam (rayon mərkəzi və ərazisinin böyük hissəsi), Füzuli (rayon 

mərkəzi və ərazisinin böyük bir hissəsi) inzibati rayonları 1989-1993-cü illərdə Ermənistan 

tərəfindən iĢğal olunmuĢdur və iĢğal tarixindən bu günədək talançılıq, qeyri-səmərəli istismar 

nəticəsində regionun infrastrukturu yox səviyyəsinə gətirilmiĢdir. Bu səbəbdən, gələcək bərpa 

iĢləri ümumi infrastrukturun (yollar, qaz, su, elektrik enerjisi, rabitə) və ilkin yaĢayıĢ Ģəraitinin 

qurulmasından baĢlamalı və sonrakı mərhələdə isə iqtisadi inkiĢaf layihələrinə keçilməlidir. 
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1985-ci ildə Qarabağın Xankəndindəki iri Ġpək Kombinatına daxil olan barama 

xammalının cəmi 8%-i Dağlıq Qarabağın özündə istehsal olunurdu. Yerdə qalan 92%-i isə 

Azərbaycanın digər rayonlarından gətirilirdi. Dağlıq Qarabağ Vilayətinin 1986-cı ildə həyata 

keçirdiyi xarici iqtisadi əlaqələrin həcminin cəmi 0,3 %-i, idxalının isə 1,4 %-i Ermənistanın 

payına düĢdüyü halda, Azərbaycana onun ixracatının  33,3 % düĢürdü. KeçmiĢ Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin mərkəzi Xankəndi vaxtilə birbaĢa Azərbaycan dəmir və Ģosse yollarına və 

bütövlükdə respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya sisteminə sıx bağlanmıĢdır. Xankəndindən 

dəmir yolu ilə Bakıya qədər olan məsafə 392 km-dir. Regionun gələcək inkiĢafında bu çox vacib 

amildir və infrastruktur layihələr sovet vaxtı mövcud olan nəqliyyat loqistikasının xəritələrindən 

istifadə edə bilər. Təbii, zəbt olunmuĢ rayonlarda illərdən bəri fəaliyyət göstərən vahid nəqliyyat-

kommunikasiya sistemi Ermənistanın təcavüzü nəticəsində hal-hazırda dağıdılmıĢ və bərbad 

vəziyyətdədir. 

ĠĢğal edilmiĢ ərazilərdə 155 müxtəlif növ faydalı qazıntı yataqları, o cümlədən: 5 qızıl, 6 

civə, 2 mis, 1 qurğuĢun və sink, 19 üzlük daĢı, 10 miĢar daĢı, 4 sement xammalı, 13 müxtəlif növ 

tikinti daĢları, 1 soda istehsalı üçün xammal, 21 pemza və vulkan külü, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 

tikinti qumu, 9 gips, anhidrid və gəc, 1 perlit, 1 obsidian, 3 vermikulit, 14 əlvan və bəzək daĢları 

(əqiq, yəĢəm, oniks, cad, pefritoid və s. ) yataqları yerləĢir. Sənaye ehtiyatları 132,6 ton qızıl, 

37,3 min ton qurğuĢun, 189 milyon m
3
 miĢar daĢı, 1 milyon 526 min ton gəc, 18 milyon 432 min 

m
3
 üzlük daĢı, 23 milyon 243 min m

3
 gil, 57 milyon 965 min ton tikinti daĢı, 96 milyon 987 min 

ton qum-çınqıl, 1898,4 ton civə, 4 milyon 473 min m
3
 perlit, 2 milyon 144 min m

3
 pemza, 129 

milyon 833 min m
3
 soda istehsalı üçün əhəngdaĢı, 147 milyon 108 min ton sement xammalı və s. 

iqtisadiyyatın inkiĢafında vacib əhəmiyyət daĢıyan faydalı qazıntılar aĢkar edilmiĢdir.  

ĠĢğal olunmuĢ ərazilər Azərbaycanın sənayesi və tikintisində böyük əhəmiyyəti olan 

müxtəlif növ tikinti materialları ilə çox zəngindir. Belə materialların böyük ehtiyatları Ağdam 

rayonu ərazisində yerləĢən Çobandağ (əhəngin ehtiyatları 140 milyon ton və gillər 20 milyon ton 

), ġahbulaq (25 milyon ton gil), Boyəhmədli (45 milyon ton gil) və digər yataqlardadır. 

Həmçinin, iri tikinti daĢ yataqları Xankəndində, mərmər isə Harovda yerləĢir [3]. 

Cədvəl 

ĠĢğal olunmuĢ rayonlar üzrə ayrı-ayrılıqda faydalı qazıntılar 

Rayonun adı Faydalı qazıntı növü 

Ağdərə Qızıl, qurğuĢun, sink, mis, miĢar daĢı, gəc  

ġuĢa Üzlük daĢı, gil, tikinti daĢı  

Xocalı Gil, üzlük daĢı, qum-çınqıl 

Xocavənd Üzlük daĢı, tikinti daĢı 

Kəlbəcər 
Qızıl, civə, miĢar daĢı, gil, perlit, qum-çınqıl, tikinti daĢları, üzlük daĢları, əlvan 

daĢlar (obsidian, oniks, pefritoid, listvenit) 

Laçın 
Civə, miĢar daĢı, üzlük daĢı, tikinti daĢı, gil, qum-çınqıl, pemza, vermukulit, vulkan 

külü, əqiq, jad 

Qubadlı MiĢar daĢı, gil, tikinti daĢı, üzlük daĢı, əlvan daĢı 

Zəngilan Qızıl, gümüĢ, üzlük daĢı, əhəng daĢı, gil, tikinti daĢı, qum-çınqıl 

Cəbrayıl 
MiĢar daĢı, gil, qum, sement, gəc, tikinti daĢı, kips, ahhidrid, pemza, vulkan külü, 

əlvan daĢlar (yəĢəm, xalsədan) 

Füzuli MiĢar daĢı, gil, qum-çınqıl 

Ağdam MiĢar daĢı, üzlük daĢı, sement xammalı, gil, qum-çınqıl 

Mənbə: [6] əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmiĢdir 

 

Təbii ki, yuxarıdakı faydalı qazıntılarla bağlı məlumatlar müəyyən mənada nisbi xarakter 

daĢıyır və növbəti mərhələdə bütün yataqların qiymətləndirilməsi aparılmalı, sovet dövrünə aid 

rəqəmlər dəqiqləĢdirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, keçən 30 il ərzində ərazilər talançılığa 

məruz qalmıĢdır. Həmçinin, yeni qiymətləndirmə üsulları meydana gəlmiĢdir və regionun faydalı 

qazıntılarla bağlı yeni geoloji xəritəsi hazırlanmalıdır. 
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Xudafərin SES isə Araz çayı üzərində Ġranla Azərbaycan arasında imzalanmıĢ razılaĢmaya 

uyğun olaraq inĢa edilir. Belə ki, 2016-cı ilin fevralında ―Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə 

Ġran Ġslam Respublikası Hökuməti arasında Araz çayı üzərində ―Xudafərin‖ və ―Qız Qalası‖ 

hidroqovĢaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi, istismarı, 

energetika və su ehtiyatlarından istifadə sahəsində əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ‖ imzalanmıĢdır. 

Araz üzərində elektrik stansiyalarının ümumi gücü 280 meqavata çata bilər. Bu layihələrin 

reallaĢması Azərbaycana illik 368 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsalı gətirə bilər. 

Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləĢən Ġstisu mineral suları özlərinin əlveriĢli qaz və kimyəvi 

tərkibinə, yüksək temperaturuna, böyük təbii ehtiyatlarına görə fərqlənir. Ġstisu bulağı üstündə 

keçən əsrin 80-ci illərində iri kurort və mineral sudoldurma zavodu tikilmiĢdir. Həmin zavod 

sutkada 800 min litr su istehsal edirdi. TurĢsu mineral bulağı Azərbaycanın ġuĢa Ģəhərinin 17 

km-lik məsafəsində yerləĢir. TurĢsu vasitəsi ilə müxtəlif daxili xəstəliklər müalicə olunur, 

kəmər vasitəsi ilə ġuĢa Ģəhərinə su verilirdi 

Təxminən 30 ildir iĢğal altında olan torpaqlarımızı rəĢadətli ordumuz azad edərək 

Azərbaycanın regionda və dünyada öz nüfuzunu, etimadını daha da gücləndirdi. Azərbaycana 

investisiya qoymaq istəyən, lakin münaqiĢə səbəbi ilə investisiya qoymağa risk etməyən ölkələr 

―II Qarabağ müharibəsi‖ndən sonra onunla əməkdaĢlıq etmək istəyirlər. Bu məsələ ilə bağlı 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Dağlıq Qarabağ bölgəsində olarkən Ġkinci Qarabağ 

müharibəsindən sonra yenidənqurma prosesinin artıq baĢladığını və bütün dost ölkələrin iĢtirak 

edə biləcəyini elan etdi. 

Xarici Ģirkətlər, Ermənistanın iĢğalından azad edilmiĢ Azərbaycan ərazilərinin bərpasında 

iĢtirak edən ölkərə həm maddi yardım, həm də iĢğal olunmuĢ ərazilərdə öz Ģirkətlərinin 

filiallarını yaratmaq istəyirlər. Artıq bu Ģirkətlərin rəhbərləri və nümayəndələri ilə rəsmi 

səviyyədə görüĢlər keçirilir, müzakirələr aparılır və eyni zamanda əməkdaĢlıq barədə bəzi 

ölkələrlə  müqavilələr imzalanıb. Bu cür ölkələrə Türkiyə, Rusiya, Ġngiltərə, Pakistan, Ġtaliya, 

Fransa, Hollandiya, Ġran, Ġsrail və s. misal gətirmək olar [1]. 

Qarabağ bölgəsi, ‖Ceymstaun Fond‖ undakı bir hesabata görə, Qarabağın və Bakının 

nəzarəti altındakı ətraf ərazilərin bəzi hissələrinin ―yaĢıl enerji‖ zonasına çevrilməsi üçün 

hökumət tərəfindən müəyyən planlar hazırlanır. ―Azərbaycan yalnız iĢğaldan azad edilmiĢ 

bölgələri yenidən qurmağı və inkiĢaf etdirməyi deyil, eyni zamanda bu ərazilərdə ― ağıllı Ģəhər‖ 

və ―ağıllı kənd‖ konsepsiyalarını həyata keçirməyi hədəfləyir. Ġsrail  ətraf mühitin davamlılığının 

müdafiəsi məsələsində dünya lideridir. Ölkə az su Ģəraiti olan quraq bir səhrada yerləĢsə də, 

ölkənin bütün su ehtiyatlarını istifadə etmədən yüksək keyfiyyətli məhsullar yetiĢdirmək üçün 

damcı metodu ilə sulamadan geniĢ istifadə edir. Ġsrail eyni zamanda çirkab suları üçün istifadə 

olunan suyun demək olar ki, 90 faizini təkrar emal edərək suyun təkrar istifadəsində dünyada 

liderdir. Azərbaycan Ġsrail dövlətinin ətraf mühitin idarəedilməsi, kənd təsərrüfatı, memarlıq, 

tibb, təhsil, yüksək texnoloji və s. ilə əlaqəli göstərə biləcəyi köməyi yüksək qiymətləndirir. Belə 

layihələr əsasında Ġsrail Azərbaycanın post-konflikt regionlarına öz yatırımlararını etmək 

məqsədilə ölkələr arası müəyyən saziĢlərin bağlanmasında maraqlıdır.  

Bundan baĢqa Macarıstan Ģirkətlərinin azad edilmiĢ torpaqların bərpasında, xüsusən də 

―ağıllı Ģəhərin‖ inĢasında iĢtirak etməkdə maraqlı olduqları gözləniləndir. Su ehtiyatlarının idarə 

edilməsi bu ərazilərdə vacibdir və bu sahədə böyük təcrübəyə sahib olan Macarıstan, Dağlıq 

Qarabağ bölgəsinin bərpasına böyük töhfə verə bilər. Azərbaycan və Macarıstan arasında Strateji 

TərəfdaĢlıq haqqında Birgə Bəyannamə imzalanıb və burada deyilir: "Məhsuldar əməkdaĢlıq 

nəticəsində qarĢılıqlı ticarət dövriyyəsinin, o cümlədən Macarıstanın Azərbaycana ixracatında 6 

faiz, Azərbaycanın Macarıstana ixracatında isə 60 faiz artması gözlənilir [1]. 

ABġ Ģirkətləri də Dağlıq Qarabağ bölgəsinin bərpasında iĢtirak etməkdə maraqlıdırlar. 

ABġ―Cənub Qaz Dəhlizi‖ layihəsini dəstəkləyir və ölkəsinin Ģirkətləri Azərbaycanın azad 

edilmiĢ ərazilərində infrastrukturun yenidən qurulması və bərpasında iĢtirak etməkdə 

maraqlıdırlar. Regionun daxili imkanlarının çox olması, eləcə də digər ölkələrin təcrübəsi və 

xarici Ģirkətlərin potensialı sayəsində Azərbaycan azad edilmiĢ ərazinin 10 min km
2
 çox hissəsini 

https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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bərpa etmək və bu torpaqların sakinlərinin evlərinə qayıda biləcəklərini qısa müddətdə təmin 

etmək mümkündür. 

Azərbaycan, xüsusən də Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti (ARDNġ) və Azərbaycan Dövlət 

Neft Fondu (SOFAZ), ABġ da daxil olmaqla müxtəlif ölkələrə investisiya yatırsa da, Azərbaycan 

xarici investisiyaları fəal Ģəkildə təĢviq etmir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 

(ARDNF) investisiyaları ümumiyyətlə daĢınmaz əmlak, qiymətli metallar və aĢağı gəlirli dövlət 

qiymətli kağızları ilə məhdudlaĢır. SOCAR Azərbaycan qazını Avropa bazarlarına nəql edən Cənub 

Qaz Dəhlizinin bir hissəsi olaraq Türkiyə və Gürcüstanda neft və qaz infrastrukturuna və neft-kimya 

emalına, habelə Yunanıstan, Albaniya və Ġtaliyada qaz boru kəməri Ģəbəkələrinə böyük sərmayə 

yatırmıĢdır. Hökumət yerli investorların xarici sərmayə qoymalarını məhdudlaĢdırmır. 

 

Sərmayələr potensialının qiymətləndirilməsi 

Bütün bu qəbul edilmiĢ qanunlara və dəyiĢikliklərə əsassən iĢğal altından azad olmuĢ 

əraziləridə investorları cəlb etmək üçün 3 istiqamətli sərmayələr potensialını geniĢləndirmək 

lazımdır: 

1. Dövlət büdcəsindən kapital qoyuluĢu xərclərini artırmaq. 

2. Daxili investisiyaların önünü bu regiona açmaq. 

3. Xarici investorların maraqlarını bu bölgəyə daĢımaq. 

 

        Nəticə 

Azərbaycanda ən çox çəkilən xərclər tikinti, təmir və infrastruktura yönələn xərclər sayılır 

və Qarabağın azad olunması ilə bağlı olaraq orada aparılacaq təmir-bərpa iĢləri bu xərclərimizin 

daha çox olmasına səbəb olur. Eyni zamanda dövlət büdcəsində kapital qoyuluĢu xərclərimizi və 

müdafiə xərclərimizi artırmalıyıq. Buna görədə ictimai vəsaitlər (dövlət büdcəsi bu kateqoriyaya 

aiddir) hesabına Qarabağa yönəldə biləcəyimiz sərmayə mənbəyi hesab oluna bilər. 

Daxili investorları iĢğaldan azad olmuĢ ərazilərə sərmayə qoymaları üçün instutsional 

güzəĢtlərdən vergi güzəĢtlərinədən həvəsləndirmə mexanizmləri təklif etmək lazımdır. Bununla 

həm də yerli kapitalın xarici ölkələrə axının qarĢısını almaq mümkün ola bilər. Bundan əlavə 

xarici investisiyanın ölkəyə cəlb olunması günün ən vacib məsələlərindən biri olmaqdadır. Xarici 

inestisiyanın ayrı-ayrı dövlət və Ģirkətlərdən daha sürətlə cəlbi post-konflikt regionlarında sosial-

iqtisadi inkiĢafına və eyni zamanda bütöv Azərbatcanın sosial-iqtisadi inkiĢafına sürətli təkan 

verəcək. 
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TĠKĠNTĠDƏ TƏġKĠLATĠ-ĠQTĠSADĠ ASPEKTLƏRĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNĠN MATRĠS 

FORMASININ TƏġKĠLĠ 

         
        Məqalədə istehsal sahələrinin geniĢləndirilməsində tikinti təĢkilatlarının rolu, müəssisənin 

idarəetmə sisteminin təĢkilinin təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri təhlil edilmiĢ, dayanıqlı istehsalın 

təĢkili prosesinin formalaĢması modeli verilmiĢdir. Həmçinin qeyd edulir ki, tikinti 

təĢkilatlarında istehsal səmərəliyinin yüksəldilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının tələblərinə 

lazımi səviyyədə cavab verə bilmir. Bu tələbin təmin edilməsi üçün tikinti müəssisələri öz 

inkiĢafında kəskin dönüĢ etməli-davam edən prosesdən təĢkilati-texnoloji yüksəliĢ prosesinin 

formalaĢmasına keçməlidir. Ġqtisadiyyatın inkiĢafı, struktur dəyiĢiklikləri, innovasiyalı inkiĢaf 

idarəetmənin yeni konsepsiyalarının həyata keçirilməsi mexanizmlərinin və tikinti 

müəssisələrinin təĢkilati strukturunun təkmilləĢdirilməsini tələb edir. 

 
       Açar sözlər: tikinti, müəssisə, təĢkilati-iqtisadi aspektlər, idarəetmə, matris forması 

 
        GiriĢ 

        Sosial-iqtisadi inkiĢafın sürətləndirilməsi, iqtisadiyyatın transformasiyası yolu ilə ölkənin 

məhsuldar qüvvələrinin keyfiyyətcə dəyiĢməsi sahəsində qarĢıda duran vəzifələrin həllində əsaslı 

tikinti mühüm rol oynayır.  ĠnĢaat kompleksi ölkənin hər bir reginunda xalq təsərrüfatının aparıcı 

sahələrinin yenidən qurulması və yenidən silahlanmasını, bütün əhalinin abadlaĢdırılmıĢ 

mənzillərlə təminatını ən qısa müddətə həyata keçirməlidir. Bunun üçün investisiya dövrünün 

müddətini 2 dəfə azaltmaq, tikintinin səmərəliliyi və keyfiyyətini kəskin Ģəkildə artırmaq tələb 

olunur.  
           Tikinti istehsalının inkiĢafının nəticələrinin təhlili əsasında aparılan tədqiqatlarda 

müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, bu sahənin istehsalat aparatının köklü Ģəkildə dəyiĢməsinin zəruriliyi 

vacibdir. Fikrimizcə, tikinti proseslərinin səmərəliliyi və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə daim 

istiqamətlənmiĢ yüksək mütəĢəkkil istehsalat kollektivlərinin çatıĢmazlığının mühüm 

səbəblərindən biri bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı və son nəticələrə yönəldilmiĢ tikinti istehsalının 

sistemli fəaliyyəti Ģəraitndə istehsal aparatının formalaĢması və istifadəsi probleminin nəzəri və 

praktiki aspektlərinin kifayət qədər iĢlənib hazırlanmamasıdır [1, s.26-31]. 

 

       Ġstehsal sahələrinin geniĢləndirilməsində tikinti təĢkilatlarının rolu 

        Ġstehsal sahələrinin geniĢləndirilməsində (fəaliyyət göstərən istehsalda tikintinin və yeni 

istehsal güclərinin, rekonstruktiv dəyiĢliklərin, modernləĢmənin və texniki silahlanmanın) tikinti 

təĢkilatlarının mühüm rolu vardır. Tikinti-quraĢdırma iĢlərinin yerinə yetirilməsi, fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin geniĢləndirilməsi və yeniləĢdirilməsi, texniki silahlanması, yeni tikililərin 

istehsal güclərinin və obyektlərin vaxtında isə salınması nəticəsində istehsalın texniki 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, eyni zamanda onun səmərəliyi bilavasitə tikintinin vəzifəsi hesab 

edilir. Əhalinin mənzillə təmin edilməsi, onun keyfiyyəti və komfortluğunun yüksəldilməsi, 

istismarda olan mənzil-yaĢayıĢ fondunun, mədəni-məiĢət təyinatlı obyektərin yeniləĢdirilməsi və 

təmiri ilə əlaqəli problemləri də tikinti müəssisələri yerinə yetirir. Beləliklə, tikinti iqtisadiyyatın 

digər sahələrinin yalnız inkiĢafı ilə deyil, həmçinin praktiki olaraq bütün sahələrin istehlak 

tələbatı ilə də   üzvi əlaqədədir.   

         Təsərrüfat subyekti kimi tikinti təĢkilatlarına sənaye və texniki birliklər, təĢkilati, inzibati 

və iqtisadi müstəqilliyi olan subyektlər aid edilir. Bütün təsərrüfat fəaliyyətli müəssisələrdə 

olduğu kimi, tikinti təĢkilatlarının da  daxili və xarici mühit amilləri ilə əlaqəsi danılmazdır. 

Onun daxili mühit amillərinə kadr personalı, istahsal vasitələri, informasiya və pul daxildir. 

mailto:nahid.almasov@mail.ru
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Xarici mühit amillərinə isə tikinti təĢkilatının məhsullarının istehlakçıları (sifariĢçilər), istehsalat 

komponentləri ilə təmin edicilər, həmçinin dövlət orqanları və onun ərazisinin yaxınlığında 

yerləĢən əhali daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, tikinti təĢkilatlarının stabil standart strukturu 

mövcud deyildir, çünki o, istehsalat-iqtisadi konyuktura, elmi-texnuki tərəqqi və sosial-iqtisadi 

proseslərin təsiri altında daimi korrektə edilir. 

         Dünya ölkələrində iqtisadi artımımın stimullaĢdırılmasını həyata keçirmək məqsədi ilə bina 

və infrastrukturların investisiyalaĢması prosesi hər il davam etdirilir. Belə ki, inkiĢaf etmiĢ 

ölkələr yeni infrastrukturun istifadəyə verilməsindən xeyli gəlir əldə edir, eyni zamanda aydın 

görünür ki, onların iqtisadiyyatı xidmət sferası  və infrastrukturun artımında diversifikasiya 

edilir. Məhsuldarlığın Hərtərəfli Qlobal Ġndeksi (MHQĠ) üzrə Ġqtisadiyyat və Biznes Tədqiqatlar 

Mərkəzinin (ĠBTM) məlumatına əsasən aktivlərin tikintisindən ən yüksək gəlir əldə edən ölkələr 

sırasında Çin (10,4 trilyon ABġ dolları), ABġ (5,4 trilyon ABġ dolları), Hindistan (3,6 trilyon 

ABġ dolları), Yaponiya (1,9 trilyon ABġ dolları) və Meksika (1,4 trilyon ABġ dolları) ilk yerləri 

bölüĢür. Ġlk 10 ölkə içərisində 7-10 sıralarda Almaniya (1,0 trilyon ABġ dolları), Braziliya (966 

milyard ABġ dolları), Türkiyə (807 milyard ABġ dolları) və Fransa (794 milyard ABġ dolları) 

yerləĢir. Məlumatların təhlili göstərir ki, Çində iqtisadi artım orada yaradılmıĢ aktivlərdən güclü 

asılıdır və həmin göstərici  ÜDM-in 52,9%-ni təĢkil edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Çinin 

iqtisadiyyatı istehsal və investisiyadan fərqli olaraq tədricən xidmət və tələbat istiqamətinə 

balanslaĢdırılır. Çində istehsalın bu intensivliyi  ABġ iqtisadiyyatını 1,93 dəfə, Hindistan 

iqtisadiyyatını 2,89 dəfə ötməyə imkan verir [4]. 

        Yuxarıda qeyd edilənlərdən belə bir fikir formalaĢır ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, 

o cümlədən tikintidə fəaliyyət göstərən müəssisələrin normal fəaliyyətinin təĢkili ilk növbədə 

bazar münasibətlərinin inkiĢafına əsalanmalıdır.  

         Bazar münasibətlərinin və yeni mülkiyyət formalarının inkiĢafı iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində, o cümlədən tikintidə bu proseslərə adekvat idarəetmə sistemlərinin formalaĢmasını 

tələb edir. Ġdarəetmə sisteminin formalaĢması problemi müəssisələrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir [2, s. 58-63]. Bazar münasibətləri çərçivəsində tikinti müəssisələrinin fəaliyyətinin 

məzmunu və məqsədlərinin müəyyənləĢdirilməsi, onların iqtisadi davranıĢları köklü Ģəkildə 

dəyiĢir.GeniĢ iqtisadi sərbəstliyə və özünün istehsalat-kommersiya fəaliyyətinin nəticələrinə görə 

əmtəə-pul münasibətlərinin obyekti olan müəssisələr yüksək səmərəli fəaliyyəti, rəqabətliliyi və 

tikinti iĢləri bazarında dayanıqlı vəziyyəti təmin edə bilən idarəetmə sistemlərini 

formalaĢdırmalıdır.  

 

         Müəssisənin idarəetmə sisteminin təĢkilinin təkmilləĢdirilməsi 

         Təsərrüfat fəaliyyəti təcrübəsində həll edilməsi vacib hesab edilən problər sırasında 

idarəetmə sisteminin təĢkilinin təkmilləĢdirilməsi, tikinti istehsalatı müəssisələrinin daxili və 

xarici mühitinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla qeyd edilməlidir. Təsərrüfat fəaliyyətinin yeni 

Ģətaitində tikinti kompleksi müəssisələrinin idarəetmə prinsipləri bazar və dövlət tənzimlənməsi 

metodlarının birləĢməsi əsasında qurulmalıdır ki, buna da planlaĢdırma daxildir [3, s.3-13]. 

Tikinti müəssisələrinin planlaĢdırılmasının əhəmiyyəti müasir dövrdə yalnız artmaqla 

yekunlaĢmır, eyni zamanda arzu olunan sistemin əldə edilməsinə təsir göstərən keyfiyyətcə yeni 

məzmunda planın iĢlənilməsini əks etdirir ki, bu da elmi səviyyənin yüksəldilməsini və 

müəssisənin inkiĢafına hərtərəfli təsirinin gücləndirilməsini tələb edir. 

         Bu baxımdan, planlaĢdırmanın təkmilləĢdirilməsi planın həlledici təsirini təmin etməkdir 

və bu təsir aĢağıdakılarda özünü daha geniĢ formada göstərir: istehsalatın və idarəetmənin 

mütərəqqi strukturunun formalaĢmasında; elmi-texniki tərəqqinin planlı olaraq sürətləndirilməsi 

əsasında istehsalın geniĢləndirilməsində; təĢkilatın planlı iĢləri səviyyəsinin yüksəldilməsində; 

proqnozlaĢdırma, perspektiv və cari planlaĢdırmanın qarĢılıqlı əlaqələrinin gücləndirilməsində; 

planlı göstəricilər sisteminin təkmilləĢdirilməsi və onun resurslardan səmərəli istifadəyə təsirinin 

gücləndsirilməsində; müəssisələrin mövcud ehtiyatlardan nisbətən tam istifadəyə marağının 

artırılmasında. Ümumiyyətlə, planlaĢdırmanın ağırlıq mərkəzi ona təsir göstərən proqramların 

formalaĢmasını əhatə edir. 
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          ProqramlaĢdırmaya proqram yanaĢması müəssisənin sosial-iqtisadi və təĢkilati-texniki 

inkiĢafının bütün elementlərini və aspektlərini əks etdirir, onun gücləndirilməsi isə öz 

növbəsində bazar təsərrüfatı fəaliyyətinin idarəedilməsi tələblərinə cavab verən nəzəri və 

metodoloji qaydaların iĢlənilməsi məcburiyyətini Ģərtləndirir. Bu aspektdə həyata keçirilməsi 

vacib hesab edilən əməliyyatlar sırasına konkretləĢdirilmiĢ tədbirlərin cəmi aid edilir ki, bu da 

dəqiq müəyyənləĢdirilmiĢ məqsədlərin icra edilməsinə istiqamətləndirilməklə ona müxtəlif 

fəaliyyət növləri ilə inteqrasiyada idarəetmə aləti kimi baxılmasına imkan verir. Bu halda 

inteqral proqramlar tikinti müəssisələrinin istehsalat sistemində struktur vahidi rolunda çıxıĢ 

etməklə istehsalat və idarəetmənin daxili və xarici inkiĢaf parametrlərini, eyni zamanda müəyyən 

problemə dair  iqtisadi, istehsal, təĢkilati, elmi-texniki və sosial tədbirlərin üzvi əlaqəsini özündə 

əks etdirir. 

          Tikinti müəssisəsinin planlaĢdırma və idarə edilməsi üzrə nəzərdə tutulan proqramın 

optimal variantı, fikrimizcə, xərclər və nəticə arasındakı əlveriĢli nisbətin həllini təmin edən 

üsulun müəyyənləĢdirilməsidir. Bu üsula isə idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsi üzrə 

tədbirlərin strateji istiqamətdə planlaĢdırılması cavab verir. Beləliklə, idarəetmə sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi üzrə tədbirlər planına biz tikinti müəssisəsinin inkiĢafı və istehsalın 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin ümumi planı kimi baxmıĢ oluruq. 

         Ġdarəetmə sisteminin mürəkkəbliyi hər hansı bir iqtisadi və riyazi problemin həllinə 

yönəldilən optimal tədbirlərin iĢlənib hazırlanmasını azaltmağa imkan vermir. Tədqiqat göstərir 

ki, idarəetmənin funksional sisteminin təhlili zamanı  aĢkar edilmiĢ prosedurlar, qaydalar,  həll 

prinsipləri və model-sxemlərdən danıĢılmalıdır. 

         PlanlaĢdırma və idarəetmənin modelinin seçilmə kriteriyası baĢlanma Ģəraitini və idarəedici 

parametrləri əks etdirməlidir və bunun tərkibi mövcud tədbirlərin formalaĢdırılması üzrə 

qərarların qəbul edilməsi texnologiyası ilə müəyyən edilir. Ġdarəetmənin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi və təkmilləĢdirilmiĢ proqram layihəsinin əsas göstəriciləri matris formasında 

verilrilir və proqramın məqsədlərinin aktuallığını, habelə onlara nail olmaq üçün mənbələri aydın 

Ģəkildə nümayiĢ etdirir.   

        Dövlət səviyyəsində məqsədli proqramların icrası konkret hüdudlar çərçivəsində 

nizamlanır. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində proqram məqsədli idarəetmə və planlaĢdırma 

metodlarının baĢlıca Ģərtlərinə: böyük ərazi, coğrafi müxtəliflik, inzibati təcridlik; istehsal 

amillərinin məkan baxımdan yenidən bölgüsü, iqtisadiyyatın sahəvi strukturu; yüksək aĢınma 

səviyyəsi və əsas fondların köhnəlməsi kimi mənfi tendensiyaların dayanıqlılığı, əhalinin sayının 

azalması, korrupsiya halları və cinayətlərin artması, resursların (təbii, maliyyə və insan) xarici 

ölkələrə axını; elmi-texniki inqilab, əmək resurslarının keyifyyəti və əhalinin təhsili, 

iqtisadiyyatın enerjitutumluluğu və s. kimi əmək məhsuldarlığını müəyyənləĢdirən həlledici 

göstəricilərdə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən geri qalma aiddir. 

         Fikrimizcə, proqram-məqsədli idarəetmənin nisbətən sadəliyi və ciddi məntiqi, tədqiqat 

aparılan sahədə  idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi təcrübəsindəki istifadə prosesinin 

mürəkkəbliyini azaltmır. Odur ki, əmək fəaliyyətinin tipini təmin edən, yaranmıĢ iqtisadi sistemə 

adekvat olan və idarə edilmədə  yüksək nailiyyətlərin əldə edilməsinin əsas  hissəsi olan insanı, 

kollektivi nəzərə alan iqtisadi stimullaĢma mexanizmi lazımdır. Yalnız bu əsasda sosial-iqtisadi 

və təĢkilati-akademik xarakterli iri uzunmüddətli proqramların icrası ilə bağlı istənilən vəzifəni 

maksimum dərəcədə effektiv həll edə bilən, düĢüncəli insanlardan ibarət olan kollektivi 

yaratmaq üçün proqram yönümlü idarəetmənin ümumi məqsədinə nail olmaq mümkündür.     

         Qeyd etmək lazımdır ki, təlim və planlaĢdırılan tədbirlərin praktiki icrası zamanı bir sıra 

çətinlik və problemlərin ortaya çıxması nəticəsində yaranan psixoloji baryeri aĢmaq bu tip 

idarəetmənin həyata keçirilməsinin əsas pilləsi hesab edilir. 

        Yuxarıda göstərilən nəzəri və metodoloji təkliflər müəssisələrdə istehsalın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi və inkiĢafı proqramının təĢkilati mexanizmini yaratmadan qeyri-mümkündür və 

praktik olaraq həyata keçirilə bilməz. Müasir idarəetmədə bu vacib problemin həlli ayrı-ayrı 

orqanlar və iĢçilər arasında yeni qarĢılıqlı təsir etmə stilinə keçməklə onda xarakterik 

münasibətlərin dəyiĢdirilməsi prinsipləri ilə əlaqəlidir və təĢkilati mexanizmin yeni tipinin 
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formalaĢmasına gətirib çıxarır. Bu cür dəyiĢikliklər, idarəetmənin təĢkliati strukturunun 

formalaĢmasının metodiki iĢlənilməsini zəruri etməklə geniĢlənmə və bazar münasibətlərində 

dərinləĢmədə müəssisənin səmərəli istehsalının yüksəldilməsi və inkiĢaf planının həyata 

keçirilməsinə istiqamətləndirilməklə nail oluna bilər. 

        Qeyd edilən məsələnin həllinə metodoloji cəhətdən yanaĢma müəssisənin fəaliyyətində, 

təĢkilati strukturunda daimi, fasiləsiz və tədricən baĢ verən yenilik və modifikasiyalar qarĢısında 

onun xarakterinə və miqyasına görə əhəmiyyətli  olan dəyiĢikliklərə üstünlük verilməsindən 

ibarətdir. Müəssisələrin təĢkilati mexanizminin formalaĢması prosesinə bu cür yanaĢma təĢkilati 

qərarların məzmununu kəskin dəyiĢdirməklə onları nisbətən radikallaĢdırır və kompleksləĢdirir, 

bu da müəssisinin proqram strategiyası prosesinin həyata keçirilməsində özünü göstərir.  

Fikrimizcə, müasir təsərrüfatçılıq Ģəraitində müəssisələrdə proqram-məqsədli planlaĢdırmanın 

tətbiq edilmə miqyasının geniĢləndirilməsi vacib və prinisipial hesab edilir.  Bu isə istehsalatın 

inkiĢafı və idarəedilməsinin kompleks proqramının həyata keçirilməsinin təĢkilati mexanizminin 

formalaĢması zamanı yaranan psixoloji gərginliyin azaldılması və münaqiĢəli məsələlərin aradan 

qaldırılmasına Ģərait yaradır.  

        Proqram-məqsədli planlaĢdırmanın səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi idarəetmə 

sisteminin formalaĢması əsasında  xüsusi bloklarla həyata keçirilə bilər ki, bunlar da özündə 

müxtəlif tematik istiqamətin təyinatına, məsələn tikinti təĢkilatının təyinatına, müvafiq olan 

xüsusiləĢmiĢ və qarĢılıqlı əlaqəli struktur elementlərini birləĢdirir. Xüsusi və icra edici bloklara 

aĢağıdakıları aid etmək olar: 

- istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi üzrə diaqnostika və 

məqsədlərin iĢlənilməsi blokları; 

- hər tematik sahəyə müvafiq olaraq problemin aĢkar edilməsi və qiymətləndirilməsinin, 

inkiĢafın məqsəd və alt məqsədlərinin dəqiqləĢdirilərək qoyulması bloku; 

- material və maliyyə resursları arasıında balanslaĢdırılmıĢ bölğü üzrə resursların 

bölüĢdürülməsi bloku; 

- proqnozların, plan və kompleks proqramların iĢlənilməsi bloku. 

         Ġstehsalın inkiĢafı və səmərəliyinin yüksəldilməsində proqram-məqsədli planlaĢdırmanın 

əsas elementlərinə icra edici bloklar aid edilir və bunlara aiddir: proqnozlama və diaqnostika; 

məqsədlərin dəqiqləĢdirilərək  qoyulması; istehsal sahəsinə uyğun resursların bölüĢdürülməsi; 

sahələr üzrə perspektiv plan və proqramların iĢlənilməsi. 

        Əsas elementlər müəyyənləĢdirildikdən sonra təĢkilat mexanizmin fəaliyyəti təsdiq edilmiĢ 

plan və proqramların praktiki olaraq həyata keçirilməsinə istiqamətləndirilir, bu da fəaliyyətdə 

olan idarə etmənin təĢkilatçılıq formalarının proqressivliyindən kəskin dərəcədə asılıdır.  

 

        Dayanıqlı istehsalın təĢkili prosesinin formalaĢması modeli 

         Dayanıqlı istehsalın təĢkili prosesinin formalaĢması modelinə ( Ģəkil 1) əsasən 

müəssisəsinin idarəetmə strukturu və istehsal bölmələrinin formalaĢması bilavasitə təĢkilatın 

sosial inkiĢafından, onun mövcud istehsal gücünün düzgün müəyyən edilməsindən və inkiĢafının  

strateji planlaĢdırılmasından, o cümlədən kadr potensialı və əqli mülkiyyətdən formalaĢan əqli 

kapitaldan və istehsalın qiymətləndirilmə kriteriyalarından asılılıdır.  Belə ki, əqli kapital 

bilavasitə müəssisənin mövcud kadr potensialı və onun əqli mülkiyyətindən, istehsalın 

qiymətləndirilməsi isə texniki, texnoloji, innovativ, kadr və resurs potensiallarının 

qiymətləndirilmə  kriteriyasından asılı olaraq inkiĢaf edir. Fikrimizcə, bu aspektdə idarəetmənin 

matris strukturundan istifadə edilməsi məqsədə uyğun hesab edilir.  

       Ġdarəetmənin matris strukturuna isə aĢağıdakılar xarakterikdir: 

- idarəetmənin xüsusi səviyyəsinin tətbiqi ( məqsədli proqramın rəhbəri); 

- icra edicilərin ikili tabelikdə olması (proqram və istehsal üzrə); 

- xüsusi kollegial orqan-Ģuranın yaradılması (məqsədli proqramın ali idarəetmə səviyyəsi) 

və planlı-koordinasiya Ģöbəsi (orta idarəetmə səviyyəsi); 

- proqram üzrə mərkəzləĢdirilmiĢ stimullaĢdırıcı material fondunun yaradılması. 
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         Eyni zamanda idarəetmənin matris formasının təĢkili mütəxəssis qruplarının inteqrasiya 

olunmuĢ qarĢılıqlı fəaliyyətini təmin edir və proqramın fərqli istiqamətlərdə konkret 

məsələlərinin yerinə yetiriməsinə yönəldilir. Idarəetmə proqramının hazırlanması və həyata 

keçirilməsi əsasında təklif edilən yanaĢma mövcud təĢkilati strukturların imkanlarını kəskin 

geniĢləndirir, eyni zamanda bir çox mürəkkəb təĢkilat problemlərin həllinə imkan yaradır. 

         Ġdarəetmənin matris formasının təĢkili üzrə məqsədli qrupların yaradılmasında biz təklif 

edirik ki, ―müəssisə daxili qruplar‖ yaradılsın. TəĢkilinə görə bu qrup formaları asılı olmayan 

kiçik innovasiya firmaları ilə eyni tiplidir və onların əsas funksiyası məqsədli əsasda riskli 

məsələlərin həllidir, özünün qeyri-müəyyənliyi, hər hansı yeniliyin kommersiya məqsədli 

realizasiyasından fərqlənir. 
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Bu tip qruplara yenilik təĢəbbüskarlığı olan iĢçilər rəhbərlik edir, bunlar da iĢlərin sərbəst həyata 

keçirilməsində geniĢ hüquqa, həmçinin xüsusi ―risk‖ fondları  da yarada bilmək imkanına malik 

olur. Proqram müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildikdə bütün iĢtirakçıların yüksək əmək haqqı alması, 

xidməti vəzifəsinin yüksəldilməsi qarantı verilir. Bu da tikinti müəssisəsində müəyyən 

məsələlərin həll edilməsi ilə yanaĢı, insan amilinin aktivləĢdirilməsini təmin edən innovasoya 

fəaliyyətinin güclənməsinə, yuxarıda qeyd edilmiĢ təĢkilati tədbirlərin birgə həllinə Ģərait 

yaradır. 

       Təklif edilən yanaĢma əsasında istehsalın inkiĢaf etdirilməsi və səmərəliliyin yüksəldilməsi 

üzrə idarəetmə sisteminin tətbiqi mərhələsində nisbətən əlveriĢli hesab edilən ―təĢkilati inkiĢaf‖ 

metodologiyasından istifadə olunur və bu metodologiya ―açıq sistem‖-in təĢkili konsepsiyası ilə 

birgə geniĢ fəlsəfi konsepsiyanı əks etdirir. 

        Bu baxımdan tikinti təĢkilatlarında istehsalın səmərəliliyi istiqamətində yeni planlaĢdırma 

və idarəetmə sisteminin tətbiqi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Tikinti təĢkilatlarında planlaĢdırmanın 

yeni sisteminin tətbiqinə yeni yanaĢma təsərrüfatın istehsal səmərəliyinin yüksəldilməsinə və 

onun fəaliyyətinə təsir edəcəkdir. Belə ki, idarəetmə prosesinin inkiĢaf etdirilməsi ―üç dövrdə 

vəziyyət‖: gələcək, indiki və keçid konsepsiyasına (indiki konsepsiyadan gələcəyə ) əsaslanır. Bu 

zaman planlaĢdırma və idarəetmə sisteminin tətbiqinin kriteriya dərəcəsi olaraq, xarici və daxili 

mühitin qeyri-sabitliyi Ģəraitində, tikinti təĢkilatları təcrübəsində iĢçi heyətin kompetentliyinin 

(inkiĢafının) təhsilləndirmə, iĢ təcrübəsinin toplanması, ümumiləĢdirilməsi və istifadəsi vasitəsi 

qəbul edilir. 

        Hal-hazırda tikinti təĢkilatlarında istehsal səmərəliyinin yüksəldilməsi Azərbaycan 

iqtisadiyyatının tələblərinə lazımi səviyyədə cavab verə bilmir. Bu tələbin təmin edilməsi üçün 

tikinti müəssisələri öz inkiĢafında kəskin dönüĢ etməli-davam edən prosesdən təĢkilati-texnoloji 

yüksəliĢ prosesinin formalaĢmasına keçməlidir. 

        Beləliklə, iqtisadiyyatın ümumi vəziyyətinin və bazar Ģəraitinin inkiĢafı, institusional və 

struktur dəyiĢiklikləri, innovasiya tipli inkiĢafa keçid idarəetmənin yeni konsepsiyalarına 

keçilməsini və onların həyata keçirilməsi üçün müvafiq mexanizmlərin iĢlənilməsini tələb edir. 

        Ġdarəetmənin matris formasının təĢkili üzrə yaradılması təklif edilən məqsədli    ―müəssisə 

daxili qruplar‖ formalarına görə asılı olmayan kiçik innovasiya firmaları ilə eyni tiplidir və 

onların əsas funksiyası müvafiq məqsəd əsasında riskli məsələlərin həlli hesab edilir. Bu qruplara 

yenilik təĢəbbüskarlığı olan iĢçilər rəhbərlik edir və onlar iĢlərin sərbəst həyata keçirilməsində 

geniĢ hüquqa, həmçinin xüsusi ―risk‖ fondları  da yarada bilmək imkanına malik olur. 

       Tikinti təĢkilatlarında planlaĢdırmanın yeni sisteminin tətbiqinə yeni yanaĢma təsərrüfatın 

istehsal səmərəliyinin yüksəldilməsinə və onun fəaliyyətinə təsir göstərməklə planlaĢdırma və 

idarəetmə sisteminin tətbiqinin kriteriya dərəcəsi olaraq, xarici və daxili mühitin qeyri-sabitliyi 

Ģəraitində, tikinti təĢkilatları təcrübəsində iĢçi heyətin kompetentliyinin (inkiĢafının) 

təhsilləndirilməsi, iĢ təcrübəsinin toplanması, ümumiləĢdirilməsi və istifadəsi vasitəsi qəbul 

edilir. 

        

       Nəticə 

       Tikinti təĢkilatlarında istehsal səmərəliyinin yüksəldilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının 

tələblərinə lazımi səviyyədə cavab verə bilmir. Bu tələbin təmin edilməsi üçün tikinti 

müəssisələri öz inkiĢafında kəskin dönüĢ etməli-davam edən prosesdən təĢkilati-texnoloji 

yüksəliĢ prosesinin formalaĢmasına keçməlidir. Ġqtisadiyyatın inkiĢafı, struktur dəyiĢiklikləri, 

innovasiyalı inkiĢaf idarəetmənin yeni konsepsiyalarının həyata keçirilməsi mexanizmlərinin və 

tikinti müəssisələrinin təĢkilati strukturunun təkmilləĢdirilməsini tələb edir. 
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 GiriĢ     

 Bütün sektorlarda olduğu kimi, qida sektorunda istehlakçıların tələblərindəki 

dəyiĢikliklərə uyğun olaraq hər gün bazara yeni məhsul və xidmətlər təqdim olunur. 

Ġstehlakçıların müəyyən bir hissəsi istehlak edəcəkləri məhsulların dini inanclarına uyğun 

olmasını istəyir. 

 Yəhudi inanclarına uyğun "KoĢer məhsulları" ABġ, Türkiyə və Azərbaycan da daxil 

olmaqla bir çox ölkədə satılmaqdadır. Ġslam dininə uyğun istehsal olunan qida məhsulları "halal" 

adlanır. Dünyada Ġslam inancına sahib insanların çoxluğu və müsəlman ölkələrində əhalinin 

sürətlə artması, dünyaya yayılması və s. səbəblər halal məhsul bazarının çox sürətlə böyüməsinə 

səbəb olmuĢdur. Ġstehlakçı davranıĢları və istəkləri çox mürəkkəb və dəyiĢkən bir quruluĢa 

malikdir. Bu mürəkkəb davranıĢları izah etmək üçün bir çox iĢlər görülmüĢ və onlara təsir edən 

amillərin təyin edilməsinə çalıĢılır. Qeyd edək ki, psixoloji, iqtisadi, sosial və fərdi amillər alıcı 

qərarına təsir edən əsas amillər hesab edilir: 

- Ģəxsi amillər: cinsiyyət, ailə, yaĢ, təhsil səviyyəsi və s.; 

- iqtisadi amillər: maliyyə vəziyyəti, gəlirlər, məhsul qiymətləri, ölkənin iqtisadi vəziyyəti; 

- sosial amillər: istehlakçının mənsub olduğu sosial qruplar, mədəniyyətlər və sosial mühit; 

- psixoloji amillər: istehlakçının inancları, dəyərləri [2, s. 40-44]. 

Din insanların gündəlik həyatına, turizmə, qida məhsullarına, digər sahələrə və 

iqtisadiyyata böyük təsir göstərir. MəĢhur iqtisadçı Marshall demiĢdir: ―Ġnsanların gündəlik 

iĢlərini istiqamətləndirən iki vacib qurum var: din və iqtisadiyyat‖. Hər hansı bir məhsul və ya 

xidmətin kosher sertifikatı (iudizmdə koĢer qaydaları əsasında hazırlanan məhsul) alması üçün 

bu məhsuldakı bütün komponentlər və istehsal prosesi bu sertifikata malik olmalıdır. 

SertifikatlaĢdırma istehsal prosesinə nəzarət edən Ģəxslər tərəfindən məhsulu təĢkil edən 

maddələrin kosher standartlarına uyğun olub-olmadığını müəyyənləĢdirir. Belə ki, Ġsrail ilə 

ticarət etmək istəyən bütün ölkələr və təĢkilatlar kosher sertifikatları və standartlarına riayət 

etməlidirlər. Ən inkiĢaf etmiĢ kosher bazarı ABġ-da yerləĢir, eyni zamanda bir çox ölkələrdə, 

xüsusən də Avropada fəaliyyət göstərən kosher bazarları mövcuddur (cədvəl). ABġ-da tipik bir 

supermarketdə qablaĢdırılan məhsulların təxminən 35-40%-nin kosher sertifikatına malik olması 

vacib hesab edilir. Hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, kosher sertifikatlı 

məhsulları Ģüurlu surətdə alan 15 milyon nəfər ABġ istehlakçısının yalnız 20 faizinin yəhudidir 

[1, s. 230]. 

Bir sıra dünya ölkələrində koĢer bazarının ümumi göstəriciləri  

KoĢer bazarının il ərzində artımı, % 15 

Dünyada koĢer istehlakçılarının sayı, milyon nəfər 25  

KoĢer məhsulları istifadə edən ABġ istehlakçıları, % 21 

ABġ-da koĢer istehlakçılarının sayı, milyon nəfər 15 

Avstralyada koĢer istehlakçılarının sayı, milyon nəfər 2,5  

KoĢer bazarı üçün məhsul istehsal edən müəsisəsələrin sayı, vahid  75000 

Ġllik istifadə olunan koĢer sertifikalı məhsulların dəyəri, milyard ABġ 

dolları  

150  

ABġ-da koĢer bazarının ümumi dəyəri, milyard ABġ dolları 12,5  
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Avstralyada koĢer bazarının ümumi dəyəri, milyard ABġ dolları 1,4  

 Mənbə: [5] 

  

Kosher Network International (KNI) araĢdırmasına görə, hər gün artan kosher bazarı 

məhsullarının hazırkı dəyəri 24 milyard dollardır. Proqnoza görə, Ġslam bazarın həcmi 2025-ci 

ildə 11,5%-ə kimi artaraq 30 milyard dollara çatacağı gözlənilir.  

 Dünyada müsəlman əhalisi digər dinlərə inananlara nisbətən daha çox artır. Hazırda 

müsəlmanlar yalnız Ġslam ölkələrində deyil dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayırlar. Ġslami 

marketinqin hədəf auditoriyası yalnız müsəlman istehlakçılarına deyil, həmçinin halal məhsullar 

istehlak etməyi seçən cəmiyyətin hər bir üzvi hesab edilir. 

  Ġslam bazarında məhsulların həcmi hər il sürətlə artır. 2001-ci ildə Ġslam bazarında 

məhsul həcmi 150 milyard dollar olduğu halda, bu rəqəm 7 ildən sonra 430 milyard dollar 

artaraq 580 milyard dollara çatmıĢdır. Hər hansı bir yeməyin halal sayılması üçün yeməyi təĢkil 

edən bütün maddələrin halal olması lazımdır. Məsələn, halal ət Ģərtlərini təmin etmək üçün 

heyvan təbii olaraq bəslənməli və dini ayinlərə uyğun olaraq kəsilməlidir. Ayrıca məhsulun 

biĢirilməsi, nəql etdirilməsi və çatdırılması kimi mərhələlərdə haram məhsullarla 

qarıĢdırılmamalıdır. 

 Halal konsepsiyası bir çox qidaları, məhsulları, xidmətləri və davranıĢları əhatə edir. 

Yalnız qida məhsulları deyil, həm də kosmetika, dərman vasitələri, otel-kafe biznesi, logistika, 

texnologiya və bir çox digər sahələri nəzərdən keçirdiyimizdə, halal konsepsiyasının marketinq 

potensialı daha da geniĢ mənada anlama gəlir. Halal məhsullar və xidmətlərin kateqoriyalarına 

qısa nəzər salaq. 

 Turizm sektorundakı halal konsepsiya dedikdə, müsəlman istehlakçıların tələb və 

ehtiyaclarını qarĢılayacaq tur paketlərin yaradılması və istehlakçıların dini inanclarına cavab 

verən otel və ticarət xidmətlərinin yaradılması baĢa düĢülür. Halal konsepsiya, turizm sektorunda 

uzun müddət nəzərdə çıxarılan, unudulan bir prosesdir. Zamanla müsəlman turistlərin sayı və 

gəliri artdıqca və qeyri-müsəlman ölkələrdə mühacir olan müsəlman sayındakı böyük artım halal 

məhsul və xidmətlərə olan tələbi artırdıqca turizm sektoru üçün qazanc gətirən bir bazar 

seqmenti ortaya çıxmıĢdır. 2013-cü ildə halal turizm sənayesi məhsullarının həcmi 140 milyard 

dollar dəyərinə çatmıĢdır ki, bu da dünyada cəmi səyahət xərclərinin 13% -ni təĢkil edir. Proqnoz 

hesablamalara görə 2026-cı ildə bu göstəricinin 300 milyard dollara çatacağı gözlənilir [4, səh. 

49]. Halal kosmetik məhsullar hazırlandığı yerin halal standartlarına uyğun olaraq, halal olmayan 

maddələr və komponentlərdən istifadə edilmədən hazırlanan məhsullar kimi müəyyən edilə bilər. 

Heyvan mənĢəli bir çox kosmetik məhsul haram sayılır, lakin burada bəzi istisnalar vardır. Halal 

məsələsində diqqətli olan istehlakçıların bu mövzuda məlumatlı olması faydalıdır. Halal 

kosmetika dünya bazarında getdikcə daha çox yer tutan sahələrdən biridir. Qlobal bazarlara 

baxdığımızda hər il dünya kosmetika bazarında 5-14 milyon dollar və ya daha çox bu tip 

məhsulların satıĢı həyata keçirilir.  

 Halal qida, xidmət, əkinçilikdən bəhs edərkən, bu gün halal tibb anlayıĢı tez-tez 

eĢidilməyə baĢlanmıĢdır. Halal tibb heyvan sümüklərindən, yağlardan və haram sayılan 

maddələrdən ibarət olmayan dərmanların hazırlanması və istifadəsidir. Burada nəzərə almaq 

lazımdır ki, əsas qadağan olunmuĢ maddələr ümumiyyətlə qərb ölkələrində hazırlanan 

dərmanların tərkibini təĢkil edən donuz yağı və sümüklər, spirt, jelatin və s. məhsullardır. 

Ümumiyyətlə, donuz və iribuynuzlu heyvanlardan alınan jelatin dərman sənayesində geniĢ 

istifadə olunur.  

 Halal sertifikatı qərəzsiz olan, müəyyən kadr və laboratoriyalarla təchiz edilmiĢ, Ģirkətin 

halal standartlara uyğun olaraq istehsal etdiyini göstərən qurumlar tərəfindən verilən bir 

sənəddir. Burada qarĢılaĢılan əsas problem hər ölkənin fərqli standartlara sahib olmasıdır. Bu 

standartların müəyyənləĢdirilməsində üç əsas Ģərt vardır. Bunlar halal qida istehlakçılarının halal 

standartlara olan tələblərini qarĢılayır, gigiyenik və sağlam bir Ģəkildə halal qidalar istehsal edir, 

nəhayət bu məhsulların bazara çıxarılması və qəbul edilməsini təmin edir, digər ölkələrlə 

əməkdaĢlıq mühiti yaradır.  
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 ABġ-da halal sertifikat verən 40-dan çox müəssisə və təĢkilat fəaliyyət göstərir. Ancaq bu 

qurumların sertifikatları bir çox bazarda etibarlı deyil. Ġndoneziya və Malayziya kimi əhalisinin 

əksəriyyətinin müsəlmanlar təĢkil etdiyi və öz standartlarına sahib olduğu ölkələr ABġ-ın yalnız 

5 bu tip təĢkilatını tanıyırlar və onlarla ticarət etmək istəyən müəssisələr mütləq bu standartlara 

uyğun olmalıdır.  

 Avropa ölkələri baxımından qiymətləndirildikdə: Almaniyada 6, PolĢada, Hollandiyada, 

Fransada 5, Türkiyədə, Ġngiltərədə, Avstriyada 4, Ġrlandiya və Ġtaliyada 3, Belçikada 2, 

Ġspaniyada 1, Norveçdə, Portuqaliya və digər ölkələrdə olan bu tipli müəssisələr də nəzərə 

alınmaqla 40 halal sertifikatlaĢdırma təĢkilatının mövcud olduğu məlumdur.  

 Halal sertifikatlaĢdırmanın bir çox faydası var, bunlardan ən baĢlıcası qida istehsal edən 

müəssisələrin rəqabət üstünlüyü təmin etməsi, məhsul istehlakçısının məhsulun tərkib hissələrini 

və istehsalla əlaqəli hər Ģeyi öyrənmək üçün narahat olmaması, daha geniĢ bir kütləyə müraciət 

etməsi və istehlakçıların qarĢısını almasıdır ki, bu da məhsul seçiminə çox vaxt sərf edilməsini 

göstərir. Halal sertifikatı, halal qidaya əhəmiyyət verən müsəlman və ya qeyri-müsəlman 

istehlakçılara qidaların sağlam və gigiyenik proseslərinin ilk yerdə olmasını təmin edir. Halal 

sertifikatlaĢdırma Ģirkət gəlirlərini artırır və istehlakçılar tərəfindən daha çox seçilir. Halal 

sertifikatlaĢdırma idxal edən ölkələrdə və müəssisələrdə halal istehlakçıların təhlükəsizliyini 

təmin etməyə kömək edir. Ümumiyyətlə,  qeyd etdiyimiz bu Ģərtlər müsəlman ölkələrində halal 

məhsulların bazarda artımına səbəb olur.  

 Müsəlmanlar dünya əhalisinin 25%-ni təĢkil edir və 2025-ci ilə qədər bu nisbətin 30%-ə 

yüksələcəyi gözlənilir. Halal məhsullar bazarının yalnız müsəlmanlar tərəfindən deyil, digər 

istehlakçılar tərəfindən də diqqəti cəlb etməsi onun dünya bazarında əhəmiyyətli bir yer 

qazanmasına səbəb olmuĢdur.  

Din istehlakçı davranıĢı və onların satın alma qərarları üzərində böyük təsir göstərir. Din 

qida, xidmət, nəqliyyat sektorlarını məhdudlaĢdıran amildir. Nümunə olaraq, bildirildiyi kimi, 

Ġslamda alkoqollu içkilər, donuz əti, bəzi qadağan olunmuĢ qidalar istehlak etmək qadağandır. 

Donuz əti istehlakı yalnız Ġslam üçün deyil, hinduizm və buddizm üçün də qadağandır. Bu, halal 

qidaların ümumiyyətlə bir çox bazarları cəlb etdiyi qənaətinə gəlməyə imkan verir.  

 Halal məhsul bazarının böyüməsinin bir sıra əsas səbəbləri vardır [3, səh. 25]: 

- dünyada müsəlman istehlakçı sayının gündən-günə artması; 

- illik halal qida istehlakının  16% artması; 

- yalnız müsəlman istehlakçıların deyil, digər istehlakçıların da halal məhsullara olan marağının 

artması. Ən bariz nümunələrdən biri, 2 milyon müsəlman istehlakçısı olan Ġngiltərədə 6 milyon 

insanın halal sertifikalı qidalar istehlak etməsidir; 

- müsəlman istehlakçı sayının artması və iqtisadi Ģərtlərin inkiĢafı halal məhsul bazarının geniĢ 

miqyasda inkiĢafına kömək edir; 

- halal məhsul tələblərinə dair məlumatlılığı artırmaq üçün müsəlman istehlakçıların bilik 

səviyyəsinin artırılması. 
 

 Halal məhsullarda 4P 

 Məhsul. Codex Alimentarius Komissiyası sənədlərinə görə, halal məhsullar "Ġslam 

qaydalarına uyğun olaraq icazə verilən məhsullar" olaraq təyin edilir. Ġslami qaydalara görə, bu 

elementlərdən azad olan yerlərdə və ya cihazlarda hazırlanan, iĢlənən, daĢınan, saxlanılan və 

qadağan olunmuĢ elementləri olmayan hər hansı bir qida və məhsullar hesab edilir. 

 Halal məhsullarda qiymətləndirmə. Halal qida məhsullarının qiyməti müəyyən amillərdən 

asılı olaraq dəyiĢir. Bu amillərə misal olaraq istifadə olunan texnologiyalar, qida sertifikatı, 

müəssisəyə məxsus əmlak və Ģirkətin istehlakçı düĢüncələri aiddir. Ġstehlakçılardan daha çox 

mənfəət əldə etmək üçün marketinq yönümlü fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi Ġsalma daxil deyil. 

Ġslam inancında böyük bir səy göstərmədən qazanmaq qadağandır. Bundan əlavə, məhsulun 

keyfiyyətində dəyiĢiklik olmadan məhsulun qiymətini artırmağın və müĢtəriləri yanıltmaq 

üstünlüyünün əldə edilməsinin çətin olduğu bildirilmiĢdir. 
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Bir çox məsələdə olduğu kimi, halal məhsul istehsal edən müəsisələr də marketinqdə 

qiymət baxımından çox diqqətlidir. Məsələn, marketinqdə bəzi qiymət strategiyaları üçün Ġslam 

inancında tamamilə yer yoxdur. Ġslam dinində eyni məhsulun eyni bazarda fərqli qiymətlərlə 

istehlakçılara təqdim edilməsinə icazə verilmir.  

 Halal məhsulların çatdırılması. Ġstehlakçıların halal məhsul paylandığı zaman nəqliyyat 

üçün əlavə pul xərcləməsi qəbul edilməzdir. Qeyri-müsəlman ölkələrdə paylama Ģəbəkəsi halal 

məhsul istehlakçılarının cəmləĢdiyi bölgələrdə daha təsirli olmalıdır.Bu səbəbdən halal məhsul 

müəssisələri fəaliyyətlərini həyata keçirərkən bu vəziyyəti nəzərə almalıdır. Ġslam dininin 

yerləĢmə-paylanma prosesi ilə əlaqədar uyğun hesab etmədiyi bəzi vəziyyətlər vardır. Bunlardan 

ən baĢlıcası halal məhsulların və qeyri-halal məhsulların daĢınması zamanı birlikdə 

daĢınmamasıdır.  

 Halal məhsullarda həvəsləndirmə. Ġslam dininə görə bir satıcı insan kimi davranıĢlarla 

Tanrı qarĢısında bir məsuliyyət hiss edirsə hər cür əməliyyatda dürüst və ədalətli olmalıdır. 

Müəssisələr  bəzi hallarda reklam zamanı məhsulla əlaqəli bütün mənfi halları gizlətmək və 

istehlakçıları inandırmaq üçün ĢiĢirdilmiĢ cəhdlər edirlər [6]. Ġslam inancına görə istehlakçıları 

razı salmaq üçün müəssisələrin və marketoloqların bu cür saxta davranıĢlara əl atması qəbul 

edilməzdir. 

 MüĢtəri məmnuniyyəti istehlakçı ehtiyaclarının cəmləĢdiyi mövcud bazarlarda ən vacib 

amildir. Halal məhsul müəssisələri istehlakçıların ehtiyaclarını nəzərə alaraq məhsullarda və 

qidalarda müəyyən qatqı maddələrinin olmamasına diqqət yetirirlər. Bu məhsullarda qatqı 

maddələrinə əlavə olaraq, daĢınma, qablaĢdırma və qorunma yerlərinin halal standartlarına riayət 

olunmasına diqqət yetirilir. 

 

           Nəticə 

Ġstehlakçıların sağlamlıq və gigiyena ilə bağlı artan narahatlığı istehlak qaydalarına təsir 

göstərir. Bu məsələlərdə halal məhsulların təmizliyini nəzərə alsaq, təkcə müsəlman deyil, həm 

də qeyri-müsəlman istehlakçıların bu məhsullara marağı gündən-günə artır. 

Bu gün müəssisələrin məhsul yönümlü bazarlar əvəzinə müĢtəri mərkəzli bazarlara daha 

çox əhəmiyyət verməsinin ən böyük səbəblərindən biri, bir bazarda istehlakçıların tələbləri ilə 

məhsulla əlaqəli tələblərin fərqli olmasıdır. Müsəlman istehlakçıların ehtiyaclarını nəzərə alaraq, 

zaman keçdikcə Ġslam bazarının fenomeni ortaya çıxdı və bu bazarda məhsul əvəzinə, 

inanclarına görə istehlakçıların ehtiyac duyduğu məhsul və xidmətlərə diqqət yetirildi. 

Artan bazar potensialını nəzərə alsaq, halal məhsul bazarının yaxın gələcəkdə qida 

sənayesində çox yer qazanması qaçılmazdır. 
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                   GiriĢ  

        Pandemiya Ģəraitində müəssisədə əməyin mühafizəsinin təĢkili dedikdə onun 

strukturu, bununla bağlı hər hansı bir hadisənin hissələrinin daha ciddi Ģəkildə qarĢılıqlı 

qurulması baĢa düĢülür [1].   

        Müəssisədə əməyin təĢkilinin mahiyyətini müəyyənləĢdirdirdikdən sonra onun 

məzmununu müəyyənləĢdirmək, yəni yuxarıda müzakirə olunan əmək prosesinin hansı 

komponentdən və ya elementlərdən ibarət olunduğunu göstərmək lazımdır. Bunun üçün 

əmək prosesinin həyata keçirilmə qaydasının aĢağıdakı ardıcıllığını qeyd etmək 

məqsədəuyğundur: əvvəlcə fəaliyyətin məqsədini təyin etmək; ikincisi, istehsal 

texnologiyası nəzərə alınmaqla, istehsal əməliyyatlarının siyahısı və onların ardıcıllığı; 

üçüncüsü, bütün növ iĢlərin iĢçilərin arasında bölüĢdürülməsi və onlar arasında qarĢılıqlı 

fəaliyyət sisteminin, yəni müəyyən əməkdaĢlığın qurulması; dördüncüsü, iĢlərin rahatlığı 

üçün iĢ yerlərinin uyğunlaĢdırılması; beĢincisi, iĢ yerlərinə hər cür dəstək xidmətləri üçün 

xidmət iĢlərinin təĢkili; altıncı, rasional üsulların və əmək metodlarının iĢlənilməsi; 

yeddincisi, əmək notmalarının  və onların ödəmə sistemlərinin yaradılması. Müvafiq 

əməyin təĢkili üçün müəssisədə təhlükəsiz və sağlam əmək Ģəraiti yaratmaq, əməyin 

planlaĢdırılması və uçotu, əmək intizamını təĢviq etmək, kadrları seçmək və hazıtlamaq 

lazımdır. 

 

                    Mövcud ədəbiyyatlara istinad 

         "TəĢkilat" termini sözdə funksional məna daĢıyır. Bu mənada, bizim fikrimizcə, 

müəssisədə əməyin təĢkili əmək prosesini və iĢçilərin istehsal vasitələri ilə və bir-biri ilə 

əlaqəli istehsal əlaqələrini həyata keçirmək qaydalarının qurulması və ya dəyiĢdirilməsi ilə 

əlaqəli hərəkətlərə aiddir [2].   

       Yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq hesab edirik ki, müəssisədə əməyin təĢkili bir 

tərəfdən iĢçilərin istehsal vasitələri və bir-biri ilə istehsal münasibətləri sisteminə aiddir, 

əmək prosesinin müəyyən bir qaydasını formalaĢdıran əmək bölgüsü və iĢçilər arasında 

əməkdaĢlığı, iĢ yerlərinin təĢkili və onlara xidmətinin təĢkili, səmərəli əmək üsulları və 

metodları, əsaslandırılmıĢ əmək normaları, əmək haqqı və maddi həvəsləndirmə, əməyin 

planlaĢdırılması və uçotu, seçmə ilə təmin olunan əmək prosesinin müəyyən bir qaydasını 

formalaĢdırmaq. kadrların hazırlığı, yenidən hazırlığı və ixtisaslarının artırılması,, sağlam 

və təhlükəsiz əmək Ģəraitinin yaradılması, habelə əmək intizamının aĢılanması ilə, digər 

tərəfdən isə əmək prosesinin və iĢçilərin istehsal vasitələri ilə və bir-biri ilə qarĢılıqlı 

istehsal əlaqələrinin qurulması, tənzimlənməsi və ya dəyiĢdirilməsi üçün tədbirlərlə təmin 

edilir. 

        Bizim fikrimizcə, A.Ġ. Roфеnin  öz əsərlərində fərqləndirdiyi əməyin mühafizəinin 

əsas elementlərinə əmək Ģəraitini və əməyin mühafizəsini daxil etməklə daha yığcam 

Ģəkildə təsnifləĢdirmək olar [3].   

       Əmək Ģəraiti və əməyin mühafizəsi qanuni, sosial-iqtisadi, təĢkilati və texniki, sanitar-

gigiyena, tibbi- profilaktik, reabilitasiya və digər fəaliyyətlər daxil olmaqla əmək fəaliyyəti 

prosesində iĢçilərin həyatını, sağlamlığını və əmək qabiliyyətini qorumaq üçün bir 

sistemdir [4].   
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       Əməyin mühafizəsi yalnız müxtəlif fəaliyyət növü deyil, həm də əmək fəaliyyəti zamanı 

iĢçilərin həyat və sağlamlığının təhlükəsizliyini təmin edən biliklər sistemidir. Hadisələrin özü 

isə, əməyin mühafizəsi konsepsiyasında qoyulmuĢ əsas ideyanı həyata keçirməkdən baĢqa bir 

Ģey deyil.  

    ―Əməyin mühafizəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasınıım Qanununda deyilir: 

―Əməyin mühafizəsi müvafiq qanunvericilik aktları və digər normativ aktlar əsasında fəaliyyət 

göstərən sosial-iqtisadi, təĢkilati, texniki, sanitariya-gigiyena və müalicə-profilaktik tədbirlərin 

və vasitələrin elə bir sistemidir ki, əmək fəaliyyəti prosesində insanın təhlükəsizliyini, 

sağlamlığının və iĢ qabiliyyətinin qorunmasını təmin edir‖[5].   

          Ona görə də, fikrimizcə, bu anlayıĢlar vahid bir kateqoriya kimi qəbul edilməlidir, 

belə ki, əməyin mühafizəsi və ona uyğun əmək Ģəraitinin yaradılması bir məqsəd üçün - 

istehsalın humanistləĢdirilməsi, iĢçilərin həyatının, fiziki və mənəvi sağlamlığının 

qorunması üçün həyata keçirilir. 

          Professorlar S.S.Möhbalıyev və R.K.Ġsgəndərov qeyd edirlər ki, Аzərbaycanda həyata 

keçirilən sosial-iqtisadi dəyiĢiklilərin məqsədi sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına əsaslanan, 

sosia baxımdan təmin olunmuĢ cəmiyyət qurmaqdır. Bunun üçün əsas vəzifələrdən biri sərbəst 

bazar iqtisadiyyatının təbii qanunlarından bacarıqla istifadə edərək baĢ mütəxəssislər 

yetiĢdirməkdən ibarətdir [6].    

         Pandemiya Ģəraitində əlveriĢli əmək Ģəraiti və əməyin mühafizəsi Ģərtləri           

         Xüsusilə pandemiya Ģəraitində əlveriĢli əmək Ģəraitinin yaranması iĢinin təĢkili üçün 

vacib Ģərt onların həqiqi vəziyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsidir. Bu halda, əmək 

Ģəraitinin formalaĢmasına təsir göstərən ayrı-ayrı amillərin təhlili və qiymətləndirilməsi ilə 

yanaĢı, vahid, ayrılmaz bir göstərici istifadə edərək istehsal mühitinin təsirinin 

müxtəlifliyini ifadə etmək vacibdir. 

        Ġstehsal mühitinin bütün amillərinin insanın iĢgörmə qabiliyyətinə, sağlamlığına və həyat 

fəaliyyəti səviyyəsinə məcmu təsirinin kəmiyyət və keyfiyyət baxımdan qiymətləndirilməsi iĢin 

ağırlığı göstəricisində ifadə olunur. Bu konsepsiya həm fiziki, həm də zehni əməyə aiddir. Əmək 

Ģəraitinin təsiri ilə orqanizmin üç əsas funksional vəziyyəti yaranır: normal, sərhəd (norma və 

patoloji hədlər arasında) və patoloji. Hər bir vəziyyətin özünəməxsus fərqləndirici xüsusiyyətləri 

var və insan orqanizminin hansı vəziyyətdə olması onun əmək fəaliyyətinin nəticələrindən və 

sağlamlığından asılıdır. 

         Öz növbəsində, təhlükəli istehsal amili müəyyən Ģəaidə iĢçinin xəsarət almasına və ya 

sağlamlığın kəskin pisləĢməsinə səbəb olan amildir. . ĠĢçi ilə baĢ verən bədbəxt hadisə onun 

təhlükəli istehsal amilinə məruz qalması ilə əlaqələndirilir. Ġstehsalatda xəsarətlərin birləĢməsi ilə 

xarakterizə olunan bu hadisələrə  peĢə zədələnmələıri deyilir. Ġstehsalat təcrübəsinin göstərdiyi 

kimi, əməyin təhlükəsizliyi psixoloji və digər sosial amillər nəzərə alınmaqla istehsalın və əmək 

mədəniyyətinin estetikasının artması ilə sıx bağlıdır. Bu kimi amillərin öyrənilməsi əməyin 

mühafizəsinin, o cümlədən mənəvi və psixoloji cəhətlərin sosial aspektlərinin inkiĢafına zəmin 

oldu. Əməyin mühafizəsi, əvvəllər qeyd olunduğu kimi, təkcə təhlükəsizlik və sağlamlığı deyil, 

həm də insanın əmək prosesində iĢgörmə qabiliyyətini də təmin edir. 

         Əməyin mühafizəsi nəzəriyyəsinin öyrənilməsinin predmeti əməyin mühafizəsi, 

deməli insanın fizioloji və psixoloji imkanları, əməyin inkiĢafı qanunları və onların əmək 

Ģəraitinin formalaĢmasında əks olunması, optimallaĢdırılmasıdır.. 

          Əməyin mühafizəsinin funksiyalarına yalnız əməyin mühafizəsinin təĢkili, 

planlaĢdırılması, onun vəziyyətinə nəzarət, əməyin mühafizəsi tədbirlərinin həyata 

keçirilməsini stimullaĢdırmaq kimi ənənəvi funksiyalar deyil, həm də istehsal 

zədələnmələri və xəstələnmələrin təhlili, əməyin mühafizəsi vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi, əməyin mühafizəsi mədəniyyətinin yüksəldilməsi və iĢlərin idarə 

edilməsi daxildir 

Əməyin mühafizəsinin strukturu əməyin mahiyyəti, bölgüsü və növləri ilə sıx Ģəkildə 

bağlıdır. Əməyin mahiyyəti onun bir-biri ilə əlaqəli bir sıra elementlərini özündə cəmləĢdirən 

quruluĢunu müəyyənləĢdirməklə aĢkar olunur: məqsəd daĢıyıcıları kimi əməyin subyektləri, 



174 
 

məhsuldar qüvvələr (obyekt və vasitələr), əmək fəaliyyəti prosesi, əmək məhsulları (məqsədli və 

ikinci dərəcəli), ictimai münasibətlər (istehsal və iqtisadi. Əmək sistemin daxili elementlərindən 

baĢqa, həm də xarici təsir elementlərinə malikdir (ölkədəki siyasi və iqtisadi vəziyyət, inkiĢafın 

texniki səviyyəsi, təbii Ģərait). Beləliklə, əməyin tədqiqi zamanı əməyin mühafizəsi ayrıca və 

məcmu olaraq onun strukturunu yaradan bütün elementləri ilə birlikdə öyrənməlidir. Yalnız bu 

yanaĢma bir çox problemi həll etməyə imkan verə bilər.  

            Əməyin mahiyyətini təhlil edərkən, əmək subyektinin üstünlüyünü tanımaq lazımdır. 

Onsuz, yalnız istehsal və digər münasibətlər deyil, həm də əmək özü prosesi ola bilər.  Əməyin 

mahiyyətini təhlil edərkən, əmək subyektinin üstünlüyünü qəbul etmək lazımdır. Onsuz, yalnız 

istehsal və digər münasibətlər deyil, həm də əmək prosesinin özü ola bilməz .. 

Əməyin mühafizəsinin inkiĢafına əmək bölgüsü ciddi təsir göstərir. Əmək bölgüsü 

dedikdə, əmək prosesində keyfiyyətcə fərqli iĢ formalarının xüsusiləĢdirilməsi baĢa 

düĢülür. Ümumi, fərdi və xüsusi  əmək bölgüsü fərqləndirilir. 

Ümumi əmək bölgüsü sənaye, tikinti və kənd təsərrüfatı kimi əmək fəaliyyətinin 

növlərinin təcrid olunmasını təmin edir. Sadalanan əmək formalarının hər biri istehsal 

vasitələrindən istifadədə özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir və xalq təsərrüfatının 

sektorunu və son nəticədə əməyin mühafizəsinin elmi və praktik istiqamətini 

müəyyənləĢdirir. 

Fərdi əmək bölgüsü, sənayenin növ və alt növlərə bölünməsi ilə əlaqələndirilir. 

Müvafiq olaraq, əməyin mühafizəsi də bölünür: sənayedə - maĢınqayırmada əməyin 

mühafizəsi, enerji sektorunda; geologiyada - bərk faydalı qazıntıların axtarıĢı, neft 

kəĢfiyyatı zamanı əməyin mühafizəsi. 

Xüsusi əmək bölgüsü bir müəssisə daxilində əmək fəaliyyətinin növlərinin aĢağıdakı 

əlamətlərə görə fərqləndirilməsini nəzərdə tutur: funksional (idarəetmə, əsas və köməkçi 

istehsal); texnoloji (iĢin növünə görə); peĢəkar və təsnifləĢdirilmiĢ (iĢin mürəkkəbliyinə 

görə). Xüsusi əmək bölgüsü həm də əməyin diferensiallaĢmasına  və mühafizəsinə imkan 

verir. Xüsusi əmək bölgüsü, enerjinin ona tətbiq edilməsinə görə növlərə bölünür. Sonuncu 

halda zehni və fiziki əmək fərqləndirilir. Elmi-texniki tərəqqinin müasir dövründə 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində istehsalın texniki əsasları dəyiĢir, sonuncuların 

mexanikləĢdirilməsi və avtomatlaĢdırılması səviyyəsi artır. Texniki bazadakı dəyiĢikliklər, 

onun intellektuallaĢmasında ifadə olunan əməyin məzmununda dəyiĢiklik yaradır. 

Yaradıcılıq payı artır. Yalnız yeni peĢələr yaranmır, həm də ənənəvi peĢələrin məzmunu 

dəyiĢir. Bununla əlaqədar olaraq, sadə iĢdən daha mürəkkəb və yaradıcı, dar 

ixtisaslaĢmadan daha geniĢ sistemə keçid qanunu qüvvəyə minir və buradan - ilk növbədə 

üstünlük təĢkil edən fiziki əməyin inkiĢafının ilk növbədə zehni əməyə keçməsi qanunu 

qüvvəyə minir, bu da zehni əməyin qorunmasının inkiĢafını zəruri edir. 

Biliklərin və vərdiĢlərin sürətli qocalması Ģəraitində həm iĢçilər, həm də rəhbərlər 

və mütəxəssislər mövcud vəziyyətdə öz ixtisaslarını artırmalıdır. MexanikləĢdirmə və 

avtomatlaĢdırmanın, eləcə də müasir tədqiqat metodlarının tətbiqi əməyin fiziki ağırlıq 

dərəcəsini azaldır, lakin psixoloji-əsəbi gərginliyinin yaranmasına səbəb olur. Bundan 

əlavə, əsasən əqli iĢ insanın fiziki fəaliyyətinin məhdudlaĢması nəticəsində fiziki 

hərəkətsizlik və istehsal ilə əlaqəli ürək-damar və digər xəstəliklərin sayının artması 

nəticəsində orqanizmin funksiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına səbəb ola bilər.  

Elmi - texniki tərəqqinin inkiĢafı ilə yeni zərərli və təhlükəli amillər meydana çıxır və ya 

yaranır. Əməyin mühafizəsinin vəzifəsi, insanı vaxtında qorumaq üçün onların meydana 

gəlməsini müəyyənləĢdirmək və ya əvvəlcədən bilməkdir. Beləliklə, əməyin mühafizəsinin 

vəzifələri təĢkilati-gigiyenik və təĢkilati-texnikiyə bölünür. TəĢkilati və gigiyena 

vəzifələrinə aĢağıdakılar daxildir:  

- əməyin gigiyenik Ģəraitinin təmin olunması; 

- istehsal, köməkçi və məiĢət binaları ilə, sanitar-məiĢət avadanlıqları ilə 

təminat; 

- gigiyena məhsulları ilə fərdi və kollektiv qorunmanı təmin etmək;  
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- müalicə və profilaktik xidmətin təĢkili; 

- optimal əmək və istirahət rejiminin təmin edilməsi və s. 

       TəĢkilati və texniki vəzifələrə aĢağıdakılar daxildir: 

• istehsal avadanlıqlarının istismarının təhlükəsizliyini təmin etmək; 

•  istehsal prosesinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyini təmin etmək; 

• binaların, tikililərin, avadanlıqların və s. iĢlərin təhlükəsiz aparılmasını təmin etmək. 

Beləliklə, fikrimizcə, əməyin mühafizəsinin ən vacib vəzifəsi iĢçinin maksimum 

əmək məhsuldarlığı ilə rahatlığını təmin etməklə xəstəlik və ya zədələnmə ehtimalını 

minimuma endirməkdir. 

              Əməyin mühafizəsinin strukturundan digər elmlərlə əlaqə asanlıqla müəyyən edilir. Belə 

ki, biotibbi biliklər biologiya, anatomiya, gigiyena, epidemiologiya və digər elmlər; mühəndislik 

və texniki biliklər - xüsusi mühəndislik, eləcə də ümumi mühəndislik elmləri (materialların 

müqaviməti, mexanika, elektrik mühəndisliyi); sosial-iqtisadi, - humanitar və ya sosial elmlərlə 

(iqtisadiyyat, pedaqogika, hüquq və digər) əlaqəlidir. 

Əməyin mühafizəsinin sosial əhəmiyyəti əmək Ģəraitinin davamlı 

təkmilləĢdirilməsiı və yaxĢılaĢdırılması, təhlükəsizliyinin artırılması, peĢə xəsarətlərinin və 

xəstələnmənin azaldılması yolu ilə ictimai istehsalın səmərəliliyinin artmasına töhfə 

verməkdir. Əməyin mühafizəsinin sosial əhəmiyyəti ictimai istehsalın inkiĢaf səviyyəsini 

səciyyələndirən üç əsas göstəricinin dəyiĢməsinə təsir etməkdə özünü göstərir. Vaxtından 

əvvəl yorğunluğun qarĢısını alaraq növbəarası fasilələrin, mikrozədələnmələrin sayının 

azaldılması və xəsarət; peĢə, ümumi xəstəlik səbəbindən iĢ vaxtı itkisinin azaldılması ilə iĢ 

vaxtı ehtiyatının artması nəticəsində əmək məhsuldarlığının artırılması.  

Əməyin mühafizəsinin iqtisadi əhəmiyyəti əmək Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması və 

əməyin mühafizəsi tədbirlərinin səmərəliliyi ilə müəyyən edilir və əməyin mühafizəsinin 

sosial dəyərinin iqtisadi ifadəsidir. Əməyin mühafizəsinin iqtisadi dəyəri aĢağıdakı iqtisadi 

amillərlə müəyyən olunan sosial göstəricilərdəki dəyiĢikliklərin nəticələri ilə müəyyən 

edilir: əmək məhsuldarlığının artması və deməli, əmək fəaliyyəti üçün rahat Ģəraitin 

yaradılması ilə əlaqədar müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi nəticələri. məsələn, əməyin 

psixofiziki və erqonomik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, mikroiqlim, iĢıqlandırma və iĢıq 

mühitinin optimal parametrlərinin təmin edilməsi, optimal iĢ və istirahət Ģəraitinin 

formalaĢdırılması müalicə- profilaktik tədbirlərin görülməsi; xəsarət və xəstəliklər, eləcə 

də iĢ buraxmaya görə müddətin azaldılması səbəbindən iĢ vaxtı fondunun artması. [7] 

Diqqət yetirmək lazımdır ki, əmək Ģəraiti yalnız peĢə xəstəliyinə deyil, ümumi xəstəliklərin 

də yaranmasına və müddətinə də əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir; əlveriĢsiz əmək 

Ģəraitində iĢləməyə görə müavinət və kompensasiya xərclərinə qənaət olunur. QısaldılmıĢ 

iĢ günü və əlavə məzuniyyət kimi bu cür müavinətlər və kompensasiyalar əhəmiyyətli iĢ 

itkiləri ilə əlaqədardır və əslində iĢlənilməyən saatlar üçün böyük miqdarda pulun 

ödənilməsi ilə müĢayiət olunur. Yüksək tarif dərəcələri, güzəĢtli pensiyalar, müalicə-

profilaktik qidalanma, pulsuz süd verilməsi kimi güzəĢt və kompensasiyaların verilməsi də 

çox pul tələb edir. Yol verilən normativ tələblərə uyğun Ģəraitin yaradılması bu xərcləri 

qismən və ya tamamilə azaltmağa imkan verirə Əmək Ģəraitinə görə kadr axıcılığına 

xərclərin azaldılmasıi, ağır əmək, əlveriĢsiz sanitariya-gigiyenik əmək Ģəraitii səbəbindən 

iĢçilərin öz istəyi ilə iĢdən azad edilməsinin vacib səbəblərindəndir. ĠĢçi qüvvəsi axıcılığı 

müəssisəyə ciddi ziyan vurur, çünki yeni iĢə götürülmüĢ Ģəxsin təlimi və təcrübə prosesi 

xərc tələb edir. Bu halda, iĢə yeni  götürülən Ģəxsin lazımi təcrübə və bacarıqlara 

yiyələnməsinə qədər məhsuldarlığı az olur. 

Əməyin mühafizəsinin idarə edilməsinin iqtisadi mexanizmi belədir: 

• əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlərin planlaĢdırılması və maliyyələĢdirilməsi; 

• əmək Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması və əməyin mühafizəsinin daha qabaqcıl vasitələrinin 

tətbiqində iĢəgötürənin iqtisadi marağının təmin edilməsi; 

                • təhlükəli, zərərli və çətin əmək Ģəraitinə görə iĢəgötürənin iqtisadi məsuliyyəti; 

əməyin mühafizəsi tələblərinə cavab verməyən məhsulların istehsalı və satıĢı üçün; peĢə 
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vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar iĢçilərə xəsarət yetirildikdə, peĢə xəstəliyi və ya peĢə 

vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar sağlamlığa digər zərər;  

•  zərərli və təhlükəli, istehsalın və əməyin təĢkilinin müasir texniki 

səviyyəsində aradan qaldırılması mümkün olmayan ağır, ,təhlükəli və zərərli əmək Ģəraitinə 

görə iĢçilərə kompensasiya və müavinət vermək. 

 

         Nəticə  

         Əməyin mühafizəsinin maliyyələĢdirilməsi Azərbaycan Respublikasının  büdcəsində, 

müəssisələrin mənfəətində, habelə əməyin mühafizəsi fondlarından ayrılmıĢ vəsait hesabına 

həyata keçirilir. ĠĢçilər əməyin mühafizəsini maliyyələĢdirmək üçün heç bir xərc çəkmir. Əməyin 

mühafizəsi üzrə ictimai fondlar da yaradıla bilər. Vəsaitlər yalnız iĢçilərin sağlamlığının və iĢ 

Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üçün istifadə edilə bilər. Əməyin mühafizəsi fondlarının vəsaitlərini 

baĢqa məqsədlər üçün istifadə edən müəssisələr, xərclənən vəsaitin 100% miqdarında cərimə 

ödəyirlər. Əməyin mühafizəsi müxtəlif biliklərin tətbiqini və bütün maraqlı tərəflərin iĢtirakını 

tələb edən mürəkkəb bir sahədir, Əməyin mühafizəsinin milli siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 

müvafiq  institusional mexanizmlər tələb olunur  Məhz buna görə də əməyin mühafizəsi 

problemlərinin həllinə yalnız texniki ixtisaslar üzrə mütəxəssislər (mühəndislər) deyil, 

iqtisadçılar, sosioloqlar, psixoloqlar və baĢqaları da daxil edilir. 
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GiriĢ  

Sosialist təsərrüfatçılıq sistemindən bazar iqtisadi sisteminə keçid sayəsində kənddə 

iĢsizlik və məĢğulluq məsələləri ön plana çıxır. Belə ki, uzun illər ərzində əsasən ictimai 

mülkiyyətə əsaslanan kolxoz və sovxoz təsərrüfatlarında çalıĢan əmək qabiliyyətli insanlar 

həmin strukturlara məxsus torpaq, daĢınmaz əmlak, maddi-texniki resurslar və infrastruktur 

obyektlərinin özəlləĢdirilməsi ilə öz fəaliyyətlərini dayandırmasından sonra kənd yerlərində 

çoxsaylı qeyri-məĢğul iĢçi qüvvəsinin sayı yarandı. 

Qeyd edildiyi kimi, ölkədə qısa zaman kəsiyində yeni sahibkarlıq mühitinin ortaya 

atılması, uzun illər formalaĢmıĢ istehsal münasibətlərinin iflasa uğraması iqtisadi münasibətlər 

və vərdiĢlərin, məsuliyyətin dəyiĢməsi ilə nəticələnmiĢdi. Ġri təsərrüfat subyektlərinin 

parçalanması ilə kiçik istehsalçı qruplarının (torpaq mülkiyyətçilərinin) yaranması təbii olaraq 

ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının qat-qat azalmasına, əmək və istehsal 

məhsuldarlığının aĢağı düĢməsinə və nəhayət istehsalçı gəlirlərinin azalmasına, yoxsulluğun 

artmasına səbəb olmuĢdu. 

Ölkədə aparılan radikal aqrar islahatlar, o cümlədən torpaq islahatından sonra kənd 

əhalisinə torpaq və mülkiyyət payının verilməsi kənddə məĢğulluq probleminin həllinə qismən 

də olsa yardım etdi. Nəticədə bu dövrdə, elə indinin özündə də torpaq payı almıĢ kənd sakinləri 

məĢğul əhali qismində təsnifləĢdirilməkdədir. Aqrar islahatların sonrakı mərhələlərində ölkədə 

koorperativ münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsi, iri ixtisaslaĢmıĢ  kənd təsərrüftaı müəssisələrinin 

yaradılması, müasir aqrotexniki üsulların tətbiqinə əsaslanan innovativ istehsal sahələrinin 

yaradılmasına üstünlük verildi. Bununla iĢçi qüvvəsinə tələbat qismən də olsa artdı. Lakin bu heç 

də əmək bazarındakı iĢçi qüvvəsinin tələbatını hələ də ödəmək iqtidarında deyildir. 

Beləliklə bazar iqtisadiyyatının spesifikasına uyğun formalaĢan əmək bazarının 

fəaliyyətindəki, ciddi ziddiyyətlər özünü hələ də göstərməkdədir. 

 
Aqrar sahədə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin geniĢləndirilməsi 

Qabaqcıl xarici təcrübə göstərir ki, kənd təsərrüfatı inkiĢafının əhali məĢğulluğu 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə və məĢğulluğunun strukturunun yaxĢılaĢdırılmasına müsbət 

təsirinin dəstəklənməsi üçün mütərəqqi, o cümlədən rəqəmsal texnologiyalardan istifadə 

dairəsinin, dövlət-özəl bölmənin tərəfdaĢlığı sayəsində həllinin geniĢləndirilməsi səmərəli və 

məhsuldar yanaĢma kimi qiymətləndirilə bilər.  

Təhlillər göstərir ki, rəqəmsal iqtisadiyyat, o cümlədən aqrar sahədə rəqəmsal 

texnologiyaların tətbiqi miqyası, xüsusilə ilkin yanaĢmada dövlət-özəl bölmə tərəfdaĢlığı 

sayəsində geniçləndirilə bilər. Əlbəttə, bu istiqamətdə görülməli iĢlər,  nümunələr də o qədər çox 

deyildir. Bu sahədə ilkin addım açıq cəmiyyət prinsiplərini və informasiya cəmiyyətinin 

üstünlüklərini reallaĢdırmaq istiqamətində olmalıdır. Bütün aqrar-sənaye innovasiyaları hamı 

üçün əlyetərliyi rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi üçün əlveriĢli mühit yarada bilər. Əlbəttə, bu 

halda informasiya resurslarının və informasiya sistemlərinin inteqrasiyası tələb edilir [1]. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkiĢafının əhali məĢğulluğunun yüksəldilməsinə təsirinin 

iqtisadi aspektlərini araĢdırarkən, son illər xüsusi diqqət yetirilən Ģaxələndirmə amilini yaddan 

çıxarmaq olmaz. Aqrar sahənin Ģaxələndirilməsi, ilk növbədə istehsal fəaliyyətində yeniliklərə 
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həssaslıq, iĢ Ģəraitində baĢ verəcək dəyiĢikliklərin etibarlı surətdə proqnozlaĢdırılmasını nəzərdə 

tutur. Aqrar sahədə ĢaxələndirilmiĢ innovasiyalı fəaliyyət kəskinləĢən rəqabət  mübarizəsində 

qalib gəlməyin əsas amillərindən biri kimi meydana çıxır. 

ġaxələndirilmiĢ innovasiyalı aqrar fəaliyyətin kənd ərazilərində məĢğulluğa təsirini 

qiymətləndirmək üçün, zənnimizcə yeniliyin məcmu səmərəliliyi anlayıĢına aydınlıq 

gətirilməlidir. Yəni, məĢğulluq baxımından aqrar Ģahədə ĢaxələndirilmiĢ istehsal mühitini 

formalaĢdıran amillərin xarakterizə olunması zamanı, bir çox hallarda innovasiyaları iqtisadi və 

qeyri-iqtisadi xarakterli kimi fərqləndirmək lazım gəlir. 

Kənd ərazilərində məĢğulluğun səviyyəsinə münasibətdə aqrar sahədə ĢaxələndirilmiĢ 

istehsal mühitini Ģərtləndirən amillərə ümumilikdə aĢağıdakılar aid edilməlidir: risklərin 

səviyyəsi; innovasiyaların dəstəklənməsi mexanizminin səmərəliliyi; investisiyaların qorunması 

mexanizminin mükəmməlliyi; klasterial təĢəbbüslərin dəstəklənməsi  tədbirlərinin sistem əmələ 

gətirməsi;  sürətləndirilmiĢ amortaziya siyasətinin əhatə dairəsinin optimallaĢdırılması; 

marketinq  tədqiqatlarının yaxın perspektivə səmərəliliyi;  kənd  ərazilərinin  strateji  inkiĢaf  

prioritetlərinin  reallaĢdırılması  imkanları  və s.  [3]. 

Kənd təsərrüfatının inkiĢafı demoqrafik vəziyyətə, əhali məĢğulluğunun yüksəldilməsinə 

təsir edən mühüm amildir. Əlbəttə, haqqında danıĢılan vəziyyətin əsas xarakteristikalarının 

müəyyən edilməsi zəruridir. Bu zərurət həm də ölkəmizin strateji siyasi və iqtisadi hədəfləri, 

perspektiv sosial-iqtisadi inkiĢaf prioritetləri ilə bağlıdır. Uzunmüddətli sabit və arzuolunan 

demoqrafik vəziyyətin təmin edilməsinin demoqrafik baxımdan ölkədəki sosial-iqtisadi siyasətin 

tənzimlənməsi, qeyri-neft sektoru sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi, o cümlədən əmək resurslarının 

strukturunun təkmilləĢdirilməsi ilə bərabər, qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi hesabına bu 

sahənin potensialı vasitəsilə əmək bazarında situasiyanın yaxĢılaĢdırılması üçün kompleks 

tədbirlərin reallaĢmasını Ģərtləndirir. 

Ölkəmizdə son 10-15 il ərzində regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsi, 

ailə və kəndli-fermer, təsərrüfatlarının və digər sahibkarlıq subyektlərinin inkiĢafının təmin 

edilməsi məqsədilə mütərəqqi, həm də pozitivlik baxımından radikal qanunların qəbul edilməsi, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamlarının verilməsi praktikası 

təqdirəlayiq və həlledici hal kimi qiymətləndirilməlidir. Nəticədə ardıcıl olaraq sahibkarlığa 

dəstək siyasətinin yürüdülməsi ölkənin bütün regionlarında əhali məĢğulluğu ilə bağlı proseslərin 

tənzimlənməsi üçün əlavə imkanlar açmıĢdır. Bu kimi dəstək mexanizmləri və qanunvericilik 

aktları kiçik sahibkarlığın inkiĢafına geniĢ imkanlar açmaqla yanaĢı, müxtəlif fəaliyyət 

sahələrində idxaləvəzedici istehsalın təĢkilinə rəvac verir, əhali gəlirlərini artırır, onların maddi 

rifahının yüksəlməsinə və daha yaxĢı yaĢamasına, ümumilikdə demoqrafik vəziyyətin 

stabilləĢdirilməsinə imkanlar açır. 

Heç də sirr deyildir ki, son vaxtlara qədər regionlarda fəaliyyətə baĢlayan kiçik 

sahibkarlıq subyektləri çoxlu obyektiv və subyektiv maneələrlə üzləĢirdilər. Bu səbəbdən yenicə 

fəaliyyətə baĢlayan kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin bir hissəsi fəaliyyət sahəsini 

geniĢləndirmək imkanından məhrum olur və fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olurdular. 

Nəticədə yerli istehsal sahələri effektivliyini itirir, yeni yaradılmıĢ iĢ yerləri bağlanır, əhalinin 

iqtisadi fəallığı zəifləyir, bütün bunlar isə əmək resurslarının formalaĢması ilə bağlı proseslərə 

mənfi təsir göstərirdi. Nəticədə yerli gənclərin bir çoxu qazanc dalınca böyük Ģəhərlərə, o 

cümlədən xarici ölkələrə üz tuturdular. BaĢqa sözlə, ölkədaxili və ölkəxarici miqrasiya artır, 

ölkəmiz məhsuldar iĢçi qüvvəsinin bir hissəsini itirirdi. Yəni, intellektə malik minlərlə 

vətəndaĢının iqtisadi fəallığının və intellektual bacarığının nümayiĢ etdirilməsi üçün məqbul 

Ģərait təmin olunmurdu. Onu da qeyd edək ki, sadalanan problemlər hazırda heç də tamamilə həll 

edilməmiĢdir [1]. 

 Kənd təsərrüfatının inkiĢafının əhali məĢğulluğunun yüksəldilməsinə təsir edən mühüm 

amillərdən biri də aqrar-sənaye klasterlərinin formalaĢdırılması və inkiĢafının mövcud səviyyəsi, 

klaster təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi mühitinin xarakteristikaları ondan irəli gəlir. KlasterləĢmə 

rəqabət qabiliyyətinin artırılması və biznes fəaliyyətinin səmərəliliyinin yaxĢılaĢdırılması 

istiqamətində inkiĢafa, o cümlədən iĢgüzar fəallığa əhəmiyyətli təkan verə bilir. Tədqiqat göstərir 
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ki, kənd ərazilərində məĢğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi və məĢğulluğun strukturunun 

yaxĢılaĢdırılmasında  klaster təĢəbbüsləri əsasən aĢağıdakı ardıcıllıqla reallaĢdırılır: 

 kənd ərazilərində təsadüfi qazancla dolanan və fraqmentar özünüməĢğulluqla məĢğul 

olan subyektlər aĢkar edilir; 

 kiçik istehsalçılar və aqrobizneslə məĢğul olan qurumlar klasterləĢməyə cəlb edilir; 

 klasterlərin təĢviqi və maliyyə stimullaĢdırılması həyata keçirilir; 

 aqrar dəyər zəncirinin bütün iĢtirakçıları, yardımçı qurumlar və digər iĢtirakçılar 

innovasiyalı fəaliyyət üçün yeni iĢ yerləri formalaĢdırır. 

Kənd  təsərrüfatının inkiĢafının əhali məĢğulluğunun yüksəldilməsinə  təsirinin bir əsas 

istiqaməti də sahənin çoxfunksiyalılığının reallaĢdırılması hesab edilməlidir. Kənd ərazilərində 

əhalinin məĢğulluğunun iqtisadi, sosial, ekoloji, texnoloji aspektlərinin birgə reallaĢdırılması 

prosesi kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığına kənd həyat tərzinin təkcə tərkib hissəsi deyil, 

habelə onu formalaĢdıran mühit yaradan sistem kimi baxılmasını tələb edir. Çoxfunksiyalılıq 

amilləri kompleksi aqrar sahəyə alternativ olan məĢğulluq prioritetlərində də həlledici rol 

oynamaq potensialıdır. Bu baxımdan, aĢağıdakı mövqe ilə razılaĢmağı məqsədəuyğun hesab 

edirik.  

―Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı konsepsiyasının müxtəsər mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, iqtisadiyyat təkcə istehsalat deyil, həm də istehsalla dolayısı bağlılığı olan və ya 

heç bir bağlılığı olmayan münasibətlər sisteminin məcmusudur. Təbii ki, biz bu münasibətlər 

sistemindən danıĢdıqda sənaye ilə yanaĢı, kənd təsərrüfatını da nəzərdə tuturuq. Məsələ  

burasındadır  ki,  artıq aqrar elmdə əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaĢı, məĢğulluq, ətraf mühitin qorunması, bölgələrin 

sosial inkiĢafı, bioenerji, mədəni mirasın mühafizəsi kimi funksiyaların olması da 

tədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb edir‖ [2]. Kənd ərazilərində məĢğulluğun mühüm amili 

kimi kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı, həmin ərazilərdə fəaliyyət növlərinin sayını dəfələrlə 

artırmaq və əhatə dairəsini geniĢləndirmək iqtidarındadır. Əlbəttə, bu proses öz-özünə və ərzaq 

təhlükəsizliyi probleminin təmin edilməsindən təcrid olunmuĢ Ģəkildə baĢ vermir. Sonrakı 

mərhələdə ətraf mühit amili də önə çəkilir.  

―Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı aspekti, xüsusilə ərzaq təhlükəsizliyi və inkiĢafın 

təmin olunması məsələrinə aiddir. Daha sonrakı mərhələdə çoxfunksiyalılıq terminini də kənd 

təsərrüfatı ilə yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi, ərazi balansı, landĢaftların saxlanması və 

ətraf mühitin qorunması kimi fundamental sahələrin əlaqələrinin xarakterizə edilməsi məqsədi 

daĢıdığı xüsusi vurğulanmağa baĢlanmıĢdır‖ [2] . 

Bununla belə, hələ də ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin tam təmin edilməməsi və 

bununla bağlı taxılla təminatın ödənilməməsi məĢğulluq müstəvisində də diqqət çəkir. 

Taxılçılıqda məhsuldarlığın artırılması və istehsal sahələrinin ən azı 1,5-2 dəfə artırılması 

ölkəyə taxıl idxalının tənzimlənməsinə, bunun üçün sərf edilən külli məbləğdə valyuta 

vəsaitlərinin ölkənin iqtisadi və sosial inkiĢafının strateji istiqamətlərinin reallaĢdırılmasına 

yönəldilməsinə imkan verər. Taxılçılığın inkiĢafı və bu strateji ərzaq məhsuluna tələbatın ərzaq 

təhlükəsizliyi meyarlarına uyğun ödənilməsinə istiqamətində atılan addımlar kənd ərazilərində 

məĢğulluğun səviyyəsinə də əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. 

MəĢğulluğun yaxĢılaĢması sahəsində əlveriĢli istehsal sahələrindən biri də 

pambıqçılıqdır. 

Əlbəttə pambıqçılıq üzrə dövlət proqramının icrası hər hektara daha çox adam-gün tələb 

edir. Son illərdə Azərbaycanda  pambıqçılığın inkiĢafı sayəsində minlərlə iĢ yerləri 

yaradılmıĢdır. Pambıqçılıq sahəsinin inkiĢafının sistem yaratma effektivliyi, yəni multiplikativ 

effektivliyinin yüksək olmasının nəzərə alınması bütün aspektlərdən bu sahənin inkiĢafının 

prioritetliyinə tam əsas verir. Analoji meyilləri müəyyən mənada üzümçülüyün, meyvəçiliyin 

(o cümlədən fındıq, badam bağlarının salınması və s.), ipəkçiliyin inkiĢafı barədə söyləmək 

mümkündür. Bütün bunlar ölkənin aqrar sahəsinin gələcək inkiĢaf potensialından xəbər verir. 

Azərbaycan üçün ənənəvi əkinçilik sahələrindən olan pambıqçılığın son məhsula nəzrərən 
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inkiĢaf etdirilməsi üçün də ölkəmizdə son illərdə bazası formalaĢdırılmıĢ və bu sahənin inkiĢafı 

üçün kifayət qədər imkanlar yaradılmıĢdır.  

 

Nəticə  

Ölkəmizdə pambıqçılığın hüquqi, təĢkilati və iqtisadi əsasları müvafiq qanunla 

müəyyənləĢdirilmiĢ, bu sahənin inkiĢafı ilə bağlı münasibətləri tənzimlənməkdədir. 

Pambıqçılığın geniĢ multiplikativ effektliyə malik olması, yəni bu sahədə əyriçilik və 

toxuculuq və s. müəssisələrin, daha doğrusu toxuculuq fabriklərinin və tikiĢ müəssisələrinin  

yaradılması kənd yerlərində və ümumiyyətlə ölkədə məĢğulluğun artırılmasında xüsusi töhvə 

verə bilər. 
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YERLĠ ġƏRAB MƏHSULLARININ RƏQABƏTQABĠLĠYYƏTLĠLĠYĠNĠN  

YÜKSƏLDĠLMƏSĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Açar sözlər: üzümçülük və Ģərabçılıq kompleksi, dövlət tənzimlənməsi, aksiz dərəcəsi, 

rəqabətlilik, daxili bazar, subsidiyalaĢdırma 

 

GiriĢ  

Azərbaycan Respublikasında da üzümçülük və Ģərabçılıqda məhsul istehsalı və satıĢının 

artımına, bu sahədə  istehsal dayanıqlılığına nail olunması digər spesifik Ģərtlərlə yanaĢı, eyni 

zamanda məhsulların rəqabətliliyinin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Hazırda ölkəmizdə istehsal 

olunan Ģərabçılıq məhsullarının bir qismi əsas parametrlər üzrə rəqabətdə müvafiq xarici 

məhsullara uduzurlar. Ölkəmizdə istehsal olunan Ģərabçılıq məhsullarının daxili bazarda qiymət 

rəqabətliliyinə  onların xarici analoqlarına edilən  nisbətən yüksək idxal aksizlərinin  tətbiqi 

sayəsində nail olunur. Hazırda ölkəyə gətirilən təbii üzüm Ģərabları, üzüm suslosunun 1 litri üçün 

2,5 manat, Ģampan Ģərabının 1 litri üçün 2,5 manat, viski, rom və likörlərin 1 litri üçün 6,0 manat 

aksiz tətbiq olunur. Göründüyü kimi, aksizlərin dərəcələri əslində daxili bazarın qorunması 

funksiyasını reallaĢdırmaq səviyyəsindədir və təbii ki, yerli Ģərab və Ģərabçılıq məhsullarının 

qiymət rəqabətinə davam gətirməsinə Ģərait yaradan amillərdən biri kimi çıxıĢ edir. Əlbəttə, 

alkoqollu içkilər olaraq, Ģərab və Ģərab məhsullarının idxalı zamanı onlara aksizlər tətbiq 

edilməsi, həm də əsas etibarilə (bu məhsulların istehlakının sosial əhəmiyyəlilik baxımından 

zərurilik dərəcəsi nəzərə alınmaqla) fiskal funksiya da yerinə yetirdiyini nəzərə alır. 

Qeyd edək ki, Ģərabçılıq məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 nömrəli  Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiĢ ―2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkiĢafına dair Dövlət 

Proqramı‖ında da əsas vəzifələrdən biri kimi müəyyən edilmiĢdir . Rəqabət qabiliyyətliliyin 

təmin olunmasında sahənin iqtisadi tənzimlənmə mexanizmi əhəmiyyətli rol oynayır. 

Azərbaycanda hazırkı mərhələdə üzümçülüyün bərpası və dinamik geniĢləndirilməsi prosesləri 

həyata keçirildiyi üçün bu sahədə iqtisadi tənzimləmə vasitələri həm istehsalın artırılması və həm 

də məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi vəzifələrinin reallaĢdırılmasına yönəldilir.  

 

ġərabçılıq iqtisadi tənzimlənmənin əsas hədəfi kimi 

Ġqtisadi tənzimləmə vasitələri Ģərabçılıq məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsinə, məhsula çəkilən xərclərin səviyyəsinə zəruri keyfiyyətin təmin olunması, 

habelə, geniĢ çeĢidliliyin olması  vasitəsilə təsir göstərir.  

Hazırkı Ģəraitdə ölkəmizdə tənzimləmənin əsas hədəflərdən biri Ģərabçılıq üçün yüksək 

keyfiyyət göstəricilərinə malik xammal istehsalının təmin olunmasıdır. Bu yönümdə 

üzümçülüyün inkiĢafının stimullaĢdırılması ilə bağlı yeni üzümlüklərin salınması və üzüm emalı 

üzrə layihələrin maliyyələĢdirilməsinə dövlət tərəfindən güzəĢtli kreditlər verilir. Bununla 

yanaĢı, üzümçülüklə istifadə olunan  geniĢ  çeĢiddə texnikaların  Ģərtləri daim yaxĢılaĢdırılan 

lizing xidmətləri  yolu ilə istifadəsinə geniĢ Ģərait yaradılıb. Üzümlüklərin becərilməsi ilə 

əlaqədar, istehsalçılara üzümlüklərin hər hektarına görə yanacaq və motor yağlarının əldə 

edilməsi üçün subsidiyalar, habelə üzümlüklərə verilmək üçün aldıqları mineral kübrələrin 

dəyərinin 70 faizi həcmində kompensasiyalar verilir. 

Dövlətin üzümçülük sahəsinə göstərdiyi dəstək tədbirləri, öz növbəsində, üzümçülükdə 

məhsuldarlığın artırılması və istehsalçıların xərclərinin müəyyən hissəsinin ödənilməsi əsasında 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına əhəmiyyətli təsir etmiĢ olur. Həmin istiqamətdə 
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üzümçülüyün inkiĢafı yönümündə invetisiyaların təĢviq mexanizmlərinin tətbiq çərçivəsində 

nəzərdə tutulan stimullaĢdırma tədbirləri də mühüm rol oynayacaqdır.  

Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, üzümçülükdə rəqabət qabiliyyətli istehsala 

əlveriĢli imkanların təmin edilməsi baxımından tənzimləmənin iqtisadi mexanizmlərinin daha da 

təkmilləĢdirilməsinə ehtiyac vardır. 

  

Material və metodlar 

Nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatının intensiv sahəsi kimi, üzümçülükdə istər 

plantasiyanın bar verilən yaĢa gətirilməsi və istərsə də məhsul istehsalı ilə bağlı becərmə 

xərclərinin səviyyəsi nisbətən yüksəkdir. Belə Ģəraitdə bu sahəyə digər kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı ilə eyni həcmdə göstərilən maliyyə köməyi maya dəyərinin aĢağı 

salınmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilmir. Bizim hesablamalarımıza görə son illərdə  kənd 

təsərrüfatı müəssisələrinə yanacaq və mator yağlarına görə hər hektara verilən dövlət köməyinin 

məhsulun bir sentnerinin maya dəyərinə nisbəti taxıl məhsulları üzrə uyğun göstəricidən 2 dəfə, 

tərəvəz üzrə müvafiq göstəricidən isə 2,5 dəfə az olmuĢdur. Digər tərəfdən, hazırkı Ģəraitdə 

Azərbaycanda üzümçülük rentabellik səviyyəsi aĢağı olan sahələr sırasına daxildir və 

istehsalçıların yeni plantasiyaların salınması üçün daxili resurslar hesabına  imkanları 

məhduddur. 2015-ci ildə kənd təsərrüfatı müəssisələrində üzüm satıĢından rentabellik meyvə və 

giləmeyvə satıĢı üzrə rentabellikdən 10,7 faiz, bütünlükdə bitkiçilik məhsulları satıĢı üzrə 

rentabellikdən 22,9 faiz az olmuĢdur. Həmin ildə fərdi sahibkar təsərrüfatları üzrə üzüm 

satıĢından ümumən mənfəət əldə edilməmiĢdir. Qeyd edilənlərlə əlaqədar, üzümçülük üzrə 

subsidiyaların daha yüksək səviyyədə müəyyən edilməsi məqsədəuyğundur. 

Ġqtisadi tənzimləmə mexanizminin təkmilləĢdirilməsi Ģərabçılıq məhsullarının rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsində də əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Müasir Ģəraitdə dünya Ģərab 

məhsulları bazarında rəqabətin güçlənməsi və belə Ģəraitdə innovasiya yönümlü texnologiyaların 

rolunun artması səciyyəvidir. Texnoloji proseslərin təkmilləĢdirilməsi hesabına rəqabət 

üstünlüyünün təmin edilməsi istehsal xərclərinin aĢağı salınması strategiyasının zəruri tərkib 

hissəsi kimi çıxıĢ edir. Mütəxəssislər bu baxımdan Ģərabçılıqda enerjiqoruyucu sürətli hazırlama 

texnologiyasının tətbiqini perspektivli dəyərləndirirlər. Eyni zamanda markalı Ģərabların və digər 

Ģərabçılıq məhsullarının hazırlanmasında müvafiq imkanları geniĢləndirən yeni nəsl ferment 

pereparatlarının, diskoid kremniya pereparatlarının, müasir dozator nasoslarla effektli dozalama 

ilə soyuq hazırlamanın benton suspenziyanın tətbiqi də pespektivli hesab edilir [1]. 

Qeyd edilən istiqamətlər üzrə əsaslı irəliləyiĢlərə nail olunması ilə əlaqədar, Ģərabçılıq 

sahəsində elmi-tədqiqat iĢlərinin və məsləhət xidmətlərinin geniĢləndirilməsində dövlətin daha 

fəal rolunun təmin edilməsinin prioritetliyinin qorunub saxlanılması məqsədəuyğundur. Bu 

sahədə son dövrlərdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının elmi təminatının yaxĢılaĢdırılması, habelə bu 

sferada informasiya və məsləhət xidmətlərinin müasir tələblər nəzərə alınmaqla, daha da 

gücləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən təĢkilatı, institutsional tədbirlərin əhəmiyyəti xüsusi 

qeyd olunmalıdır.  

Üzümçülük və Ģərabçılığın innovasiyalı inkiĢafının sürətləndirilməsi məqsədi ilə və 

müasir dünya təcrübəsini nəzərə almaqla, bu sahədə elmi-tədqiqat iĢlərinin yerinə yetirilməsinin 

institusional strukturunun və maliyyələĢdirilməsi formalarının diversifikasiyası zəruridir. Buna 

ölkəmizdə qəbul edilmiĢ qanunvericilik bazası da əlveriĢli Ģərait təmin edir. Üzümçülük və 

Ģərabçılıq haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda üzümçülük və Ģərabçılıq sahəsində 

elmi tədqiqat, sort-sınaq və təcrübə iĢlərinin aparılması dövlət büdcəsi və digər mənbələr 

hesabına maliyyələĢdirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Hazırda ölkəmizdə yaradılan iri üzümçülük 

və Ģərabçılıq təsərrüfatlarının inkiĢafı istər elmi-tədqiqatların maliyyələĢdirilməsi, istəsə də 

bilavasitə tədqiqatların təĢkili sahəsində onların əhəmiyyətli rol oynamaları perspektivlərini 

yüksəltmiĢ olur.  

Qabaqcıl dünya təcrübələrini nəzərə almaqla üzümçülük və Ģərabçılığın dövlət 

tənzimlənməsinin təkmilləĢdirilməsi əsasən 3 istiqamət üzrə aparıla bilər:  

 tədqiqatların çoxkanallı maliyyələĢdirilməsi sisteminin təkmilləĢdirilməsi; 
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 üzümçülük və Ģərabçılıq sahəsində dövlət, müstəqil özəl tədqiqat qurumlarının və 

istehsalçı Ģirkətlərin tədqiqat bölmələrinin səmərəli əməkdaĢlığına Ģəraitin yaradılması; 

 tədqiqatların insan resursunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, tədqiqat və təhsilin 

inteqrasiyasının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi.  

Dövlət tənzimlənməsi tədbirləri, ilk növbədə, sahənin investisiya təminatının 

yaxĢılaĢdırılması, müasir, resusrsa qənaətedici texnologiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsinə yol 

açmalıdır [2]. 

Üzümçülük məhsullarının istehsalında innovativ, resursqoruyucu texnologiyanın 

tətbiqinin stimullaĢdırılmasının əsas vasitəsi olaraq təsərrüfat subyektlərinin investisiya 

təminatını yaxĢılaĢdırımaq məqsədilə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun mühüm 

sahələrindən biri kimi Ģərabçılıq məhsulları istehsalının inkiĢafına ―Azərbaycan Ġnvestisiya 

ġirkəti‖ ASC-nin vəsaitlərinin cəlb edilməsi sahəsində əməli addımların atılması da vacibdir.  

Eyni zamanda, üzümçülük və Ģərabçılığın geniĢmiqyaslı inkiĢafı Ģəraitində emal 

sektorunun inkiĢafının maliyyələĢdirilməsi üçün gələcəkdə yaradılması məqsəduyğun olan 

―Üzümçülüyün və Ģərabçılığın inkiĢafı‖ fondundan vəsaitlərin ayrılması məqsədli kredit 

xətlərinin açılması, habelə emal texnologiyaları və avadanlıqlarının əlveriĢli Ģərtlərlə lizingə 

verilməsi mexanizmlərindən istifadə də aktual əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.  

Üzüm emalının təĢkili ilə bağlı əlveriĢli Ģərtlərlə investisiya təminatının yaradılması 

sahəsində dövlət tərəfindən qeyd edilən tədbirlərin reallaĢdırılması öz hövbəsində, kiçik 

təssərrüfatlarda üzüm istehsalını həyata keçirən subyektlərin Ģərabçılıq məhsullarının istehsalı və 

satıĢı üzrə kooperativlər yaratmalarını da stimullaĢdırılmıĢ olacaqdır. Emal və satıĢ sahəsində 

kooperativlərin yaradılması istehsal olunan Ģərabçılıq məhsullarına qeyri-istehsal xərclərinin 

səviyyəsini aĢağı salmaqla məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsnə imkan yaratmıĢ olur.  

ġərabçılığın inkiĢafının tənzimlənməsində vergi mexanizmi də fəal rol oynaya bilir. Bu 

yönümdə vergi mexanimi ilk növbədə ölkənin müxtəlif regionlarında üzümçülük və Ģərabçılığın 

inkiĢafı üçün mövcud olan torpaq və iqlim potensialından dolğun istifadə əsasında Ģərab 

istehsalının artırılmasına yönəldilməlidir.  

Müasir dünya praktikasında bu problem, müxtəlif keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malik üzüm 

yetiĢdirilməsi üçün yararlı torpaqların xüsusi mülkiyyətdə olması nəzərə alınmaqla, çox kiçik və 

kiçik ölçülü Ģərab istehsalçıları üçün vergi güzəĢtlərinin tətbiqi ilə həll edilir.  

ġərabçılğın inkiĢafı üçün vergi mexanizmindən göstərilən istiqamətdə istifadə edilməsi 

Azərbaycan Respublikasında əsaslı islahatlardan sonra formalaĢmıĢ olan aqrar struktur Ģəraitində 

xüsusi maraq doğurur. Məlum olduğu kimi, sistemli transformasiyalar ilə əlaqədar həyata 

keçirilən aqrar islahatların gediĢində ölkəmizin kənd təsərrüfatında əkinə yararlı, o cümlədən 

sənaye yönümlü üzüm sahələrinin salınması üçün yararlı sahələrin əsas hissəsi pay torpaqları 

kimi xüsusi mülkiyyətə verilmiĢdir. ġərabçılıq təsərrüfatlarının təĢkili baxımından bu sahələrin 

hər biri o qədər də böyük deyildir.  

Dünya praktikasında Ģərabçılığın inkiĢafının tənzimlənməsində vergi mexanizmindən 

istifadənin digər istiqaməti istehsal olunan məhsulun çeĢidinin tənzimlənməsidir. Bu 

mexanizmdən xüsusilə xarici bazarlarda tələbin daha yüksək olduğu məhsulların istehsalının 

geniĢləndirilməsinə iqtisadi marağın güçləndirilməsi məqsədilə dah cox istifadə edilir.  

Belə vergi güzəĢtləri bir qayda olaraq bazar konyukturalarını nəzərə almaqla qısa və orta 

müddətli dövrlər üçün tətbiq edilir. Həmin istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər səmərəli tətbiq 

edildiyi hallarda əhəmiyyətli nəticələr verə bilir. Belə ki, Argentinada 2005-ci ildən ixrac üçün 

keyfiyyətli məhsul hazırlamaq potensialına malik olan istehsalçılar daxili vergilərin 

ödənilməsindən 5 il müddətinə azad edilmiĢlər. 2010-cu ildə bu müddət növbəti dövr üçün 

uzadılmıĢdır. Nəticədə istehsal və satıĢın həcmi yüxarı templə artmıĢdır [3]. 

Ümumiyyətlə dünya təcrübəsi yüksək dietik və müalicəvi-proflaktik xassələri olan Ģərab 

növlərinin istehsalının geniĢləndirilməsi məqsədləri üçün güzəĢtli vergi mexanizmindən 

istifadənin səmərəliliyini subut etmiĢdir.  

ġərab məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsində aksiz vergisi mexanizmi 

də istifadə edilir. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasında idxal olunan 
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Ģərabçılıq məhsullarına nisbətən yüksək aksiz dərəcələrinin tətbiq edilməsi həmin qəbildən yerli 

məhsulların qiymət rəqabətində üstün mövqelərini təmin edən əsas amillərdən biri kimi çıxıĢ 

edir. Bununla yanaĢı, daxili bazarda satıĢa çıxarılan yerli məhsullar üçün aksiz dərəcələrinin 

səmərələĢdirilməsinə də ehtiyac yoxdur. Digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da Ģərab 

aksizli məhsulların sırasına daxil edilmiĢdir. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan 

Ģərablar və Ģərab materialarının hər litrinə 0,2 manat, sampan Ģərablarının hər litrinə 2,6 manat 

məbləğində aksiz vergisi tətbiq olunur. Son dövrlər üçün Ģərabçılıq məhsullarına tətbiq edilən 

aksiz dərəcələrinin ümumən yüksəlməsi səciyyəvidir. 

 

Nəticə 

Beləliklə, dietik və müalicəvi-proflaktik xassələri olan Ģərab növlərinin istehsalının 

geniĢləndirilməsi məqsədi ilə güzəĢtli vergi mexanizmindən istifadə bu sahədə istehsalın 

geniĢlənməsinə əlveriĢli imkan yaradır.  

Yuxarıda qeyd edilmiĢ  tənzimləyici tədbirlər indiki halda qənaətbəxĢ sayılsa da sahənin 

gələcək dayanıqlı rəqabətliliyi istehsal xərclərinin azaldılması və keyfiyyətin yüksəldilməsi 

prioritetliyi üzərində reallaĢdırılacaq tədbirlərdən asılı olacaqdır. 
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Son vaxtlar keyfiyyət sosiologiyasının problemlərinə artan maraq sosioloji gerçəkliyin 

vacib hissəsini təĢkil edir və sosioloji tədqiqatın ənənəvi sərt metodlarından uzaqlaĢmanın əsas 

səbəbləri izahedici  mühakimələrin fraqmentarlığı və əvvəlcədən məlum olması ilə izah oluna 

bilər.  

Keys-stadinin tətbiqi iki məqsəd daĢıyır: öyrənilən obyektin baĢa düĢülməsinə nail olmaq 

və daha ümumi sosial proseslər haqqında yeni biliklər əldə etmək. 

Keys-stadinin tətbiqi çərçivəsində müxtəlif metodlardan istifadə edilə bilər, lakin analizin 

ümumi məntiqi, Ģübhəsiz ki, keyfiyyət paradiqmasına meyllidir.  

Kəmiyyət və keyfiyyət tədqiqatlarının qarĢılıqlı münasibəti 

Kəmiyyət məlumat toplama metodları və onların təhlili "sərt" metodlara aid edilir.  

Onların nəzəri və metodoloji əsasını cəmiyyət haqqında bütöv bir sistem kimi düĢünmək 

və onun nəzəriyyəsini yaratmaq, obyektiv reallığı rasional qaydada tənzimləmək və məntiqi 

Ģəkildə izah etmək təĢkil edir.  

Qərb sosiologiyasında 60-cı illərin ortalarında "sərt" kəmiyyət metodlarından istifadə 

özünün pik səviyyəsinə çatdı. Lakin elə bu vaxt da sosioloqlar makro-sosioloji nəzəriyyələrin 

sosial hadisələr və proseslərin "insan təbiətini" düzgün izah etmə qabiliyyətindən məyus 

olduqlarını ifadə etməyə baĢladılar.  

Müasir sosiologiya üçün humanistləĢmə dövrü - qlobal problemlərin rasional idrakından 

lokal birliklərin və insanların gündəlik sosial praktikasının dərk edilməsi, sosial hadisələrin 

makro analizindən mikroanalizinə  istiqamətlənmə baĢladı.  

BaĢqa sözlə, kəmiyyət sosiologiyası əsasən strukturlar, sosial qurumlar və təĢkilatlar 

arasındakı sosial qarĢılıqlı fəaliyyət problemlərini öyrənməyə istiqamətlənmiĢdirsə, keyfiyyət 

sosiologiyasını bu münasibətlərin real praktikasının subyektiv tərəfi maraqlandırır. Məsələn, 

müəyyən bir cəmiyyətdə sahibkar və ya saticı olmaq nə deməkdir və sahibkarla satıcı arasındakı 

münasibət praktikası nədən ibarətdir. Birinci sıra problemləri baĢa düĢmək üçün 

ümumiləĢdirilmiĢ məlumatların təsviri və izahatına əsaslanan sosial biliklər lazımdırsa, ikinci 

sıra problemləri - konkret insanların təcrübəsini, bacarıqlarını, hisslərini dərk etmək üçün baĢa 

düĢməyə və Ģərhə əsaslanan biliklər zəruridir. 

Keyfiyyət yanaĢması elmi axtarıĢın bütün mərhələlərində - tədqiqatçının nəzəri yönü-

mündən, maraqlarının fokusundan, araĢdırılması aparılan obyektə münasibətindən tutmuĢ  

məlumatların toplanılması proseduru və onların Ģərhinə kimi - fərqli məntiqə arxalandığına görə 

yuxarıda qeyd olunan strategiya və prosedurlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Məsələn, 

sistem təhlili baxımından müasir Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif sosial qruplarının – II 

Qarabağ savaĢı qazilərinin; iki uĢaq böyüdən tək anaların; vaxtından əvvəl istefa vermək 

məcburiyyətində qalan hərbçilərin - ümumi həyat Ģəraitini öyrənmək və izah etmək mümkündür. 

Onların hamısını bütövlükdə demək olar ki, eyni yaĢda müəyyən bir Ģəhərdə yaĢayan və ya 

"islahatlar yaĢayan cəmiyyətin çətinlikləri ilə təkbətək qalmıĢ‖ insanlar qrupu kimi götürmək 

olar.  Ancaq keyfiyyət (və ya humanist) sosiologiyasının nöqteyi-nəzərindən yanaĢsaq, bu xüsusi 
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insan vəziyyətlərinin hər biri özünəməxsusluğu, spesifik sosial təcrübəsi, xüsusi həyəcanları və 

əziyyətləri ilə seçilir ki, birlikdə onlar həmin insanların özünəməxsus ―həyat dünyasını‖ təĢkil 

edir. Bu "xüsusi" dünya bir araĢdırma obyekti ola bilər. Onların keçmiĢ təcrübələri, gündəlik 

qayğıları yalnız bu qrupların nümayəndələrinin fərdi taleyini, qavrayıĢ və davranıĢ 

xüsusiyyətlərini ümumi sosial məzmun çərçivəsində - bu sosial-tarixi vəziyyətin öyrənilməsi 

yolu ilə baĢa düĢülə bilər. Digər tərəfdən, bu insanların təcrübəsi ümumi ictimai təcrübənin 

xüsusi bir "parçası"dır. Özəl təcrübələrin mozaika tək birləĢməsi bütövlükdə cəmiyyətin sosial 

mənzərəsini təqdim etməyə imkan verir. 

Keyfiyyət paradiqmasını bəzən humanist, interpretativ və ya anlayan sosiologiya da 

adlandırırlar. Fərdlərin sosial fəaliyyətin daĢıyıcısı hesab olunduğu strukturalizmdə sosial 

strukturların fərd üzərində  üstünlüyü qəbul olunur və cəmiyyətdə sosial qaydanın bunun 

sayəsində təmin olunduğu qənaətinə gəlinir (G.Zimmel, C.Mid, M.Veber). Bunlar ictimai aləmin 

nə məhsulu, nə də ki, ―qurbanı‖ deyillər, əksinə düĢünən, hiss edən və yaradıcılıqla ətrafdakı 

dünyanı yaratmaqda iĢtirak edən, həm öz davranıĢlarına, həm də baĢqalarının davranıĢlarına 

məna və əhəmiyyət verən aktorlardır. Bu yanaĢmaya görə böyük sosial sistemlər ortaq "mənalar 

və əhəmiyyət"in qurulduğu və müəyyən dərəcədə sosial qarĢılıqlı əlaqənin bütün iĢtirakçıları 

tərəfindən bölüĢüldüyü mürəkkəb qarĢılıqlı fəaliyyət prosesindən yaranmıĢdır. Məsələn, hər kəs 

toy Ģənliyində "vağzalı" rəqsinin səslənməsinin nə demək olduğunu baĢa düĢür. O, rəmzi olaraq 

bütün hərəkətləri strukturlaĢdırır və mərasimin bütün iĢtirakçıları üçün eyni simvolik məna 

daĢıyır. Buna görə keyfiyyət sosiologiyasını həmçinin subyektiv sosiologiya da adlandırırlar. 

Maks Veberin ənənələrinə uyğun olaraq, keyfiyyət tədqiqatı aparan sosioloq subyektin öz 

fəaliyyətinə hansı mənanı verdiyini öyrənir. Bu subyektiv mənalar tədqiqatçı tərəfindən Ģərh 

olunur və insan davranıĢının tipik modellərinin qurulması üçün müəyyən məntiqi ardıcıllıqla 

təĢkil edilir.  

Simvolik interaksionizm (C. Mid, Y. Habermas, H. Blümer) keyfiyyət sosiologiyasına 

sosial ünsiyyətlərin mənalarını Ģərh etmək üçün əsas kimi dil ideyasını gətirdi. Bu yanaĢmaya 

görə cəmiyyətdə qarĢılıqlı əlaqə dil, jest, simvol mübadiləsi yolu ilə təmin edilir. Ġnsan hərəkətini 

yalnız xarici təzahürlərini müəyyənləĢdirmək əsasında baĢa düĢmək olmur, bunun üçün qarĢılıqlı 

əlaqədə iĢtirakçılar tərəfindən baĢa düĢülən bir dildə ifadə olunan daxili simvolik mənanı bilmək 

lazımdır. 

Fenomenoloji ənənədə bu fikirlər insanın davranıĢının motivlərini yalnız onun bioqrafik 

vəziyyətinin ideyası əsasında (A.ġyütsun ―həyat dünyası‖) anlaya biləcəyi fikri qədər inkiĢaf 

etdirilmiĢdir. Ġnsanlar subyektiv olaraq hər bir sosial vəziyyətə (P. Berger və T. Lukman) öz 

motivlərini və davranıĢlarını təqdim edərək sosial gerçəkliyi qururlar və bu cür hallar 

təkrarlandıqda, eyni motivləri və davranıĢları tətbiq edərək onları səciyyələndirirlər. Beləliklə, 

subyektin daxili dünyası baĢqalarının mülkiyyətinə çevrilir, səciyyələndirilir və nəticədə 

"institusional" vəziyyətə gətirilir.  

Etnometodologiya, insanların gündəlik iĢlərini empirik müĢahidə edərək davranıĢ 

mənalarının öyrənilməsinə əsaslanır. Buradakı adi insanlar, peĢəkar sosioloqlarla müqayisədə 

gündəlik təcrübələrində daha səriĢtəli mütəxəssislər hesab olunurlar. Bu fərdi sosial qrupların 

gündəlik təcrübəsi haqqında məlumat mənbəyi kimi istifadə olunur. Təhlilin bu aspektini həm də 

folklor sosiologiyası adlandırırlar (H.Qarfinkel).  

Beləliklə, metodologiya baxımından keyfiyyət və ya humanist sosiologiya təbiətcə 

mikrososiologiyaya aid edilir; tədqiqatçı subyektə ictimai fəaliyyətin agenti olaraq diqqəti cəlb 

edir və ilk növbədə sözlər, kəlamlar, hekayələr ilə ifadə olunan Ģəxsi gündəlik təcrübəyə və 

baĢqaları ilə qarĢılıqlı münasibətlərə istinad edir.  

“Keys-stadi” anlayıĢının mahiyyəti və məzmunu 

Bu termini biz Azərbaycan dilində ―tək, ayrı, konkret, fərdi hadisənin araĢdırılması‖, 

―vəziyyətlərin tədqiqi‖, ―situasiyanın tədqiqi‖ kimi iĢlədə edə bilərik. Lakin bu terminin 

Azərbaycan dilində bu cür səslənməsi doğru olmasa da
 
 hazırda onun qəbul edilmiĢ bir analoqu 

yoxdur və buna görə də sosioloji ədəbiyyatda ―keys-stadi‖ terminindən istifadə olunması 

zənnimizcə daha məqsədəuyğundur.  
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Qeyd edək ki, müasir qərb sosioloji ədəbiyyatında ―keys-stadi‖ metodunu ifadə etmək 

üçün müxtəlif terminlərdən istifadə olunur: ―hadisə metodu‖ (case method), ―hadisənin tədqiqi‖ 

(case study), ―monoqrafik araĢdırma‖ (monographic study), ―monoqrafik yanaĢma‖ 

(monographic approach), ―iĢtiraklı  müĢahidə‖, ―etnoqrafiya‖, ―çöl iĢləri‖ və s. Bu terminlərin 

müxtəlifliyinə baxmayaraq əslində onlardan istifadə zamanı eyni metodlar nəzərdə tutulur. 

Bu metodun mahiyyəti obyektin bütün əlaqələri ilə birlikdə öyrənilməsidir. Tədqiqat obyekti isə 

digər metodlarla öyrənilməsi çətinlik törədən qapalı bir icma (məsələn, sosial elitalar, cəmiyyətin 

―dib‖i, dini sektalar),  istehsalat və ya tədris kollektivləri ola bilər.  

Kəmiyyət tədqiqatları 10, bəzi hallarda isə 20-25 günlük vaxt çərçivəsinə malik olduqları 

halda, keyfiyyət tədqiqatlarında bu uzun müddətə hesablanmıĢdır və bir neçə aydan bir neçə 

ilədək uzana bilər. Keys-stadi metodunda tədqiqatçılar uzun müddətə insanların gündəlik 

həyatının iĢtirakçısına çevrilirlər.  

Keys-stadi metodikasında müĢahidə, iĢtiraklı müĢahidə, arxiv materialları, kino-

fotosənədlər kimi metodlardan istifadə oluna bilər.  

Tədqiqatçının diqqət mərkəzində əsas hadisələrin xronoloji ardıcıllığında qeydə alınan vahid bir 

hadisə ola bilər.  

Keys-stadi metodunun spesifikliyi nadir obyektin dərin tədqiqindədir və tədqiqatın 

nəticələri fəaliyyət üçün təkliflərin hazırlanmasına yönəlmiĢdir.  

Bu metodun mahiyyəti həm də bir və ya bir neçə hadisəni ətraflı öyrəndikdən sonra cəmiyyətdə 

baĢ verən dərin proseslərin məzmununu verməkdən ibarətdir.  

Bir qayda olaraq, digər hadisələrlə müqayisə, verilmiĢ unikal obyektin strukturunun 

öyrənilməsində ikincidir. Müqayisə olunan obyektlərin sayı üç və ya dörd hadisəni 

keçməməlidir. Müqayisəli təhlil üçün 3 və ya 4-dən artıq hadisə olduqda tədqiqatçı hadisənin 

dərinliyini itirə bilər və bunanla da onlardan hər birinin qeyri-adekvat təsvirinə gətirib çıxara 

bilər.  

Təhlil üçün məlumat mənbələri əsasən vəziyyətin intensiv öyrənilməsinin müxtəlif 

üsulları ilə əldə edilən nəticələrdir ki, bura müĢahidə, iĢtiraklı müĢahidə, fotoĢəkillər, 

fokuslaĢmıĢ və ya ekspert müsahibələri, arxiv materialları və videomateriallar aid edilir.  

Tədqiqatçı "hadisəni" adətən əsas hadisələrin xronoloji ardıcıllığı ilə təsvir edir, daha vaciblərini 

daha detallı təsvirinə yönəldir.  

Bir neçə "hadisədən" istifadə edərkən onların hər birinin sərhəddi dəqiq 

müəyyənləĢdirirlir və ardıcıl olaraq təsvir olunur, daha sonra onların çarpaz təhlil aparılır. 

Beləliklə, keys-stadinin spesifikliyi obyektin unikallığının dərindən öyrənilməsindədir. Burada 

müĢahidənin nəticələri çox vaxt lokal, tətbiqi xarakter daĢıyır və fəaliyyət üçün təkliflərin 

hazırlanmasına yönəlmiĢdir.  

Fikrimizcə, bütün müxtəlif nəzəri təriflər və praktiki tədqiqatlar üçün hazırda bu metodu baĢa 

düĢmək üçün ən azı iki fərqli yanaĢma ayırd edilə bilər:  

1. birinci yanaĢma keys-stadini müstəqil tədqiqat növü və ya strategiyası, 

2. ikinci isə yalnız sosioloji tədqiqatın ayrı-ayrı mərhələlərində istifadə olunan metodların 

məcmusu kimi müəyyənləĢdirir.  

Bu anlayıĢlar arasındakı fərq prinsipial xarakter daĢıyır. Müstəqil tədqiqat strategiyası olaraq 

keys-stadi digər tədqiqat metodları ilə əldə edilə bilməyən müəyyən bir sosioloji məlumatı əldə 

etməyə imkan verirsə, ikinci halda o, bir empirik məlumat toplamaq üçün keyfiyyət üsulları ilə 

müəyyənləĢir. 

Keys-stadi konsepsiyasının formalaĢması üçün,  bizcə, iki fikir fundamental əhəmiyyətə 

malikdir:  

1. Frederik Le Plenin adı ilə əlaqəli “monoqrafizm‖ və  

2. Çikaqo məktəbinin əsərlərində öz əksini tapmıĢ fərdi hadisələrin dərindən (in depth) 

öyrənilməsi.  

F. Le Plenin monoqrafik metodu birbaĢa müĢahidə vasitəsilə özləri və ətrafları haqqında dolğun 

məlumat toplamaqla yanaĢı kiçik sosial qrupların öyrənilməsinə kompleks yanaĢmanı təmsil 

edir. Fransız fəhlələrinin ailələrinin tədqiqatına (1855-1885) F. Le Ple tərəfindən tətbiq olunan 
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tədqiqlər onun tələbələri E. Demolin və A. de Turvil tərəfindən davam etdirildi: onlar 

məlumatların toplanacağı parametrləri ətraflı Ģəkildə izah etdilər və bu da tətbiqetmə sahələrini 

əhəmiyyətli dərəcədə geniĢləndirməyə imkan verdi.  

Öz Ģöhrətinin zenit nöqtəsində, 1920-1930-cu illərdə, keys-stadi keyfiyyət və kəmiyyət 

metodlarının antitezisinin bir hissəsi idi. 

Metoda olan maraq müəyyən dərəcədə 40-cı illərdə də davam etmiĢdir və çox vaxt bu R.Bercess 

və onun həmkarlarının adı ilə bağlanır.  

Müharibədən sonrakı dövrdə həm metodologiyada, həm də sosioloji tədqiqat 

praktikasında pozitivizm üstünlük təĢkil etmiĢdir. Buna baxmayaraq, zəngin keyfiyyətli məlumat 

toplamaq üzərində davamlı, əziyyətli iĢlər davam etdirildi ki, bunlar ―çöl iĢi‖, ―iĢtiraklı 

müĢahidə‖ və ya ―etnoqrafiya‖ kimi təyin olundu. Bu araĢdırmaların çoxu artıq klassikaya 

çevrilmiĢdir. 

1960-cı illərin sonundan keyfiyyət tədqiqatlarına dair məqalələrin yazılıĢında bir canlanma baĢ 

verdi.  

Sosiologiyada keyfiyyət yanaĢma mövzusuna elmi marağın canlanması, əksəriyyəti 

"postmodernizm" sözü ilə izah edilə bilən ictimai düĢüncənin inkiĢafında yeni bir mərhələ ilə 

əlaqədardır.  

 Postmodernist cərəyanlar, tədqiqatçını öyrənmə obyektindən uzaqlaĢdıraraq, həqiqəti bilmə 

ehtimalını inkar edərək ənənəvi obyektivlik və elmilik meyarlarına yenidən baxmağa vadar etdi. 

Metodun nəzəri cəhətləri bu görüĢlərə uyğun olduğundan, tədqiqat praktikasında keys-stadi 

araĢdırmasına maraq yenidən dirçəldi. 

Qeyd edək ki, keys-stadini növlərinə və tiplərinə görə də səciyyələndirmək mümkündür. Belə ki, 

R.Steyk keys-stadini instrumental, dərin və küllü növlərinə bölür.  

1. Ġnstrumental tədqiqatda nəzəriyyə və hadisə qarĢılıqlı əlaqədədir: ilkin nəzəriyyə bir icti-

mai fenomenin vəziyyətini izah edir, hadisə isə nəzəriyyəni tamamlayır. 

2. Dərin keys-stadidə, əksinə, konseptuallaĢdırma tədqiqat prosesində baĢ verir.  

3. Küllü keys-stadi tədqiqata bir deyil, bir çox hadisənin daxil edilməsini nəzərədə tutur və 

sosial fenomenin müxtəlif Ģəraitdə funksiyasını göstərmək, eləcə də tədqiq edilən 

fenomenin müxtəlif təzahür formalarında öyrənilməsini tədqiq etməkdən ötrü müqayisə 

üçün istifadə edilə bilər.  

Fransız tədqiqatçısı A.David ―hadisənin‖ dörd tipini ayıraraq fərqli, lakin oxĢar tipologiyanı 

təklif edir: 

1)  ―Ġllüstrativ hadisə‖ M.Qlyukmanın təsnifatındakı eyniadlı tiplə və R.Steykin 

təsnifatındakı instrumental tiplə əlaqələndirilir. 

2) "Tipik hadisə" müəyyən parametrlərə görə bütövlükdə bir sosial hadisəni təmsil edir. Bu 

tədqiqatda əsas məqsəd tez-tez rast gəlinən səciyyələrin ümümiləĢdirilməsidir.  

3) ―Eksperimental‖ hadisə nəzəriyyənin yoxlanılması üçün istifadə olunur ki, burada da 

seçimin əsas Ģərti müəyyən nəzəriyyənin bu və ya digər müddəalarının yoxlanılmasıdır.  

4) Nəhayət, ―fərdi‖ hadisə az rast gəlinən, az öyrənilmiĢ fenomendir ki, bu vaxt tədqi-

qatçını konkret obyektin spesifikliyi, unikallığı maraqlandırmır. Bu tədqiqat tipində yeni 

konseptlər, nəzəri müddəalar tədqiqatın əsas nəticəsi kimi çıxıĢ edir. 

R.Yinin elmi iĢlərində keys-stadinin digər tədqiqat tiplərindən fərqləri göstərilmiĢdir. Belə ki, o, 

sosial tədqiqatın beĢ əsas tipini fərqləndirir: eksperiment, sorğu, tarixi tədqiqat, sənədlərin təhlili 

və keys-stadi.  

 Beləliklə, keys-stadinin əsas metodoloji prinsipləri aĢağıdakılardır: tədqiqat 

yanaĢmasının çevikliyi, hadisənin bütöv sosial vahid kimi fərqləndirilməsi, öyrənilən reallığın 

dərin və hərtərəfli nəzərdən keçirilməsi, tədqiqatın etibarlılığını təmin etmək üçün onun kollektiv 

xarakteri.  

 Müasir Ģəraitdə keys-stadi özündə çöl tədqiqatının müxtəlif formalarını birləĢdirən, əgər 

belə demək mümkündürsə, bir ―çətir markasını‖ xatırladır ki, onun da əsas xüsusiyyəti 

dəyiĢənləri hadisənin özü kimi deyil, seçmə halları kimi təqdim etməsidir.  
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2019 yılının Aralık ayının sonunda Çin'in Wuhan Ģehrinde ortaya çıkan ve tüm 

ülkelere yayılan Korona virüsünün dünya ekonomik, siyasal ve sosyal yapısı üzerinde 

ciddi etkileri olmuĢ ve bu süreç devam etmektedir.  

Bilindiği gibi, insanoğlu gezici ve toplayıcılık hayatından milattan önce yaklaĢık 

10 bininci yıllarda yerleĢik hayata geçmiĢ ve böylece birbirleri ile iletiĢimleri mümkün 

olmuĢ, insanlar ve Ģehirler arası etkileĢimler baĢlamıĢtır. Ġnsanların birbirleri ile temasa 

baĢlamaları ve etkileĢim içerisine ilk giriĢleri küreselleĢmenin ilk adımları olarak 

değerlendirilebilir. YerleĢik hayat ürün geliĢtirmeyi sağlamıĢ, zamanla değiĢ-tokuĢ 

(takas) ortaya çıkmıĢ ve değiĢik bölge ve kıtalarla etkileĢimler Ģeklinde günümüzdeki 

seviyesine gelmiĢtir.  

Tarihi süreç içerisinde Ġnsanoğlunun yaĢantısını ve geliĢimini etkileyen iki temel 

değiĢim vardır. Biri tarım devrimi, diğeri de sanayi devrimidir.  Tarım devrimiyle 

insanoğlunun kaderini değiĢtiren etkiler ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanlar ihtiyaç fazlası üretim 

yapabilmiĢ ve sanayi devrimine kadar gelen ilerlemenin finansmanı oluĢmuĢtur. 

1760’larda ortaya çıkan sanayi devrimi ile geliĢim hızı tarım devriminden çok hızlı 

olmuĢ ve seri üretime geçiĢ süreci baĢlamıĢtır. Bu süreç bir taraftan küreselleĢmeyi 

tetiklemiĢ, diğer taraftan da sanayide yeni aĢamaların ve teknolojilerin geliĢtirilmesini 

sağlamıĢ ve günümüze kadar ilerleyerek gelmiĢtir. 2010’dan sonrası ise 4. Sanayi 

devrimi dönemi olarak adlandırılan aĢama baĢlamıĢtır. Bu aĢamada, dijital bir süreç 

içerisinde çok hızlı bir Ģekilde dünya adeta ―küresel bir köy‖ haline gelmiĢtir. ĠĢte bu hız 

ve baĢ döndürücü geliĢmeler her konuda olduğu gibi salgın hastalıklar konusunda da 

küresel etkileĢim ve yayılma dönemini baĢlatmıĢtır. Artık insanoğlu ―küresel salgınlar‖ 

veya ―küresel virüsler‖ dönemi ile karĢı karĢıya gelmiĢtir.  

2019 yılının Aralık ayının son gününde Çin’de baĢlayıp tüm dünyaya yayılan 

COVID-19 pandemisi sürecinde yaĢanan geliĢmeler, ülkeler ve bölgeler üzerinde 

ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan değiĢik etkilere sahip olmaktadır. Etkiler hem 

insanlar hem de devletler düzeyinde ortaya çıkmaktadır.   Bu çalıĢma ile hem insanların 

hem de devletlerin pandemi sürecinden nasıl etkilenebilecekleri ve geleceğe yönelik 

olarak nasıl geliĢmelerin yaĢanabileceği konusunda sosyal, ekonomik ve politik 

değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Önemli pandemiler hakkında kısa bilgiler 

Yirminci yüzyılda dünya önemli pandemilerle (salgınlarla) karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Bunların en önemlilerinden birisi, ―Ġspanyol Gribi‖ veya ―1918 Büyük Grip Salgını‖ 

olarak bilinen ve 1918 yılında baĢlayıp 1 yıl içerisinde yaklaĢık 50 milyon insanın 

ölümüne sebep olan salgındır. Aslında hastalığın gerçek adı ―Ġspanyol Gribi‖ değildir. I. 

Dünya savaĢına katılan Ġngiltere, Fransa ve Almanya savaĢın sonlarında ortaya çıkan bu 

salgını savaĢın gidiĢatını etkilememesi için halka duyurmamıĢlardır. Ġspanya ise savaĢa 

girmemiĢ ve virüsün basın tarafından duyurulması konusunda herhangi bir kısıtlama 

getirmediği için ilk olarak bu ülkede halka duyurulmasından dolayı ―Ġspanyol Gribi‖ 

olarak bilinmiĢtir. Hastalığın Birinci Dünya SavaĢına denk gelmesi sebebiyle düzenli 

kayıtların tutulamadığı bu nedenle de net ölüm sayının bilinmesinin zor olduğu ifade 
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edilmektedir. Buna rağmen yaklaĢık olarak dünya nüfusunun %5’nin kaybedildiği ve 

ABD’deki can kaybının ise 500 binden fazla olduğu belirtilmektedir. Ġlk antibiyotiğin 

1928, ilk grip aĢısının ise 1940’larda bulunmuĢ olması dikkate alındığında, 1918 salgını 

dönemindeki tedavi imkânlarının ne kadar kısıtlı olduğu daha kolay anlaĢılmaktadır 

(Demircioğlu ve diğerleri; 2020: 18-19). 

Diğer bir önemli salgın ise ―1947 Kolera Salgını‖dır. 23 Eylül 1947’de Mısır’ın 

Doğu Nil Deltasında baĢlayan ve 11 Aralık 1947’de sona eren bu salgında toplam 

20.344 vakanın görüldüğü ve 10.627 can kaybı yaĢandığı belirtilmektedir. Yirminci 

Yüzyılın önemli salgınlarından birisi de ―1957-1958 Asya Gribi‖dir. Bu grip ilk olarak 

ġubat 1957’de Doğu Asya’da ortaya çıkarak buradan dünyaya yayılmıĢtır. Kısa sürede 

Çin’de yayılan ve daha sonra ABD gibi ülkelere geçen bu salgının da toplamda 1 ila 2 

milyon insanın ölümüne sebep olduğu ifade edilmektedir. Ülkelerin bu salgını kontrol 

altına almak ve yayılmasını önlemek için 1918’e göre daha iyi tedbirler almasına bağlı 

olarak Ġspanyol Gribi’ne göre daha az insan hayatına mal olmuĢtur. 1981 yılından beri 

var olan ve 40 yılda yaklaĢık 40 milyon insanın yaĢamını yitirmesine sebep olan bir 

diğer önemli hastalık ise HIV/AIDS’tir. (Demircioğlu ve diğerleri; 2020: 33-40). 

Çin’in Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan Ģehrinde 31 Aralık 2019’da ortaya çıkan 

SARS-CoV-2 virüsünün sebep oldugu COVID-19 salgını, hızlı bir Ģekilde 6 kıtada 

yüzlerce ülkeye yayılmıĢ ve bu virüsün sebep olduğu ilk Pandemi olarak tarihe 

geçmiĢtir (Birinci ve Bulut;2020: 62). 02.02.2021 tarihi itibarıyla Dünya Sağlık 

Örgütü’nün yayınladığı haftalık raporda, 222 ülke ve bölgeden bildirilen toplam vaka 

sayısı 102 milyonun üzerine çıkmıĢ ve toplam ölüm sayısı ise 2,2 milyonu geçmiĢtir 

(T.C. Sağlık Bakanlığı ..). Çin’de insanların gıda ihtiyaçlarını karĢılamak için bünyeye 

yeterince adapte olmayan değiĢik hayvansal gıdaların tüketilmesi sonucu insana bulaĢan 

korona virüs pandemisi bugüne kadar görülenlerin en Ģiddetlilerinden biri olmuĢtur. 

Pandemiden en çok etkilenenler ise geliĢmiĢ ülkeler, nüfus yoğunluğu fazla olan ve 

sağlık hizmeti imkanı az olan yerler olmuĢtur (OrtaĢ; 2020: 295). 

Devletin toplumsal ve ekonomik rolü konusundaki iktisadi görüĢler 

Yapılan antropolojik araĢtırma sonuçlarına göre, tarihte ilk devletin Mezopotamya 

bölgesinde kurulduğu anlaĢılmaktadır. Mezopotamya denilen bölge, Fırat ve Dicle 

nehirlerinin arasında bulunmakta ve verimli topraklara ve geniĢ su kaynaklarına sahiptir. 

Bu bölgede kurulan ilk devletin yaklaĢık 5.300 yıl önce ortaya çıktığı ve yaklaĢık 14 

devlete ev sahipliği yaptığı vurgulanmaktadır. Mezopotamya’da kurulan devletlerin 

nüfusunun 40.000’lere kadar çıktığı anlaĢılmaktadır. Mezopotamya bölgesi dıĢında ilk 

devletlerin ortaya çıktığı bölgeler arasında Mısır, Anadolu, Girit, Yunanistan, Roma, 

Çin gibi bölgeler de yer almaktadır. Devleti doğuran etmenlerle ifade edilmek istenilen, 

devletin ortaya çıkıĢ sürecinin hemen öncesinde toplumların devletleĢmesini tetikleyen 

unsurlardır. Tarihte bilinen ilk devletlerin ortaya çıkmasında bir taraftan kuvvet ve 

mücadele sebepleri etkili olurken, diğer taraftan ekonomik ve sosyal sebeplerin 

tetikleyici rol oynadığı ifade edilmektedir (Düvenci; 2018: 77). Korona virüsün ortaya 

çıkardığı önemli sonuçlardan birisi de devletin özellikle kriz sürecinin yönetiminde 

büyük bir öneme sahip olduğudur.  

Temel İktisadi düşünceler itibarıyla devlete bakış kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

1450’lerdeki Merkantilizm anlayıĢında güçlü devlet, güçlü askeriyeye bağlı olarak 

elde edilen “değerli madenler” ile toplumun refahının maksimize edileceği anlayıĢı 

benimsenmiĢtir. 1750’lerdeki Fizyokratlar ise “doğal düzenin varlığı” anlayıĢı ile 

merkantilist anlayıĢın zayıflatıldığı ve tarım sektörünün ön plana çıkarıldığı bir dönem 

olarak ortaya çıkmıĢtır. 1776’da Adam Smith tarafından yazılan “milletlerin zenginliği” 

adlı eser ile de “klasik iktisat” olarak adlandırılan ve iktisadın bir bilim olarak 

baĢlangıcı kabul edilen dönem baĢlamıĢtır. Serbest piyasa ekonomisi anlayıĢı 

doğrultusunda iĢleyen bu dönemde, devletin rolü tamamen sınırlandırılarak sadece 

“adalet ve diplomasi hizmetleri” ile “iç ve dış güvenlik” ten sorumlu tutulmuĢtur. 
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Bunların dıĢında devletin ekonomiye müdahale etmesi iĢleyen düzeni bozacağı Ģeklinde 

kabul edilmiĢtir. Bu süreç 1929 yılına kadar etkili bir Ģekilde iĢlemiĢtir. Ancak 1929 

yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı derinden etkileyen “dünya ekonomik krizi” devletin 

kriz dönemlerinde ekonomide olmaması durumunda istikrarın sağlanmasının zor 

olduğunu ve devletin mutlaka müdahalesinin olması gerektiğini göstermiĢtir. Bu sürecin 

öncülüğünü ise John Maynard Keynes “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı 

eseriyle yapmıĢtır. Marksist devlet anlayıĢında ise tüm iktisadi ve sosyal konuların 

devlet himayesinde olması öngörülmektedir. 

1980 sonrası ise Neo-Liberal politikalar ile neredeyse kâr temel hedef ve herĢeyin 

özelleĢtirilmesi üzerine kurulu bir anlayıĢın tekrar ön plana çıktığı ve Keynesyen 

öngörünün bir anlamda ihmal edildiği bir dönem baĢlamıĢtır. 2000’lerden itibaren 

dijitalleĢme döneminin hızlanması ve özellikle büyük devletlerin yöneticilerinin hırsları 

ve kaynakları kontrol etme emelleri hem dünya dengelerini olumsuz etkilemiĢ hem de 

yaĢanacak krizlerde domina taĢına benzer bir gerileme veya etkileĢim süreçlerinin 

yaĢanmasına sebep olmuĢtur. 

Pandemi süreci göstermiĢtir ki, özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde devletin 

payının ağırlıkta olduğu ülkeler kriz dönemlerini daha kolay yönetebilmektedirler. 

Bunun örneklerinden birisi Türkiye’dir. Türkiye sağlık sektöründe devletin payı 

yaklaĢık %80’dir. Bu ağırlıklı pay dolayısıyla pandemi süreci Türkiye’de, ABD, 

Ġngiltere, Fransa ve Ġtalya gibi ülkelerden daha iyi yönetilmiĢtir. Devletlerin ekonomi 

içerisindeki payları genellikle %25-%75 civarında değiĢebilmektedir. Pandemi süreci 

sonrasında özellikle eğitim ve sağlık sektörleri gibi alanlarda pek çok devletin payının 

%50’nin üzerine çıkacağını tahmin etmek mümkündür. 

Çin’in korona virüs ile baĢarısının altında yatan önemli sebeplerden birinin de 

devlet gücünün ve otoritesinin yüksekliği ile bağlantılı olabilir. Nihayet 1929 dünya 

ekonomik krizini en az hasarla atlatan ülkenin Rusya olması da devletin kriz 

dönemlerinde etkinliğinin önemini desteklemektedir. Buradan Ģu sonuç çıkarılmalıdır; 

merkezi planlı bir ekonomik model savunulmamalıdır, ancak; sosyal devletin etkinliğini 

artırıcı bir modelin daha rasyonel olduğu düĢünülebilir. Sosyal devlet ise Ģöyle tarif 

edilmektedir; ―sosyal devlet, vatandaĢlarının onurunu ve gururunu incitmeden insan 

haysiyetine yakıĢır asgari bir yaĢamı ihtiyacı olan tüm vatandaĢlarına sağlamayı kendisi 

için hedef edinen devlettir‖. Virüs mücadelesinde Türkiye ve Azerbaycan gibi birçok 

devletin çabası ve baĢarısının altında yatan ana neden de bu anlayıĢtır. 

Pandemi sürecine bağlı temel politikalar 

Günümüz itibarıyla dünyada yaklaĢık 1 milyar insan açlık sınırında yaĢamaktadır. 

bu durumdan en çok etkilenen nüfus kesimi ise çocuklar olmaktadır. Yoksullar daha çok 

yetersiz beslenme ve bulaĢıcı hastalıklardan, zenginler ise aĢırı beslenmenin yarattığı 

sağlık sorunlarıyla uğraĢmaktadırlar. Ġnsanlar veya devletlerin daha fazlasına sahip olma 

hırsları sağlıklı çevreyi yok etmeye baĢlamıĢ, çevre ve su kirlenmesine bağlı olarak 

ölümler yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Örneğin, dünyada 1 milyardan fazla insan temiz su 

kaynaklarına ulaĢamamakta ve küresel ısınmaya bağlı olarak yeraltı suları tehdit altında 

olmaktadır. Tarım toprakları gittikçe kirlenmekte veya erozyonla verimsizleĢmektedir. 

Gittikçe artan bölgesel savaĢlarla da insanlar gereksiz yere yok edilmektedir (Kaymakçı; 

2020: 105). ĠĢte bozulan ve kirlenen dünya ve kaynaklar yüzünden virüslerin etkisi daha 

Ģiddetli olabilmektedir. 

Virüsün küresel düzeyde salgına dönüĢtüğü bu süreçte, özellikle aĢı çalıĢmaları 

baĢta olmak üzere dünyanın iĢbirliği yapması ile baĢarıya ulaĢılabilir. Aksi durumda, 

hem virüsün bitirilmesi zorlaĢır hem de sosyo-ekonomik durum olumsuz etkilenir.  

Eğer pandemi süreci yaklaĢık 1 yıl içerisinde kontrol altına alınamaz veya uzun 

süre devam ederse, Ġkinci dünya savaĢından sonraki en büyük felaket durumu ortaya 

çıkabilir. Hatta birçok batılı ülkede yağmalama, gasp, hırsızlık, toplu isyan ve benzeri 

sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerde ortaya 
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çıkmaz. Çünkü bu ülkelerdeki dini, kültürel ve ailevi dayanıĢma anlayıĢları bu tür 

sorunların yaĢanmasını önlemektedir. Sürecin kontrol altına alınamaması, bir kısım 

ülkelerin devlet yönetimi ve otoritelerinde de değiĢikler doğurabilir. 

KüreselleĢme süreci ülkelerin değiĢtiremeyeceği veya önüne geçemeyeceği bir 

geliĢmedir. Bu nedenle, yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak ülkeler bir taraftan 

küreselleĢmenin gereklerine uygun ticaret, eğitim, sağlık konularında kendilerine özgü 

düzenlemeler yapmaya çalıĢırlarken, diğer taraftan da virüsün yıkıcı etkilerinden 

kurtulmak için aĢı geliĢtirme veya satın alma konusunda politikalar üretmeye 

çalıĢmaktadırlar. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel salgın veya 

krizlerin “domino taşı etkisi”nden kurtulmak için kendilerine özgü modeller 

geliĢtirmeleri zorunluluğu da ortaya çıkmıĢtır. 

 Pandemi sürecinin birinci ve ikinci aĢamalarında, ABD gibi büyük devletlerin  

ihtiyacı olan ülkelere ve kendi vatandaĢlarına gerekli yardımı düzenleme ve 

yönetmedeki eksiklikleri, bu ülkelerin uluslararası düzeyde itibar ve güveninde 

azalmalara yol açabilmektedir. Bu süreci daha iyi yönetebilen Türkiye ve Azerbaycan 

gibi ülkelere ise uluslararası düzeyde güven artmıĢtır. Buna bağlı olarak Türkiye ve 

Azerbaycan gibi ülkelere kriz sonrası dönemde uluslararası yatırımların artması 

beklenebilir. 

Salgının etkisinin az hissedilmesi ve vatandaĢlarının mağdur olmaması için hem 

geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan pek çok ülke çeĢitli sektör temsilcilerine ve 

vatandaĢlarına belli düzeylerde parasal destekler vermeye çalıĢmıĢlardır. Bunu hem 

geniĢleyici para hem de geniĢleyici maliye politikaları ile yapmıĢlardır.  

Devletlerin bundan sonraki ekonomi politikalarında, 1980 sonrası Neo liberal 

politikaların devlet mümkün olduğu kadar küçülsün politikası yerine, özellikle 

durgunluk dönemlerinde devlet müdahalesini savunan Keynesyen politikaların 

uygulanacağı yönünde olacağı söylenebilir. Buna bağlı olarak, aĢırı sağ politikaları 

savunan iktidarların değil, daha devletçi veya sosyal devleti etkin iĢletebilen iktidarların 

kalıcı olacakları öngörülebilir. 

Pandemi süreci, ABD açısından Trump’ın seçimleri kaybetmesine sebep olmuĢtur. 

Salgın öncesi seçimi kesin kazanacağı tahmin edilen Donalt Trump, diğer sebeplerle 

birlikte sürecin toplumda yarattığı etkiyle seçimleri kaybetmiĢtir. AĢının ilk olarak 

Çin’de bulunması ise bu ülke açısından virüsün ilk çıktığı ülke olma olumsuz imajını bir 

miktar düzeltici etki yapmıĢtır.  

Bundan sonra daha çok kabul görecek modeller; devletin güçlü tutulması, yüksek 

tasarruf oranı, lüks tüketimden kaçınma ve popülizmden uzak uygulamalar Ģeklinde 

olacaktır.  

Pandemi sürecinde eğitimin internet ortamında verilmesi daha sonraki dönemlerde 

de uzaktan eğitimin belli alanlarda devam ettirilmesini teĢvik edecektir. Sağlık 

sektöründe ise devletin ağırlığının daha da arttığı modeller beklenmelidir. 

AĢı çalıĢmaları, her türlü hastalık ve salgının önlenmesinde bilimsel çalıĢmaların 

önemini ortaya koymuĢtur. Bu nedenle, dünya düzeyinde bilime güvenin artacağı ve Ar-

Ge’ye ayrılan kaynakların artacağı söylenebilir.  

Özellikle siyasi çalıĢmalarda bilimsel yol ve yöntemleri kullanan siyasal 

oluĢumların daha çok ilgi göreceği ve ülkelerin geleceğe yönelik olarak ideolojik değil, 

bilimsel çalıĢmalarla daha güçlü olabilecekleri algısı yaygınlaĢacaktır.  

Pandemi süreci sonrası temel tartıĢma konularından birinin ise virüsün laboratuvar 

ortamında hazırlanıp hazırlanmadığı gibi konular üzerine yoğunlaĢacaktır. 

Pandeminin ekonomik etkileri 

 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan Küresel Riskler 

Raporu 2021’e göre, kısa dönemde (2 yıl) dünyayı en fazla etkileyecek olan küresel 

risk, COVĠD -19 virüsüne bağlı ölümler ve pandeminin ekonomik etkileridir. Raporda, 

kısa vadede en büyük risklerin ne olduğuna yönelik olarak 841 küresel uzman ve karar 
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alıcıların ortak kanaatinin,  COVĠD-19 gibi "salgın hastalıklar" ve salgının ekonomik 

etkisiyle "geçim krizi" olacağı tespit edilmiĢtir. Rapora göre, COVĠD-19'un insani ve 

ekonomik maliyetinin Ģiddetli olacağı, yoksulluğu ve eĢitsizliği azaltmada yılların 

ilerlemesini geriye götürebileceği, sosyal uyumu ve küresel iĢ birliğini daha da 

zayıflatacağı belirtilmektedir. "Salgın hastalıklar" ve "geçim krizi" ile birlikte gelecek 2 

yılda gerçekleĢmesi en yüksek 10 riskin diğer 8 tanesinin ise; "beklenmedik hava 

olayları", "siber güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması", "dijital dünyada eĢitsizlik", 

"ekonomide uzun süreli durgunluk", "terörist saldırılar", "gençlerde hayal kırıklığı", 

"sosyal uyumun erozyona uğraması" ve "insan kaynaklı çevresel zarar" olacağı tahmin 

edilmektedir (https: // www. aa. com. tr/tr/ ekonomi/ dunya-ekonomik-forumu). 

Küresel Riskler Raporuna göre, orta vadedeki (3-5 yıl) en önemli risk ise, "varlık 

fiyatlarındaki balon"dur. Buna göre, büyük bir ekonomide konut, yatırım fonları, pay 

senetleri ve diğer varlıkların fiyatları reel ekonomiden giderek daha fazla uzaklaĢmakta 

ve reel olmayan bir fiyat artıĢı yaĢanmaktadır. Orta vadede yaĢanması muhtemel diğer 

riskler ise, "fiyat istikrarsızlığı", "emtia Ģokları", "borç krizi", "devletlerin iliĢkilerinde 

kırılma", "devletler arası çatıĢma", "siber güvenlikte baĢarısızlık" ve "teknik yönetiĢim 

baĢarısızlığı", olarak sıralanmaktadır. 

5 yıldan daha uzun süreyi kapsayan uzun dönemdeki riskler ise "kitle imha 

silahları", "devletlerin çöküĢü", "biyolojik çeĢitlilik kaybı", "doğal kaynak krizleri", 

"sosyal güvenlikte çöküĢ", "çok taraflılığın çöküĢü", "sanayide çöküĢ", "iklim 

değiĢikliğiyle mücadelede baĢarısızlık" ve "bilime karĢı duruĢ" olarak sıralanmaktadır. 

Görüldüğü gibi, pandemi süreci bir taraftan ülkeleri kendi içlerindeki sorunları 

halletmeye yönelik politikalara yönlendirirken, diğer taraftan da gelecekte muhtemel 

riskler veya salgınlar karĢısında tedbirli olmalarını zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan 

pandemi sürecinde en çok etkilenen nüfus kesimi gençler olmuĢtur. Eğitimdeki 

değiĢimler, ekonomik beklentiler, istihdam, ruh sağlığı ve sosyal yaĢam açısından genç 

nüfus daha fazla olumsuz etkilenmektedir.  

Pandemi sürecinin aĢı bulunmadan önceki en önemli etkisi, belirsizliği artırarak 

dünya ekonomisini olumsuz etkileme durumuydu. Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma 

Örgütünün (OECD) yayımladığı ―Aralık Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm 

Raporu‖nda, COVID-19’a karĢı aĢı ve tedavide ilerlemenin beklentileri artırarak 

belirsizliği azalttığı belirtilmektedir. Bu çerçevede OECD, salgınının baĢlangıcından 

beri aĢı ve Asya’da toparlanma ile ilk kez geleceğe yönelik olumlu beklentilerin ve 

umudun arttığını vurgulayarak Eylül’de yüzde 4.5 açıkladığı küresel ekonomide 

küçülme tahminini yüzde 4.2’ye düĢürmüĢtür. 2021 için büyüme tahmini 5’ten 4.2’ye 

çekilirken, 2022 için de yüzde 3.7 büyüme öngörülmektedir. Raporda, küresel 

GSYH’nin 2020’de keskin bir düĢüĢün ardından, gelecek 2 yılda ivme kazanacağı da 

vurgulanmaktadır. Raporda, Küresel GSYH’nin, Çin’deki güçlü toparlanmanın 

öncülüğünde 2021’in sonunda kriz öncesi seviyelere döneceğine iĢaret edilmektedir. 

Daha önce 2020 için yüzde 3.8 olarak açıklanan ABD ekonomisinin küçülme tahmini 

3.7’ye indirilmiĢ, 2021’de ülke ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 4’ten 3.2’ye revize 

edilmiĢtir. ABD ekonomisin 2022’de ise yüzde 3.5 büyüyeceği öngörülmektedir. Avro 

Bölgesi için 2020’de öngörülen yüzde 7.9 küçülme tahmini yüzde 7.5’e düĢürülmüĢ, 

2021 yılı büyümesi ise yüzde 5.1’den yüzde 3.6’ya indirilmiĢtir. Ġngiltere’nin, OECD 

ülkeleri içinde en fazla küçülen ülkelerden olması bekleniyor. Ülke ekonomisi için 2020 

yılı küçülme tahmini yüzde 10.1’den 11.2’ye yükseltilirken, gelecek yıl büyüme tahmini 

yüzde 7.6’dan yüzde 4.2’ye çekilmiĢtir. Rapora göre, OECD ülkeleri içerisinde bu yıl 

için büyüme kaydedecek olan tek ülkenin Çin olacağı tahmin edilmektedir. Daha önce 

Çin ekonomisine yönelik 2020 yılı için yüzde 1.8 olarak açıklanan büyüme tahmini 

değiĢtirilmemiĢtir. Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 8, 2022’de yüzde 4.9 

büyüyeceği öngörülmektedir. 2020 yılı için daralma tahmini Hindistan için yüzde 

10.2’den 9.9’a, Meksika için 10.2’den 9.2’ye indirilirken, Arjantin için 11.2’den yüzde 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dunya-ekonomik-forumu
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12.9’a çıkarılmıĢtır. OECD, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında küçüleceğini, 2021 ve 

2022’de büyüyeceği tahmin etmektedir. OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik 

Eylül’de 2020 için yüzde 2.9 olan daralma tahmini 1.3’e düĢürülmüĢtür. Türkiye 

ekonomisinin 2021’de yüzde 3.9 büyüme tahmini yüzde 2.9’a indirilmiĢ, 2022’de ise 

yüzde 3.2 büyüyeceğine yer verilmiĢtir (https://www.kobi-efor.com.tr). Bu rakamlara 

göre, dünya ekonomisinin 2020 yılı için küçüleceği ve özellikle aĢılamanın artmasıyla 

birlikte 2021 yılının Haziran ayından sonra hızlı bir toparlanma süreci yaĢanacağı 

öngörülebilir. Ancak küçülen ekonomilerin daha hızlı toparlanması için her ülke 

hükümetlerinin çok daha etkili çalıĢmalar yapması gerekmektedir. 

Pandemi sebebiyle dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 4’ün üzerinde daralması 

beklenmektedir. Bu oranın, 2009 küresel ekonomi krizinden bu yana dünya 

ekonomisindeki en büyük küçülme olduğu ifade edilmektedir. Pandemi sürecinde artan 

kamu harcamalarına bağlı olarak dünya genelinde hızla yükseliĢ eğilimine giren borç 

stoku da kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir (https://www.kobi-

efor.com.tr/). Diğer taraftan birçok ülkenin pandeminin topluma yüklediği sıkıntıları 

gidermek için para basma yoluna gittiği de bilinmektedir. Para basmanın sebep olduğu 

enflasyonist süreç de kısa dönemde hükümetlerim mücadele etmesi gereken konular 

arasındadır.  

Dünya ekonomisinde %4’ün üzerinde öngörülen 2020 yılı küçülme tahminine 

göre yaklaĢık dünya geliri kaybının 5 trilyon dolar olacağı söylenebilir. 

Türkiye ekonomisi 2020’nin üçüncü çeyreğini yüzde 6.7 büyüyerek kapattı. 2020 

yılını IMF gibi bazı kuruluĢların eksi yüzde 5 tahminine rağmen, yaklaĢık yüzde 1 

pozitif bir büyümeyle kapatacağı anlaĢılmaktadır. Bu durum, Çin ile birlikte 2020 yılını 

pozitif büyüme ile kapatan nadir ülkelerden biri olacağını göstermektedir. Bu da 2000, 

2001 ve 2008 krizlerinde oluĢturulan sağlam altyapı ile açıklanabilir. Özellikle 

belirsizlik ortamının azalması ve Azerbaycan ile birlikte Karabağ SavaĢında gösterilen 

baĢarı Türkiye ve Azerbaycan’a olan ilgiyi artırabilecektir. 

Dünya turizminde altıncı, turizm gelirlerinde ise on birinci sırada olan Türkiye’nin 

Pandemiden en çok gelir kaybı yaĢadığı sektör turizm sektörüdür. Türkiye’nin 2019 yılı 

turizm geliri 34,5 milyar dolardır. Bunun GSYH’ya oranı %4,7’e tekabül etmektedir. Bu 

Ģu anlama gelmektedir; Türkiye turizm geliri yaklaĢık %50 azalmıĢtır ki,  GSYH’nın 

%2,3’üne denk düĢmektedir. Krizden Türkiye’nin avantajlı çıkacağını gösteren 

hususlarda bulunmaktadır. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaĢanan düĢüĢ 

önemli bir enerji ithalatçısı ülke olan Türkiye’ye olumlu yansıyacaktır. Çin'den boĢalan 

küresel lojistik ve tedarik zincirleri açısından da Türkiye güven veren bir ülke olarak 

avantaj yakalayabilecektir.  

Türkiye son 20 yılda yaklaĢık 165 milyar dolarlık yabancı sermaye çekmiĢ ve 

bunun %60’ını Avrupa Birliği ülkelerinden almıĢtır. Bu nedenle, yeni dönemde sermaye 

çekilmesi için güven ortamının tanıtımı ve sürekliliği avantaj sağlayacaktır. Aslında bir 

anlamda, 2002-2010 arası yakalanan iktisadi ve sosyal baĢarı politikalarının reforme 

edilerek uygulanması gerekmektedir. Türkiye’nin Batılı ülkelere uyguladığı 

politikalarda ―IMF ve Dünya Bankası dayatması‖na göre değil, ―eĢit ve adil bir 

çerçevede‖ Ģekillendirme kabiliyetine kavuĢmuĢ olması bu süreçteki önemli bir avantajı 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Karabağ Zaferi ile bölgesel ve küresel itibarları artan Türkiye ve 

Azerbaycan’ın birlikte gerçekleĢtirecekleri yatırım ve teknolojik alt yapı yatırımları her 

iki ülkeye olan ilgiyi artıracaktır. 

Tarım sektörü açısından verim artıĢı için kullanılan endüstriyel kimyasallar ve 

yüksek girdili üretim tekniklerinin toprağın üretim potansiyelini zayıflatması, taban 

sularının da kullanılan kimyasallarca kirletilmesine neden olmuĢtur (OrtaĢ; 2020: 298). 

Bu durum,  gelecek için gıda ürünlerinin stratejik olması durumunu yaĢatabilecektir. 

1760’lardan sonra dünyanın yaĢadığı ―sanayi kapitalizmi‖, II. Dünya savaĢı 

sonrası dönemde ―finansal kapitalizm‖ (temel araçları IMF ve Dünya Bankasıdır) ve 

https://www.kobi-efor.com.tr/
https://www.kobi-efor.com.tr/
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2010 sonrasında ise ―dijital kapitalizm‖ dönemi olarak değerlendirilebilmektedir. Bu 

değerlere bağlı olarak gelinen dünya ekonomik ve toplumsal geliĢim düzeyinde, 

herĢeyin ―ekonomik insan‖ çerçevesinde değerlendirildiği bir yaklaĢım ön plana 

çıkmıĢtı. Bundan sonraki süreçte bu anlayıĢın uluslararası düzeyde ciddi Ģekilde 

tartıĢılacağı bir süreç baĢlayacaktır. Bu çerçevede yaĢanan dijital çağda ―dijital 

kapitalizm‖ değil, ―dijital faydalılık‖ yoluyla yaĢanabilir adil ve paylaĢımcı bir dünya 

oluĢturma tartıĢmaları ön plana çıkacaktır. 

Pandeminin sosyal etkileri 

Pandemi süreci insanlar ve toplum üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler 

oluĢturabilmektedir. Olumlu etkiler olarak; insani değerlerin sorgulanacağı ve 

sahiplenmenin artacağı, insanlararası dayanıĢma ve yardımlaĢmanın artacağı, 

kutuplaĢma ve çatıĢmaların azalmasına katkı yapılacağı, aĢırı ve gereksiz tüketimin 

azaltacağı ve sosyal devlet olgusunun yaygınlaĢmasına sebep olunacağı belirtilmektedir. 

Olumsuz etkiler olaraksa; ekonomik durgunluk, iĢsizlik, ırkçılık ve içe dönüklüğün 

artacağı, nüfusun fakir ve savunmasız kesimlerinin yaĢam koĢullarının kötüleĢeceği, 

devletler ve bireyler düzeyinde herkesin kendi baĢının çaresine bakması yönünde 

eğilimlerin aratacağı, psiko-sosyal sorunların artacağı gibi etkiler ön plana çıkmaktadır. 

Bu doğrultuda ortaya çıkacak etkiler aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Eren; 2020:193-200).  

 Turizm sektörü sosyal mesafe uygulamalarından en çok etkilenecek sektör 

konumundadır. KüreselleĢme ile zirveye ulaĢan uluslararası seyahat ve eğitim 

iĢbirliklerine bağlı hareketlilik belli bir dönem bu seviyesine ulaĢamayacaktır. 

 Gelecekte insanlararası iliĢkilerin büyük ölçüde teknoloji vasıtalarla 

Ģekillenecektir. 

 Ġnsan alıĢkanlıklarına olumlu olarak yansıyacak bir durum, daha az ve öz ile 

yetinme Ģeklinde olacaktır. 

 Daha sağlıklı ve dengeli beslenme alıĢkanlıkları ve eğilimleri artacaktır. 

 Pandemi süreci insanların empâti yapmasına ve zengin-fakir algılarının 

değiĢmesine sebep olacaktır. Çünkü bu süreçte görülmüĢtür ki, her sınıftan insan 

salgının kurbanı olabilmektedir. 

 Bireyler ve devletler için çevre, sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların 

korunması öncelikli hale gelecektir. 

 Ġnsanların iyilik etme alıĢkanlıkları, inançları, tabuları ve diğer davranıĢlarında 

değiĢiklikler yaĢanacaktır. Pandemi sürecinde ―iyilik virüsten daha bulaĢıcıdır‖ 

sloganının gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Ġnsanların yoksullara yardım etme veya 

faturalarını ödeme Ģeklinde birçok örnek yaĢanmıĢtır. Bu gibi davranıĢlar gelecekte 

toplumsal dönüĢümlerin yaĢanabileceğine iĢaret etmektedir. 

 Gelecek dönemde teknolojinin yardımıyla esnek çalıĢma veya evden çalıĢma 

modellerinin daha da artacağı anlaĢılmaktadır. 

 Ticari hayatta online perakende alıĢveriĢin yaygınlaĢacağı ve bu alıĢkanlık 

pandemi sonrası da devam edecektir. 

 Uzaktan eğitimin yaygınlık kazanacağı, sağlık hizmetlerinin ise devlet 

kontrolünde olma yönünde evrileceği anlaĢılmaktadır. 

 Turizm sektöründe kolay ulaĢımın yanında rahat ve basit konaklama 

imkânlarıyla beraber sağlık hizmetlerinin de olduğu modeller yaygınlaĢacaktır. 

 Bilimsel çalıĢmaların yenilenebilir enerjiye odaklanacağı ve buna bağlı olarak 

hava, su ve ortam kirlilikleri azalabilecektir. 

 Büyük Ģehirlerden daha küçük yerleĢim birimlerine ve köylere dönüĢler 

baĢlayacak ve tarımsal üretim artabilecektir. 

 Tapu iĢlemleri, kiĢiye özel sağlık hizmetleri, göç ve pasaport iĢlemleri gibi 

hizmetlerin temassız iĢlemler düĢüncesiyle e-devlet gibi kanallarla online olarak 

gerçekleĢmesi mümkün olacaktır. 
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 Sosyal yenilikler kapsamında, savunmasız ve zor durumdaki kiĢilere yardımcı 

olunacak düzenlemeler ve oluĢumlar artacaktır. 

Pandeminin siyasal etkileri 

Pandeminin hem ülkeler bazında hem de bölgesel güçler bazında bir kısım siyasal 

etkileri olabilecektir. Pandeminin siyasal etkileri genel hatlarıyla aĢağıdaki gibi 

özetlenebilir (Karabulut;2020: YeĢil Iğdır).  

YaĢanan süreçte kendi iç kaynakları ile toplumlarının ihtiyaçlarını iyi 

karĢılayabilen ve böylece iktisadi sıkıntıların yaĢanmasını önleyebilen ülkeler avantajlı 

olacaklardır. Bu hem uluslararası itibar ve prestij açısından avantaj sağlayacaktır hem de 

ekonomik gücüne güven oluĢturarak geleceği karĢılamalarını kolaylaĢtıracaktır. Bu 

açıdan bakıldığında, ABD ve Avrupa ülkeleri avantajlı gözükmektedirler. Çünkü bu 

ülkeler mevcut ekonomik güç avantajlarından yararlanacaklardır. ġu anda dünyada 

rezerv para olarak tutulan miktarın yaklaĢık %63’ü dolar, %22’si ise Euro cinsindendir. 

Yine dünya geliri yaklaĢık 84 trilyon dolar kadardır. Kriz sürecinde Ģu ana kadar dünya 

gelirinden ülkelerin ekonomik sorun yaĢamaması için verilen destek miktarı içerinde en 

büyük yardım, ABD tarafından kendi toplumuna verilen destekten oluĢmaktadır. Bu 

nedenle, güçlü ekonomik önlem alanlar yine ekonomisi güçlü ülkeler olmaktadır ki bu 

yönüyle avantajlıdırlar denilebilir. 

Salgın sonrası dönemde uluslararası itibarı artacak ülkeler, zor durumdaki ülkelere 

yardım etmede etkili olan ülkeler olacaktır. Bu ülkeler uluslararası alanda belli bir 

zemin kazanacaklardır. Aynı zamanda kendisini ön plana çıkarmak isteyen ülkeler 

arasında kıyasıya bir rekabetin yaĢanacağı da görülecektir. Hatta bu sürecin baĢladığını 

söylemek mümkündür.  Batı devletleri diye bilinen ABD ve AB ülkeleri ile Çin arasında 

baĢlayan eleĢtiri süreci buna iĢaret etmektedir.  

ABD-Çin rekabeti ve gerginliği salgın sonrası dönemin ön plana çıkan en önemli 

konularından birisi olacaktır. Özellikle Batının II. Dünya savaĢı sonrası yarattığı algı 

olan ―dünyadaki tek önemli uygarlığın batı uygarlığı olduğu düĢüncesi‖ni Doğu’da Çin 

değiĢtirmiĢ ve dengeleri etkiler duruma gelmiĢti. YaĢanan KüreselleĢme sürecinde 

dünya üretimi Çin merkezli olarak ĢekillenmiĢti. Çin’de bu merkez olma avantajını 

dünyada etkili kullanmakta idi. Diğer bir anlatımla, gidilecek ülke veya bölgeye ―asker 

ile değil, ekonomi ile müdahale‖ etmekteydi. Bundan sonraki süreçte bu yapı 

değiĢebilecektir. Yani dünya üretim merkezi Çin dıĢındaki ülke ve bölgelere 

kayabilecektir. Bunu geliĢmiĢ ülkelerin ―tüm yumurtaları aynı sepete koymama‖ veya 

―portföy çeĢitlemesi‖ politikası olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü temel üretim 

merkezinin Çin olması, batı ülkeleri açısından ekonomik, siyasi ve askeri sorun 

oluĢturmaya baĢlamıĢtı. Türkiye bu açıdan avantaj elde etme kapasitesine sahip 

ülkelerin en önemlilerinden biridir. ġimdiye kadar Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar 

yetersiz kalmıĢtı. Süreç bunu tamamlama fırsatı yaratabilir. Örneğin, Türkiye’nin milli 

geliri, ihracatı ve nüfusunun her birinin dünyadaki payı yaklaĢık yüzde 1’dir. Oysa 

dünya yatırımlarından aldığı pay ise yüzde 0,4’tür. Bu nedenle, Çin’den ayrılacak 

yatırımlar ile Türkiye bu payını artırma fırsatı yakalayabilecektir.  

Uluslararası sermaye daha çok güvenli ülkeleri tercih etmektedir. Batı ile Çin 

arasındaki politik ve ekonomik eksen kayması; terörü bitiren, Ġslâm coğrafyasında batılı 

ülkelere benzer demokratik sisteme, köklü ve tarihi bir devlet geleneğine, coğrafi olarak 

batıya yakın ve stratejik öneme sahip olan Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerin tercih 

edilmesini sağlayacaktır.  Bunu baĢarmak için Türkiye ve Azerbaycan’daki mevcut 

güven ortamının etkili tanıtımına ihtiyaç olduğunu söylemek gerekir. 

Batı (ABD ve Avrupa Birliği) ile Çin arasındaki üretim ve teknoloji iliĢkisinde; 

Çin’in Batıyı taklit ederek baĢladığı sürecin sonunda çok ileri teknolojiye ulaĢtığı bir 

aĢamaya geldiği görülmektedir. Bu durum, önceden Çin’deki ucuz emekten 

faydalanmak için bu ülkeyi ―üretim üssü‖ seçen batının ya da serbest piyasa ekonomisi 

kurucuları açısından hiç de arzu edilir bir durum olmamıĢtır. Çünkü, politik olarak 
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Rusya ile iĢbirliği içinde olan ve dünya nüfusunun neredeyse beĢte birine sahip böyle bir 

ülkenin güçlenmesi arzu edilir değildir. Bu nedenle salgın sonrası dönemde bu merkezin 

değiĢmesi olasılığı yüksektir. 

ABD-Çin arasındaki iliĢkilerin Ģekillenmesinde ABD baĢkanı Joe Biden’i 

destekleyen çok uluslu Ģirketlerin düĢüncelerinin ne yönde değiĢeceği de etkili olacaktır.  

Salgın sonrasının öne çıkan konuları, biyoterörizm, biyoistihbarat, biyoteknoloji, 

biyokimya ve ilaç sektörü gibi alanların ön plana çıkacağını söylemek mümkündür. 

Bundan sonraki yaĢanabilecek küresel bir salgın veya saldırı karĢısında bu alanlardaki 

üstünlüğü olan ülkeler avantaj yakalayacaktır. 

Batı kapitalizmi, ünlü filozof Thomas Hobbes’in ―Ġnsan, insanın kurdudur‖ dediği 

aĢamaya gelmiĢti. ĠĢte bu salgın süreci, felsefi ve insani anlamda çok Ģeyin düĢünülüp 

tartıĢılacağı ve yeni model ve uygulama önerilerinin yapılabileceği dönemin baĢlangıcı 

olabilecektir. Bu çerçevede, dünya ve Türkiye’de ―sosyal devlet‖ olgusu önemini 

artıracaktır denilebilir. 

Dünya çapında yaĢanan geliĢmeler sonucunda ABD açısından Ģu değerlendirme 

yapılabilir. ABD hala dünyanın en ileri teknolojisine, en yüksek sermayeye ve 

ekonomik büyüklüğüne sahiptir. Ancak uyguladığı yanlıĢ politikalar sonucu en önemli 

kaybı, ikna gücü, güvenilirliliği ve adil olmadığı konusunda çok güçlü bir uluslararası 

kanaatin oluĢmasıdır.  

Salgın sürecinin ortaya çıkarabileceği farklı bir yaklaĢım ise Ģu; Rusya-Çin ve 

ABD’nin üçlü veya BirleĢmiĢ Milletler nezdinde dünyanın geldiği süreci değerlendirip 

uygun politikalar geliĢtirilmesi konusunda mutabakata varmaları olacaktır. Böyle bir 

olasılığın gerçekleĢmesi durumunda dünyanın yeniden Ģekillenmesine yönelik kararlar 

çıkabilecektir. UzlaĢma durumunda, çevreye ve toprağa kısaca insan yaĢamına faydalı 

kararlar dünya çapında hayata geçirilebilecektir.  

Yeni dönemde ülkeler arasında ―ekonomik milliyetçilik‖ anlayıĢı ön plana çıkacak 

gibi görünmektedir. Aslında bu süreç Trump’ın ABD seçimlerini kazanması ile 

baĢlamıĢtı. Salgın süreci bunu yaygınlaĢtırarak hızlandırabilecektir. Bu nedenle, 

ülkelerin içe dönük iktisadi ve sosyal düzenlemeleri önemli olacaktır. Yani teknik, 

sermaye, hammadde, müteĢebbislik altyapısını güçlendirebilen ülkeler avantajlı 

olacaktır. 

Arzu edilmeyen sonuç ise; Salgın sonrası, dünyanın Ģekillenmesi konusunda 

ülkeler arasında çatıĢma veya savaĢ çıkması durumudur. Böyle bir olasılık, insanlığın 

bir kez daha kaybettiği sonuç ve gelecek kötü yılların baĢlangıcı olur. 

Sonuç 

2020 yılı boyunca yaĢanan ve 2021 yılında da etkileri devam edecek gibi görünen 

COVĠD-19 pandemisi ülkeleri sosyal, ekonomik ve politik olarak derinden etkilemiĢtir. 

Bundan sonra ne kadar devam edeceği ve bulunan aĢılarının etkilerinin nasıl olacağı tam 

olarak bilinmemektedir. Pandemi sürecinin temel kaybedenlerinin çağın teknolojik 

geliĢim düzeyini yakalayamamıĢ emek yoğun çalıĢan ülkeler olacağı söylenebilir. 

Çünkü bu ülkeler yeni düzene ayak uydurmada ya sadece alıcı ülke veya bağımlı ülkeler 

statüsünde olacaklardır. Örneğin eğitim sektörü açısından Ģekillenebilecek yeni uzaktan 

eğitim sürecinde, eğitimin sürdürülmesi açısından teknoloji üreten ülkeler avantajlı 

olacaklardır. Diğer ülkeler ise teknoloji üretenlerin alıcıları ve bağımlıları olarak 

systemlerini devam ettirmeye çalıĢacaklardır. Benzer Ģekilde, aĢıyı bulanlar dünyanın 

geliĢmiĢ ülkeleri olmuĢtur. Diğer ülkeler bu aĢıları satın alan ülkeler konumunda 

olacaklardır. 

YaĢanan Pandemi süreci dünya sistemine sadece ekonomik olarak bakılmaması 

gerekliğini ortaya koymaktadır. Ülkelerin üstünlüğü her zaman ekonomiye göre değil, 

ekonominin yanında sahip oldukları medeniyet ölçüleriyle de iliĢkili olmaktadır. 

Örneğin, ABD gelir açısından dünyanın bir numarasıdır. Ancak Korona salgını ile 

mücadele edilirken geliri olmayanların veya rengi siyah olanların daha çok ölüme terk 
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edilmesi bu ülkede yaĢanabilmiĢtir. Oysa Türkiye ve Azerbaycan gibi pek çok ülkede 

gelir ve insan ayrımı yapılmadan tedavi ücretsiz verilebilmektedir. Bu nedenle, sahip 

olunulan ekonomik imkânları insanın yaĢatılmasını ve geliĢimini sağlayacak bir 

medeniyet anlayıĢıyla uygulamak veya buna dönüĢtürmek anlamlı ve önemlidir. Türk 

kültüründeki ―insanı yaĢat ki devlet yaĢasın‖ felsefesi de bu medeni anlayıĢın bir 

gereğidir. 

2020 içerisinde yaĢanan süreç normale dönmezse, salgının etkisi, 1929 yılında 

yaĢanan dünya ekonomik bunalımının 50 milyon iĢsiz, dünya üretiminde %42, dünya 

ticaretinde %65 gibi bir azalmadan daha büyük olabilir. Çünkü, 1929’daki dünyanın 

küreselleĢme düzeyi yüzyıl sonraki günümüz düzeyinden çok yavaĢtı. Bu nedenle, 

günümüzdeki ―domino taĢı etkisi‖ daha büyük olmaktadır. Bu nedenle, Türkiye ve 

Azerbaycan’ın  bundan sonraki dönemler için her sektöre yönelik olarak Toprak 

Mahsülleri Ofisinin iĢleyiĢine benzer modeller geliĢtirerek ―otomatik stabilizatör‖ 

görevi görecek bir yapılanmaya gitmesi yararlı olabilir. Yani ürünün veya üretimin çok 

olduğu yıllarda belli bir bölümü beklenmedik durumlarda devreye sokup dengenin 

bozulmamasını sağlamak gerekir. Aksi durumda, beklenmedik geliĢmelerden olumsuz 

etkilenmeler yüksek olmaktadır. 

Türkiye’nin içeride gerçekleĢtireceği bir kısım yapısal reform ve düzenlemeler, 

pandemi sonrası muhtemel dünya ekonomik ve siyasi dizaynı içerisinde etkili olmasını 

kolaylaĢtıracaktır. Bunlar içerisinde Ģu hususları öne çıkarmak mümkündür. Seçim ve 

siyasal partiler sisteminin reforme edilmesi, eğitimin etkinleĢtirilmesi, adalet sisteminin 

hızlı ve adil olma açısından yeniden reforme edilmesi, ara malı ve hammadde 

ithalatındaki dıĢa bağımlılığın azaltılması, tasarruf oranının yükseltilmesi, üretimde ithal 

ikâmesine gidilmesi, enerjide dıĢa bağımlılığın azaltılması, vergi gelirlerin dolaylı vergi 

ağırlığından kurtarılıp dolaysız vergi (gelir vergisi)  ağırlıklı yapıya kavuĢturulması, cari 

dengede yakalanan pozitif sonucun devam ettirilmesi ve makro ekonomik performans 

göstergelerinin (baĢta büyüme, iĢsizlik ve enflasyon olmak üzere) istikrarlı hale 

kavuĢturulması Türkiye’yi hem iç dengeleri açısından hem de uluslararası tercih edilir 

ülke olma açısından ön plana çıkaracaktır. Aynı Ģekilde Azerbaycan Devletinin de güçlü 

bir ekonomiye ve uluslararası ticari ve siyasi iliĢkilere sahip olması, gelecek 

dönemlerdeki kriz süreçlerini kolaylıkla yönetmesini sağlayacaktır. Türkiye ve 

Azerbaycan’ın iĢbirliği içerisinde bilimsel araĢtırmalar yapmaları ve teknolojik icatlara 

yatırım yapmaları ise her iki ülkenin de bölge ve dünyadaki konumunu ve önemini daha 

da güçlendirecektir. Karabağ SavaĢında gösterilen iĢbirliği ve dayanıĢma anlayıĢı, iki 

ülkenin bundan sonra daha çok sosyal, ekonomik ve siyasi birliktelikler gerçekleĢ-

tireceklerinin de iĢaretidir. Her iki ülkenin menfaati iĢbirliğinin artırılmasını 

gerektirmektedir.   
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Прошедшее время вполне достаточно, чтобы подвести некоторые итоги по 

распространения коронавируса по миру, осветить практику борьбы человечества с 

пандемией, приблизительно оценить потери, окинуть взглядом политические, социальные, 

культурные и духовные последствия и предначертать вероятные события ближайшего и 

удаленного будущего. Характерно, что многие аналитики отмечают «сверхсветовую» 

скорость событий в эпоху пандемии, когда решения проблем все время запаздывают. А 

это означает, что человечество не было готово к разразившейся пандемии, которая 

породила бесчисленные вопросы стратегии выживания.  

          Будущее прямо на наших глазах начинает осуществляться. Некоторые 

исследователи усматривают четыре основные тенденции, складывающиеся в 

политическом мире: укрепление этатизма с авторитарной тенденцией, углубление 

милитаризации мира, нормализация практики надзора за гражданами и начало 

контрглобализации.   

Напуганные кризисами и пандемией общества сдают свои права крепнувшим 

государствам, которые все чаще во внутри- и внешнеполитической деятельности 

прибегают к «культуре войны».  

        За время пандемии без одобрения парламентов и учреждения правовых актов были 

введены практики, которые трудно прослеживать и контролировать. 

Активизация деглобализации, порожденная новыми ограничениями взаимосвязанности, 

будет способствовать экономической и социальной уязвимости в обществах, приведет к 

усилению логики международного разобщения и национального протекционизма. 

Сложившаяся ситуация в дальнейшем может развиваться по двум сценариям. 1. 

Общечеловеческий кризис научит людей лучше понять мир, в котором они живут, 

выработать новые стратегии жизнедеятельности, в которых первое место займет 

экологическое мировоззрение. 2. Мир будет вынужденно продолжать опасные технологии 

промышленной экономики, которая заведет человеческое развитие в окончательный 

тупик. 

        Между тем в мире складываются два оценочного суждения. Согласно первому из 

них, мир демократии оказался более эффективным в борьбе с коронавирусом,  чем 

авторитарные режимы, что согласно его сторонникам, показала практика противодействия 

пандемии.  

         Второе, напротив, обращает внимание на тот факт, что в мире еще до пандемии стал 

заметен отход демократии от пика своего распространения, рост антилиберальных и 

антиглобалистских настроений, ведущих к национальной замкнутости, росту 

национализма и ксенофобии, почти автоматически способствующих укреплению 

авторитарных режимов, росту их числа в мире. Эти настроения захватили и западные 

страны, особенно по проблеме роста миграции и размыванию национальной 

идентичности.  

        Пандемия способствовала поляризации политического мира, столкновению 

идеологий, которые далее не могут мирно сосуществовать. Наиболее радикальные 

наблюдатели проводят альтернативу: либо в результате борьбы с пандемией падут 

авторитарные режимы, либо страны демократии начнут поэтапный отход от 

неолиберальной идеологии, который подорвет основы капиталистической системы. 
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          Единственно, что сегодня как-то объединяет человечество – борьба с пандемией 

коронавируса. Впрочем, в условиях, когда идет война вакцин, ситуацию весьма условно 

можно назвать объединением. Особенно, когда в принципе не решен вопрос, нужна ли 

вообще вакцинация, какой она должна быть и какой может быть? Обратим лишь 

внимание на тот факт, что в начале пандемии и сегодня обозначился рост 

конспирологических теорий об искусственном происхождении коронавируса, 

призванного изрядно сократить «непродуктивную часть человечества». Вакцинация 

неизбежно приведет к еще большему расслоению в обществе на богатых и бедных, что 

может закончиться массовыми беспорядками в ряде стран. Последствиями пандемии 

также станут сокращения рабочих мест, потеря доверии к властям и долговые кризисы в 

странах третьего мира. 

         Соответственно новым реальностям, возникающим в условиях пандемии, 

прогнозируются реформы, а то и революции в социальной, политической, экономической 

и духовной жизни человечества.  

Никого не удивят прогнозы об ускорении перехода мира к онлайн образованию, которое 

приведет к значительному сокращению школ, институтов, университетов и других 

образовательных учреждений. Следующими жертвами пандемии должны стать компании, 

научно-исследовательские и многие другие организации, которые «вдруг» поймут, что 

обстоятельства открывают новую реальность, не во всем отрицательную, и требующую 

новый стиль жизни человека.  

         Чего стоит только одна возможность сокращения безумного количества времени, 

затрачиваемого на бесконечные перемещения «для личного участия в событиях», которое 

оказывается не только не продуктивным, но и попросту опасным в условиях, как 

прогнозируется, роста эпидемий! Вспомним, совсем недавно предсказание о скором 

переселении человечества из городов обратно в села и деревни с решительной 

трансформацией трудовой деятельности нам казалось сказкой. Сегодня – это предстоящая 

реальность, которая решительно изменит потребительские привычки, индустрию 

потребления, поскольку вновь возникнет тенденция к локализму: выбор лучшего для себя 

места постоянного проживания и соответствующей ему обстановки. 

Впрочем, немало и тех футуристов, которые считают, что лет через 5-7 мир вернется к 

процессам глобализации и урбанизации, а до этого времени будет осуществляться рост 

влияния национальных государств, которые уже сейчас начинают играть роль больших 

страховых компаний, помогающих выжить наиболее важным отраслям производства. 

Однако эти прогнозы, как представляется, не учитывают, что стремительно 

развивающаяся информационная революция ведет к сокращению рабочих мест, в которых 

занят человек, а не машины. В результате некоторые работники станут более ценными, а 

другие совершенно бесполезными с точки зрения экономики. 

         Итак, пока человечество прогнозировало удаленные перспективы новой жизни, 

радикальная трансформация произошла столь стремительно, что возникло естественное 

отставание ответов на возникающие риски и угрозы. Характерно, что это отставание 

одновременно затронуло политическую, экономическую, социальную и духовную сферы 

жизни человечества.  

          И сегодня тревожно звучит вопрос: не являемся ли мы свидетелями гибели нашей 

цивилизации? Существуют различные объяснения и причины краха цивилизаций: 

природные катастрофы, истощение ресурсов, растущее неравенство, нехватка социальной 

сплоченности и чрезмерно сложные общественные системы. Все эти элементы 

присутствуют в сегодняшних государствах и обществах мира. Однако представляется, что 

есть и другие причины, которые необходимо выявлять и исследовать. И они связаны с 

такими масштабными процессами, как глобализация, информационная революция, 

критическое ухудшение состояния окружающей среды и кризис современной 

политической идеологии. 
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Dərin multikulturalizm köklərinə malik ölkə və xalq kimi, biz qlobal arenada bu müsbət 

dəyərlərin təşviqində müvafiq rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycan müsəlman dünyasına malik 

olan ölkədir, ancaq eyni zamanda, onun Avropa ilə güclü bağlılığı var (1. 59) İ. H. Əliyev III 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun aşılış nitqindən. 

 

 

 Artıq iki ilə yaxındır ki, dünya ölkələri son yüz ilin ən böyük fəlakətlərindən biri olan 

COVĠD-19 pandemiyasının yaratdığı ziddiyyətlərin nəticələri ilə mübarizə aparmaqdadır. 

Problemin qısa xronologiyasını nəzəri anlamda refleksiya edərkən, asanlıqla müəyyən etmək olar 

ki,  nəinki yoxsul  və inkiĢa etməkdə olan ölkələr, həm də BMT və digər beynəlxalq təĢkilatların 

hesabatlarında  inkiĢaf etmiĢ dövlətlər kimi xarakterizə edilən əksər ölkələr bu problemə hazır 

olmamıĢlar. O zaman ilkin olaraq adi görünən, əslində isə dərin fəlsəfi, sosial, humanitar, siyasi 

və s. məzmun daĢıyan və praktiki anlamda ciddi cavablarını gözləyən fundamental  suallar 

yaranır: elmi-texniki tərəqqi erası kimi xarakterizə edilən zəmanəmiz baĢ verəcək planetar 

fəlakətlərə hazırdırmı? Sivilizasiyamız həqiqətənmi özünün ―qürub dövrünə‖ qədəm 

qoymaqdadır? Humanizm, dialoq mədəniyyəti etika, əxlaqi davranıĢlar, yüksək idraki 

kommunikasiyaların Yer üzündə yüksək Ģəkildə təntənəsinə maneə alan amillər əbədi olaraq 

insan nəslinin taleyi olacaqdır(5)?  

 Pandemiyanın inkiĢaf dinamikasını biz nəzərdən keçirərkən məlum olur ki, iqtisadi, 

sosial, hərbi, siyasi və s. statusundan asılı olmayaraq pandemiya bütün dövlətlərə, o cümlədən, 

dünya iqtisadiyyatına ciddi təsir etmiĢdir.  Faktların analizi sübut edir ki, müasir 

sivilizasiyamızın inkiĢaf əmsalını müxtəlif indiqatorlarla qiymətləndirərkən, təqdim olunan 

proqnoz və hesabatlara skeptik yanaĢaq.   Bu isə hər Ģeydən əvvəl humanitar, sosial iqtisadi, 

mədəni  və s. sahələrdə yeni-yeni paradiqmanın tapılmasını zərurətə çevirməkdədir. Lakin etifaf 

etmək lazımdır ki, hər dəfə yeni yaranan paradiqma, nizam, struktur və normaların cəmiyyətə 

tətbiqi o qədər də asan baĢa gəlmir və bəzən də bu, son dərəcə ciddi təbəddülatlarla nəticələnir. 

Məsələn, əsrimiz ―kosmik era‖, ―süni intellekt‖, ―elmi-texniki‖, ―industrial‖, bəzəndə humanizm 

və demokratiya və s. əsri kimi xarakterizə olunur, lakin ziddiyyətlər azalmaq əvəzinə daha da 

geniĢlənir.  Keçən əsrin 60-cı illərində elmi-texniki tərəqqinin dünyaya bəxĢ etdiyi rifah və 

―əminəmanlıqla‖ bərabər onun yaratdığı təhlükələrin dərki fonunda Qərb filosofu M. Haydegger 

izah edirdi ki, bəĢəriyyət üçün yeni bir paradiqmanın kəĢvi zərurətdir,  lakin düĢdüyümüz bu 

kotostrofik stiuasiyadan hətta –filosofun fikrinə görə ―tanrı bizi qurtarmaq iqtidarında 

deyildir‖(2). Bütün bunalr isə bizə bir fundamental mesaji verir: bəĢəriyyət  böyük dialoq 

hadisəsinə dönməlidir! 

   Biz bəĢər tarixinin inkiĢaf dinamikasını nəzərdən keçirərkən görürük ki, bütün dövrlər 

üçün insan nəslinin öz mövcudluğunu qorumaq və inkiĢaf etdirməkdə dialoq və əməkdaĢlıq 

paradiqması qədər ikinci bir kateqoriyanı, hadisə və prosesi təsəvvür etmək mümkün deyildir.   

Fakt odur ki, dialoq və əməkdaĢlıq problemi sivilizasion inkiĢafın bəzi mərhələlərində 

sivilizasiyalar, mədəniyyətlər, xalqlar və icmalar arasında müəyyən ziqzaqlarla, labrint və 
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inkarlarla izlənsə də, bu paradiqma bütövlükdə insan nəslinin mövcudolmasının təbii Ģərti kimi 

çıxıĢ etmiĢdir və hal-hazırda da o öz aktualılığını  qorumaqdadır. Lakin qeyd etmək vacibdir ki, 

dialoq və əməkdaĢlıq paradiqması modern hesab etdiyimiz müasir zəmanədə öz tarixi böhranının 

çox ziddiyyətli mərhələsini yaĢamaqdadır: ənənə ilə elə bil ki, mödern ―döyüĢünün‖ zirvəsinə 

yaxınlaĢmaqdadır. Ġndi siyasətçilər, filosof və ictimai xadimlər, elm və mədəniyyət adamları, 

xüsusilə konfliktologiya üzrə mütəxəssislər ən geniĢ Ģəkildə Yeni dünya nizamından bəhs 

edirlər. Halbuki, görünən odur ki, ―atlar və arabalar dəyiĢdirilsə də, yollar əvvəlkilərdir‖(4) 

Bunun nəyinin pozitiv, nəyininsə neqativ olmasına toxunmadan  biz bir Ģeyi qəbul etməliyik ki, 

istənilən ―nizam‖, qayda, sivilizasiyaların, dövlətlərin, mədəniyyətlərin və s. düzülüĢü və yeni 

―nizamı‖ üçün ilk növbədə dünyada daloq və əməkdaĢlıq, dialoq mədəniyyətinin yeni anlamda 

formalaĢması və həyata keçirilməsi indi siyasətin də, mədəniyyət və humanitar sahənin də bir 

nömrəli vəzifəsi olmalıdır.   Lakin pandemiyanın ilk dövrlərində müxtəlif dövlətlərin bir-birinə 

etimadsızlığı və pandemiyadan əziyyət çəkən insanlara göndərilən yüklərin mənimsənilmə 

cəhdləri, yaxud yardımlaĢmaq əvəzinə qarĢılıqlı ittihamlar göstərdi ki, bəĢəriyyət hələ də böyük 

mədəniyyətdən, ünsiyyətin təntənəsindən, sülh və əminamanlıqdan bəhs etsə də, çətin anlarda 

böyük idraki birliyə deyil,  ifrat maraqlara, tarixin arxeteplərinə  daha asanlıqla meyl etməkdədir. 

Bu isə fakt olaraq göstərir ki, Yer üzündə dialoq və əməkdaĢlıqda ciddi problemlər 

izlənilməkdədir. 

Tarixin və fəlsəfə tarixinin ən böyük filosoflarından biri hesab olunan Platon hesab 

edirdi ki, ―dil hər Ģeyin Ģahıdır‖. Bununla filosof izah edirdi ki, istənilən problemi, ziddiyyət və 

xaosu, nizam və qaydaları ünsiyyət, dil və sağlam əməkdaĢlıq vasitəsilə həyata keçirmək olar. 

Təsadüfi deyildir ki, dialoq metodu fəlsəfə tarixində ―mayevtika‖ Sokrat –Plation metodu həmiĢə 

aktuallığını qorumuĢdur.  Bu onu təsdiq edir ki, həqiqətən də “dil anlaşması modelinin inkişafı 

ilə idrakı yerə yaxınlaşdırmaq olar və onlar üçün ümumi həyatı dünya fonunda  bu və ya digər 

məsələlər üzrə anlaşmaya nail ola bilən nitq və əməl subyekləti özlərini dilə münasibətdə 

avtonom olduğu dərəcədə asılı aparırlar(3, 45).  Bu da danılması mümkün olmayan həqiqətdir 

ki, Platon zamanından iki min ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də, Yer üzündə  

siyasətdə, iqtisadi, hərbi, sosial, mədəni və s. münasibətlər sistemində ―dil‖, ―dialoq‖–ünsiyyət 

özünün ən yüksək mərhələsinə, apogeyinə çatmamıĢdıır. BaĢqa sözlə desək, fəlsəfi refleksiya 

sübut edir ki, “dil, bir tərəfdən, danışan subyektlərə qarşıdır- bir əzəli olan(obyektiv) kimi, digər 

tərəfdən isə- praktiki dilin” ―oyunları‖ heç zaman bitmir(3, 45). Bu isə bizə digər bir əbədi 

zəmin - ola bilər ki, dealektik   fundament hazırlayır, dialoq bəĢəri təlabatdır, sivilizasiya əgər 

idrak hadisəsi kimi nəzərdən keçirilərsə dil tükənməz ―oyun vasitəsi‖ kimi daima öz aktuallığını 

dialoqda qoruyacaqdır. 

 Vaxtilə Kiplinq hesab edirdi ki, ―ġərq ġərqdir, Qərb də Qərb‖. Bununla böyük düha 

hesab edirdi ki, bu iki böyük mədəni tipi ən müxtəlif sferalarda sintezləĢdirmək mümkün 

deyildir. Lakin XX əsrin istər ictimai-siyasi, istər hərbi-industrial, istərsə də humanitar-mədəni, o 

cümlədən, elmi-texniki tərəqqinin inkiĢaf tendensiyası sübut etdi ki, dünya vahid bir məkandır və 

bu məkanda “həm növün xilası”(Xose Orteqa-i Qasset) üçün, həm də, “gələcək nəsillərin qeyb 

olmaması‖(A. Peççei) naminə, hətta sintezləĢmə mümkün olmasa belə bəĢəriyyət öz 

mövcudluğunu saxlamaq üçün dialoq və əməkdaĢlığa apelyasiya etməlidir. Ona görə də yuxarıda 

qeyd olunan problemlərin fəlsəfi dərki və həllindən söhbət gedərkən asanlıqla müəyyən etmək 

olar ki, alman filosofu K. Yaspersin qeyd etdiyi kimi, həqiqətəndə,  istər pandemiya Ģəraitində, 

istərsə də post-pandeiya Ģəraitibə ―aydın dərrakə və xoĢ məram olarsa‖(6) dünyaya düzgün 

quruluĢ vermək olar.   Hər halda biz ölkəmizin istər pandemiyadan əvvəl, istərsə də pandemiya 

Ģəraitində irəli sürdüyü insani, sivilizasion və humanitar strategiyasında bütün bunları əyani 

Ģəkildə görürük, dialoq və əməkdaĢlıq Azərbaycan dövlətinin strateji əsaslarını təĢkil edir və bu 

əsasların ideoloji banisi və siyasi hamisi ulu öndər Heydər Əliyevdir.  Hazırda XXI əsrin Ģərə 

qarĢı elmi-texniki müharibəsini aparan və 44 günlük Vətən müharibəsində ġərq ilə Qərbi sintez 

etməyə müyəssər olan Ali BaĢ Komandan Ġlham Əliyevin strategiyası sübut etdi ki,   bu bəĢəri 

paradiqmanın öztəsdiqi və dünyada təsbiti üçün  bu gün dünyada ölkəmiz fundamental iĢlər 
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görür: bu strategiya sübut edir ki, dialoq və əməkdaĢlıq məntiqi zərurətdir, dinləri 

mədəniyyətləri, sivilizasiyaları ortaq məxrəcə yalnız dialoq və əməkdaĢlıq müstəvisi gətirə bilər! 

Düzdür, biz tarixi prosesi tam halında böyük bir insani axının yaratdığı epoxal hadisə - 

sivilizasiya  hadisəsi kimi nəzərdən keçirərkən aydın Ģəkildə görürük ki, bütövlükdə, tarixi 

prosesdə dialoq-dil  ulu Sokratın – Platonun yalnız ―dilin Ģahı‖ kimi təsbit edilən refleksiya kimi 

dərk olunmamıĢdır.  Tarix  nəzərdən keçrilərkən asanlıqla müəyyən etmək olur ki, - o,  dil həm 

də parçalanmanı, müharibə və müxtəlif istilaları həyata keçirən ―apparat‖ kimi də özünü 

göstərmiĢdir.  BaĢqa sözlə desək,  tarix həm də dialoqun yaratdığı tarix yox, aydındır ki, 

mühafizəkarlığın yəni, konservatizmin hökmranlıq etidiyi sivilizasiyalılıq tarixi, əksər hallarda 

isə istila və müharibələrin də  tarixi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Lakin, istər hər bir fərdin, 

insanın, cəmiyyət və  sivilizasiyanın ola bilər ki, mədəniyyətin ―hakimiiyət əzminə(4), 

konservatizm və yaxud liberalizmə baxmayaraq, O son anda dialoq prosesinin nəticəsi kimi öz 

mövcudluğunu davam etdirmiĢdir. BaĢqa sözlə, zəfər və müharibələrin, yürüĢ və istila 

cəhdlərinin də sonunda insan Ģüuru qəbul etmiĢdir ki, dialoq bəĢəri tələbatdır və O insan nəslinin 

mövcudluğunu davam etdirmək üçün əsas təbii Ģərtdir.  

Hazırda pandemiya Ģəraitində dünyada baĢ verənlər bir daha təsdiq etdi ki, Planetimizi 

mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və dinlər arasındaki əlaqə və münasibətlərdə yalnız mənfəət əldə 

etmək üçün ―ölüm-qalım‖ meydanı kimi təsvir etmək çox qorxulu tendensiyadır və bu formalı 

epoxal axın - yalnız mənfəət və maddi nemətləri tərənnüm edən axın – insan nəslini ünsiyyətdə 

görünməmiĢ problem ilə üz-üzə qoya bilər. Həm də bu depersonifikasiyanın sürətlənməsinə və 

ünsiyyətin pozulmasının son həddinə gətirib çıxara bilər. BaĢqa sözlə desək, bizim 

sivilizasiyamınızın hər bir ifrat ―hərəlkətliiyi‖ mənfəət, qazanc, daha çox əmlak uğrunda yarıĢı 

bir növ həm daxili mübarizə və inkiĢafı stimullaĢdırsa da, digər tərəfdən də bu total hərəkətlilik 

yer üzünü tanınmaz hala salmıĢdır, biz isə bunu dialektika adlandırıq? Ona görə də  bəzi 

məqamlarda total olaraq dialoq və əməkdaĢlığı mənfəət, kapital, və sivilizasiyon üstünlük kimi 

dərk edən insan pandemiya Ģəraitində bir daha aydın Ģəkildə sübüt etdi ki, dialoq və əməkdaĢlıq 

onun üçün yalnız maraq və ―özünü xilas‖  vasitəsi kimi qəbul edilməkdədir. Bu yolverilməzdir, 

istər ontoloji, istər idrakı və ekzistensial refleksiya sübut edir ki, bəĢəriyyət, dünya öz 

mövcudluğunu  yalnız yüksək dialoq və əməkdaĢlıqda davam etdirə bilər. Məhz ―Bakı Prosesi‖ 

platformasının, o cümlədən Azərbaycan modelinin strategi hədəfləri də bunu sübut edir: dünya 

böyük dialoqa gəlməlidir! 

Nəticə  

Tezisləri aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirmək olar: 

-Pandemiya Ģəraitində dialoq və əməkdaĢlıq sistemində mövcud problemlər silsiləsində olan 

ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün dünya hər Ģeydən əvvəl   fəlsəfi təfəkkürə apelyasiya 

etməlidir;  

-Dialoq və əməkdaĢlıq insanın, fərdin, dövlət və mədəniyyətlərin ontoloji tələbatıdır. Bu tələbatı 

həyata keçirmək üçün ―dil‖ və ―dialoji Ģüur‖ yer üzündə yeni dialoq mədəniyyəti paradiqamasını  

özündə ehtiva edən ən optimal instrumentlərdir; 

-Dialoq prosesində tolerantlıq və multikulturalizm dialoq mədəniyyətinin həyata keçirilməsində 

ən vacib Ģərtlərdən biri kimi çixiĢ edir;  

-Dialoq və əməkdaĢlıq prosesi yeni komminikasiya Ģəraitininn yaradılmaslına xidmət edir; 

-Mədəniyyət, tarixi yaddaĢ, bilik və komminikasiya pandemiya Ģəraitində dialoq və 

əməkdaĢlığın yeni müstəvidə aparılmasını zərurətə çevirir; 

-Pandemiya Ģəraitində Azərbaycan Respublikasının ġərq və Qərb arasında humanitar və 

mədəniyyətlərin dialoqu aspektində apardığı iĢlər, gördüyü tədbirlər bəĢəri tələbatın  məntiqi 

zərurətindən doğur;   

-Coğrafi cəhətdən Azərbaycan ġərq və Qərbin qovuĢmasında yerləĢir, mədəniyyət və sivilizasiya 

baxımından isə Azərbaycan ġərq və Qərbin sintezidir! 

-Bu tezisi 44 günlük nüharibə tariximizdə Qərb ölkələrinin Azərbaycan Respublikasının haqq 

iĢini dəstəkləməsi də sübüt etməkdədir. 
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Azərbaycanın birgəyaĢayıĢ təcrübəsi göstərir ki,  müxtəlif etnik-dini qruplar dinc Ģəraitdə 

birgə yaĢaya bilərlər və etnik konfliktlərin həlli heç də  monoetnik cəmiyyətin yaradılmasında 

deyil. Multikulturalizm siyasətini dəstkləyən  Azərbaycanda  etnik müxtəlifliyin təmin edilməsi, 

qarĢılıqlı hörmət və tolerantlıq mühitnin qorunması,  etnik-dini qrupların dinc birgəyaĢayıĢı və 

təhlükəsizliyi kimi  zəruri məsələlər daima diqqətdə saxlanılır. Həmçinin, tolerantlıq və mədəni 

müxtəlifliyə hörmət ekstremizmə, müxtəlif növ sosial gərginliyə, zorakılığa və vətəndaĢ 

müharibəsinə qarĢı ən yaxĢı vasitə kimi qəbul edilir.Təəssüf  ki, Ermənistan kimi ölkələr belə bir 

təcrübəyə malik deyil və orada monoetnik cəmiyyətin yaradılması baĢ verə biləcək etnik 

konfliktlərin həll yolu kimi dəyərləndirilir. 

 

Ermənilərin Qafqaza göçürülməsi və bölgədə etnik-dini seperatizmin baĢ qaldırması 

 Çar Rusiyasının XIX əsrdən etibarən Azərbaycana qarĢı apardığı məkirli siyasəti 

ermənilərin əzəli Azərbaycan torpaqları olan Ġrəvana, Zəngəzura, Qarabağa köçürülməsi və yerli 

müsəlman-türk əhalinin  isə həmin ərazilərdən deportasiyası ilə nəticələnmiĢdir. Məlum 1828-ci 

il Türkmənçay müqaviləsindən sonra ġimali Azərbaycanın Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqları 

ərazisinə köçürülən ermənilər üçün vilayət təĢkil edilmiĢdir. Daha sonra isə, cəmi 25 min 

erməninin yaĢadığı həmin ərazilərə  Qacar Ġranı və Osmanlı Ġmperiyasından kütləvi surətdə 

ermənilər köçürülmüĢdür. Davamlı olaraq, aparılan bu köçürmə proses nəticəsində Qərbi 

Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan Respublikası yaradılmıĢdır. 

Ermənistan dövlətinin yaradılmasına qədər yerli  müsəlman-türk əhalinin Qərbi 

Azərbaycan torpaqlarından  deportasiyası baĢ verirdi. Lakin, Ermənistan dövlətinin 

yaradılmasından sonra bu proses daha da kəskinləĢdi. Qərbi Azərbaycanda yerli müsəlman-türk 

əhalinin deportasiyası prosesi əsasən aĢağıdakı 4 mərhələni əhatə etmiĢdir.  

1-ci mərhlə 1905-1906-cı illər 

2-ci mərhələ 1918-1920-ci illər 

3-cü mərhələ 1948-1953-cü illər 

4-cü mərhələ 1988-1991-ci illər. 

"Türksüz Ermənistan" siyasətini həyata keçirən Ermənistandan deportasiya edilmiĢ 

azərbaycanıların sayı təxminnən 500.000 nəfər ətrafındadır. Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ 

bölgəsinin Ermənistan tərəfindən iĢğal olunması nəticəsində bir milyonadək soydaĢımızın 

köçkünə çevrilməsini etnik təmizləmənin 5-ci mərhələsi kimi qeyd edə bilərik. 

Mərhələli Ģəkildə etnik təmizləmə reallaĢdıran  Ermənistan Respublikası əhalisinin 97.9%-

ni ermənilər, qalan 2.1%-ni isə ruslar, yezidi kürdlər və s. çox azsaylı etnik qruplar təĢkil 

edir. Ölkədə erməni ortodoksluğu əsas din olaraq qalmaqdadır. 

 

BirgəyaĢayıĢın Azərbaycan nümunəsi 

 Uzun əsrlər boyu müxtəlif etnik azlıqlara mənsub insanlar Azərbaycanda sülh və 

əminamanlıq Ģəraitində yaĢamıĢdır.Bu multikultural, polietnik və tolerant irs Azərbaycanda bu 

gün də davam etdirilməkdədir. Azərbaycanda fərqli inanclara sahib xalqalar əsrlər boyu bu 

ərazidə dinc yanaĢı yaĢamıĢ, multikultral dəyərlərin və tolerant irsin formalaĢmasına  öz 

töhfələrini vermiĢlər. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 

https://az.wikipedia.org/wiki/1828
https://az.wikipedia.org/wiki/Qacarlar
https://az.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mperiyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Ruslar
https://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99ni_Ortodokslu%C4%9Fu
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sonra burada multikulturalizmin dovlət siyasətinə çevrilməsi və buna  müvafiq dövlət 

institutlarının yaradılması tarixi irsin qorunmasını və inkiĢafını təmin etmiĢdir. 

Milli azlıqlar və etnik qruplar Azərbaycan əhalisinin 9,4%-ni təĢkil edir. Belə ki, 

respublika əhalisinin 2,2%-ni ləzgilər (178,000 nəfər), 1,34%-ni ruslar (119,300 nəfər), 1,35%-ni 

ermənilər (120,7 min nəfər), 1,26%-ni talıĢlar (101,8 min nəfər), 0,10%-ni yəhudilər (8,9 min 

nəfər), 0,07 %-ni kürdlər (8,1 min nəfər), 0,56 %-ni avarlar (50,9 min nəfər), 0,02 %-ni 

xınalıqlar (3,2 min nəfər), 0,43 %-ni mesheti türkləri (43,3 min nəfər), 0,25 %-ni tatarlar (30 min 

nəfər), 0,24%-ni ukraynalılar (29 min nəfər), 0,12%-ni saxurlar (10,9 min nəfər), 0,11%-ni 

gürcülər (9,5 min nəfər), 0,03 %-ni udinlər (3,1 min nəfər) və digər etnik qruplar təĢkil edir. Yeri 

gəlmiĢkən qeyd edək ki, Azərbaycan türkləri  əhalinin 90%-dən çoxunu təĢkil edir.  

 Göründüyü kimi, Azərbaycan çoxmillətli bir ölkədir və dövlət etnik münasibətləri 

tənzimləmək üçün multikulturalizm siyasəti həyata keçirir ki, bu da öz ifadəsini müxtəlif etnik 

qruplara dövlət tərəfindən göstərilən mənəvi və maddi dəstəkdə tapır. Dövlət  etnik, dini, dil və 

mədəni ayrıseçkilik olmadan milli azlııqları cəmiyyətə inteqrrasiya etməyə calıĢır. 

Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edən insanların cəmiyyətə inteqrasiysında ən maraqlı 

tərəf kimi məhz dövlət özü çıxıĢ edir. Azərbaycanda bir sıra konfessiyalar mövcuddur. 

Azərbaycan əhalisinin təxminən 90 % -dən çoxunu müsəlmanlar təĢkil edir. Digər dinlərə etiqad 

edənlər və ya dindar olmayanlar təxminən 10 % -ə yaxındır. Ġlk öncə qeyd edək ki, bu gün 

ölkədə 1802 məscid, 11 kilsə və 6 sinaqoq fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 525 islam və 34 

qeyri-islam dini icmanın fəaliyyət göstərməsi tolerantlığın bariz nümunəsi sayıla bilər. 

Beləliklə, Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərində birgəyaĢayıĢ probleminin tarixi və 

çağdaĢ durumu ilə bağlı apardığımız elmi araĢdırmaya əsaslanaraq bəzi nəticələri qeyd edə 

bilərik: 

Azərbaycan öz polietnik mənzərəsini qoruya bilmiĢ, onu inkiĢaf etdirmiĢdir  və burada 

müxtəlif etnik birliklərin dini konfessiyaların nümayəndələri bərabər hüquq və azadlıqlara 

malikdirlər. Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətinə  və həyat tərzinə çevrilmiĢdir. 

Ölkədə hər bir etnik qrup öz dilini , folklorunu, mədəniyyətini inkiĢaf etdirmək imkanlarına 

sahibdir. Həmçinin, Azərbaycan mədəniyyətlərin ,sivilizasiyaların dialoqunu təbliğ edən böyük 

forumların keçirildiyi məkana çevrlimiĢdir və ölkədə din-dövlət münasibətləri arzuolunan xətt 

üzrə inkiĢaf edir. Azərbaycanda  bir çox dünya ölkələrinə nümunə ola biləcək dini tolerantlıq 

mühiti mövcuddur  və ölkədə kilsələri, məscidləri,sneqoqları və digər dini məbədləri qorumaq 

dövlət siyasəti ilə dəstəklənir. 

Ermənistan isə etnik-dini seperatizmi dəstəkləyən, öz ərazisində etnik deportasiyalar 

reallaĢdıran və  nəticədə öz monoetnlikliyi ilə fərqlənən ölkəyə çevrilmiĢdir. Bu ölkədə faĢist, 

milliyyətçi  ideologiyalar hakimiyyətə iddialı olan müəyyən siyasi dairələr tərəfindən 

dəstəklənir. Ermənistanda din öz humanist mahiyyətindən uzalaĢaraq əslində erməni 

milliyyətçiliyi ilə vəhdət təĢkil edir və uydurulmuĢ "Böyük Ermənistan" ideyasının 

kerçəkləĢməsinə xidmət edir. Həmçinin, bu ölkədə dini, etnik və s. sahələrdə dözümsüzlük 

mühiti vardır erməni cəmiyyəti qeyri-tolerantlığı ilə fərqlənir. Ermənistanda tarixi abidələri, dini 

məbədləri, məscidləri məhv etmək, təhqir etmək və ya onları erməniləĢdirmək dövlət siyasətinin 

tərkib hissəsidir. Azərbaycanla müqayisədə Ermənistan dövləti birgəyaĢayıĢı, mədəniyyətlərarası 

dialoqu təbliğ edən böyük forumlara ev sahibliyi edə bilməyib. 
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«QloballaĢma» anlayıĢı dedikdə ilk növbədə insanların fikrində müəyyən qlobal xarakterli 

təsirlərin nəticəsində dünyada baĢ verən proseslər haqqında müxtəlif cür təsəvvürlər yaranır. 

Bunları aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:  

1. QloballaĢma - ümumbəĢəri bir təhlükə kimi. QloballaĢmada baĢlıca təhlükələr bunlardır: 

millilik tədricən yox olmağa baĢlayır; milliliyə xas olan özünəməxsus dəyərlər sistemi yeni 

tələblər çərçivəsində digər, standartlaĢdırılmıĢ dəyərlərlə əvəzlənməyə baĢlayır; Dövlətlər arası 

sərhədlər tədricən öz mənasını itirir və bu da öz növbəsində insanların Ģüurunda dövlətçilik 

təfəkkürünü sarsıdır; antropogen təsirlərin nəticəsində ətraf mühit problemlərinin kəskinləĢməsi 

və təbii fəlakətlərin kumuliyasiyası Ģiddətlənir; mədəniyyətlərarası ekstremist provakasiyalar 

üçün zəmin yaranır; elmi-bioloji provakasiyalar (gen mühəndisliyi, süni kənd təsəsrrüfatı 

məhsullarının yaradılması və s.) leqallaĢır; ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən qlobal xarakterli texnoloji 

diversiyaların artması təhlükəsi geniĢlənir və s. 

2. QloballaĢma - ümumbəĢəri dinamik inkiĢaf prosesi kimi.  

3. QloballaĢma yeni texnologiyalar, xüsusilə kompüterləĢmə bazasında vahid ümumdünya 

maliyyə-informasiya məkanı yaratmağa meyilli prosesdir.  

QloballaĢma inteqrasiyanın ən yüksək mərhələsi sayılsa da ondan fərqlidir. QloballaĢma 

prosesi 10 il bundan əvvəl 20-ci əsrin 1990-cı illərində baĢlasa da hələlik bitkin bir proses kimi 

formalaĢmamıĢdır. 

Dünya maliyyə bazarında cərəyan edən kapitalların «maliyyə sunamisi» 1997-99-cu illərdə 

dünya iqtisadiyyatında XX əsrin ən böyük böhranına səbəb olur və 2008-ci ildə bu proses 

təkrarlanaraq, bütün ölkələrin iqtisadiyatını sarsıtmıĢdır. Buna baxmayaraq xarici atributlar və 

qloballaĢma vasitələri əsasında - yeni informasiya texnologiyasının cəmiyyətə, ümumiyyətlə, 

bəĢəriyyətə etdiyi təsirlər nəticəsiz qalmır. Keyfiyyətcə yeni nəsil informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində yeni biznes sahələri əmələ gəlmiĢ, qlobal dünyanın 

formalaĢması prosesi sürətlənmiĢdir. 

QloballaĢmada əsas gözə çarpan mövcud əmək alətlərinin dəyiĢməsidir. Yüksək 

texnologiyaların sürətlə dəyiĢdirilməsi, məhsuldar istehsal, internet, operativ informasiya 

mübadiləsi, interaktivlik, elektron hökumət, hamıya sərbəst və keyfiyyətli formada təhsil və tibbi 

yardım almaq imkanları, sərbəst formada ölkələrarası yerdəyiĢmə, özünün qabiliyyətini 

reallaĢdırmaq imkanlarının geniĢlənməsi, virtual məkanların formalaĢması (kompüter vasitəsilə 

müəyyən virtual layihələrin qurulması), insanların sərbəst virtual qovuĢmaları və s. 

3. QloballaĢma - müxtəlif xalqlar və ölkələrin bir-birilərindən asılılğının artması və onlar 

arasında olan fərqlərin tarazlaĢması prosesi kimi. 

4. QloballaĢma - müxtəlif xalqlar və ölkələr arasında olan fərqlərin pozitiv eliminasiyası 

prosesi kimi. 

Artıq heç kimə sirr deyil ki, bəziləri üçün vətən anlayıĢı onların tələbatlarının yaxĢı təmin 

olunduğu yer kimi q\bul edilir. Bu baxımdan çox sayda vətəndaĢların asanlıqla öz ölkələrini tərk 

etmələri və sosial rifah Ģəraiti yüksək olan Avropa, ġimali Amerika ölkələrinə miqrasiya etmələri 

faktı danılmazdır. Sanki, həmin Ģəxslərin qismində (onların maddi rifahlarının yüksəlməsi ilə 

əlaqədar) yoxsul ölkələrin bir-birilərinə yaxınlaĢması kimi də qəbul oluna bilər.  

Bununla belə, o da faktdır ki, dünyada yaranmıĢ olan iqtisadi bərabəsizlik, ifrat yoxsulluq 

və bəzilərinin həddən artıq varlı olması müxtəlif dərəcəli gərginliklərin və münaqiĢələrin 
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yaranmasına səbəb olur. Bunu bir çox ekspertlər qlobal çevriliĢlərin ilk əlamətləridilər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, yaranmıĢ olan yeni problemlər daha atrıq təhlükələr törədir. 

XIX əsrin axırlarında baĢlayan qloballaĢma prosesi, ən geniĢ mənada, ölkələr arasındakı 

maneələrin ortadan qalxması nəticəsində ölkələrin bir birilərinə yaxınlaĢması, bütünləĢməsi 

deməkdir. Bu maneələrin növlərindən asılı olaraq, qloballaĢma da müxtəlif istiqamətlərdə ola 

bilər; məsələn, siyasi, iqtisadi, hüquqi qloballaĢma və s. Ġqtisadçılar üçün daha maraqlı olan 

iqtisadi qloballaĢmanın özü də üç istiqamətdə ola bilər: beynəlxalq ticarətin sərbəstləĢməsi, 

beynəlxalq kapital hərəkətlərinin sərbəstləĢməsi və nəhayət istehsalın qloballaĢması 

(internationalization of production). 

QloballaĢmaya tək bir tərifin verilməsi çətin olsa da, mütəxəssislər bunun "kapitalizmin 

yenidən qurulması ideologiyası" kimi ortaq bir tərifi üzərində birləĢirlər. Hələ 1947-ci ildə 

Cenevrədə ticarətin sərbəstləĢməsi istiqamətində baĢlayan müzakirələr, 1970-ci illərdə kapital 

hərəkətlərinin sərbəstləĢməsini də gündəmə daxil etdi. Bu gün isə artıq dünya miqyasında 

istehsalın qloballaĢma prosesi baĢlayıb. 

Artıq bu günün dünyası bir-birindən coğrafi baxımdan nə qədər uzaq və mədəniyyət  

baxımından nə qədər fərqli olursa olsun, insanları eyni qlobal informasiya mənbələri ilə bağlayan 

bir dünyadır. ġübhəsiz ki, informasiyanın yayılma sürəti fərqli ola bilər. Ayrıca da avtoritar 

rejimlər buna müxtəlif maneələr və nəzarətlər gətirməyə təĢəbbüs göstərə bilərlər. Lakin, buna 

cəhd etsələr belə, maneələr sonsuza qədər sürməyəcək və bu sədlər hər yerdə aĢılacaq. Müxtəlif 

insan qrupları, hansı mədəniyyətə mənsub olursa olsunlar, indi baĢqa insan qruplarının necə 

yaĢadığını, hansı növ malları satın aldığı, istehlakçı olaraq zövq və davranıĢlarının necə dəyiĢdiyi 

haqqında anında məlumat almaqdadırlar. 

Həmçinin qloballaĢma inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdən də yan keçmir. Sadəcə 2.5 

milyonluq bir əhalisi ilə heç bir təbii sərvətə malik olmayan Sinqapur qlobal iqtisadiyyatı qəbul 

etməsəydi indiki rifaha çata bilməzdi. 

Aqrar sektorun və fermerçiliyin olmamasına baxmayaraq, sinqapurlular yaponlardan daha 

çox ucuz və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehlak edirlər. Eyni Ģey Sinqapurda daha 

çox ucuz olan inĢaat materialları üçün də keçərlidir. Ayrıca, əhalisi bizimlə haradasa eyni olan 

Ġrlandiya son on il ərzində ölkəyə 157 milyard dollar xarici kapital cəlb etməyi bacarıb ki, bu da 

ölkənin sürətli inkiĢafını təmin etmiĢdir.  

Ġqtisadi sərhədlərin getdikcə ortadan qalxdığı bir dünyada, milli dövlətlərin iqtisadi həyata 

himayəçi (proteksionist) və mədəni müdaxilələri iqtisadi baxımdan bir məna kəsb etməkdədirmi? 

Bunun üçün dünyada 4 fərqli faktordakı dəyiĢmələri incələmək gərəkdir: 

Birincisi, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin kapital bazarında investisiya üçün ifrat miqdarda kapital 

ehtiyatları mövcuddur. Məsələn, Yaponiya 10 trilyon dollarlıq bir kapital ehtiyatına malikdir. 

Əsas məsələ bu kapitalın olduğu ölkələrdə yetərincə investisiya fürsətinin olmamasıdır. Ona görə 

də bunu baĢqa ölkələrdə dəyərləndirmək üçün müxtəlif mexanizmlər ortaya atılır. Harada 

olursan ol, əgər cəlbedici fürsətləriniz varsa kapital sizə də göz atacaqdır. 

Ġkincisi, sənayelərin 10 il öncəsi ilə müqayisədə daha da qlobal hala gəlməsidir. Bu gün 

Amerika və Avropa Ģirkətləri Çin və Hindistana öz gələcəklərini orada gördüklərinə görə 

getməkdədirlər. Hissələrinin 80 faizi idxala dayanan bir amerikan məhsulunun sadəcə bu ölkəyə 

mənsub olması da mübahisəlidir.  

Üçüncüsü, inkiĢaf edən informasiya texnologiyası firmanın, hər ölkədə ayrı bir müəssisə 

qurmadan, dünyanın istənilən yerində iĢlərini yürüdə bilməsini təmin edir.  

Günümüzdə yaĢanan qloballaĢma fenomeni yeni deyildir. Dani Rodrikin «QloballaĢma 

sərhədi aĢdımı» (Globalization Has Gone Too Far) adlı kitabında söylədiyi kimi, 19-cu əsrin 

sonlarında mal və xidmət ticarətinin dünyanın toplam ÜDM-si içərisindəki payı (xüsusən o 

zamankı inkiĢaf etmiĢ ölkələr baxımından) indikindən çox idi. Məsələn, o zamankı ABġ-ın 

xaricə açıqlıq səviyyəsi indikindən daha yüksək idi. Yenə yeni qitəyə müstəmləkə ölkələrindən 

gətirilən yüksək miqdarda əmək axını da əməyin mobilliyini (hərəkətliliyini) günümüzdəkinə 

görə daha da artırmıĢdı. Həmçinin sərmayə hərəkətləri rahat bir Ģəkildə ölkələr arasında dolaĢa 

bilməkdə idi. Fəqət o zamankı dünya Ģərtləri əlveriĢli olmadığı üçün qloballaĢma prosesi də 
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daimi olmadı. Çünki milli dövlətlər buna hazır deyildi və ölkə bazarları istehsal edilən mal və 

xidmətlərin tamamını istehlak edə biləcək vəziyyətdə idi. Yenə iki dünya müharibəsi və ardından 

yaĢanan iki qütblülük bu prosesi ciddi bir Ģəkildə axsatdı. Xüsusilə 1960-cı illərdə, Afrikada 

yaĢanan milli dövlətləĢmə (müstəqillik) hərəkatları da bunda rol oynadı. XX yüzilliyin II yarısı 

bəĢəriyyət tarixinə elmi- texniki inqilab (ETĠ) dövrü kimi də daxil olmuĢdur. ETĠ məhsuldar 

qüvvələrin inkiĢafında keyyfiyyət sıçrayıĢı olmaqla, elmin, istehsalın aparıcı qüvvəsinə, 

cəmiyyətin inkiĢafının həlledici amilinə çevrilməsilə xarakterizə olunur. XVIII əsrdən etibarən 

maĢın və yeni avadanlığın istehsalata küləvi tətbiqi sənaye çevriliĢinin əsas mahiyyətini təĢkil 

etməklə yanaĢı, sonrakı sosial-iqtisadi inkiĢafa da dərin və həlledici təsir göstərdi. Bütün XIX əsr 

ərzində kapitalizm iqtisadiyyatın bütün sahələrinə dərininə və eninə nüfuz etmiĢdir.  

XX əsrdə son dərəcə sürətli inkiĢaf nəticəsində cəmiyyət həyatını bütün sahələrində ciddi 

dəyiĢikliklər baĢ verdi. Yeni maĢın və avadanlıq növlərinin, elektrik enercisinin sənayeyə tətbiqi 

istehsalın və əmək məhsuldarlığının sürətlə artırılmasında həlledici rol oynadı. 

TəbiətĢünaslıqdakı mühüm kəĢflər elmi-texniki tərəqqini sürətləndirdi. Müasir elmi-texniki 

inqilab nəticəsində istehsalın kompleks avtomatlaĢdırılması, kompüterlərin tətbiqi ilə nəzarət və 

idarəetmə, insanın kosmosa daxil olması və kainatın sirrlərinə yiyələnməsi, enercinin yeni 

növlərinin (atom, nüvə, külək, günəĢ və s.) kəĢfi, konstruktor materiallarının yeni növlərinin 

yaradılması və istifadəyə verilməsi kimi ciddi nailiyyətlər əldə edildi.  

KeçmiĢ ġġRĠ-də Ģəxsiyyətə pərəstiĢ, inzibati-amirlik sisteminin hökm sürməsinə 

baxmayaraq, elmin inkiĢafına müəyyən Ģərait yaradılmıĢdı və elmi-exniki tərəqqi sahəsində 

sovet dövləti dünyada qabaqcıl yerlərdən birini tuturdu. 1954-cü ildə dünyada ilk atom elektrik 

stansiyası, 1955-ci ildə ilk atom buzqıran gəmisi iĢə salınmıĢ, 1957-ci ildə yerin ilk süni peyki 

buraxılmıĢ, 1961-ci ildə ilk sovet adamı kosmosa uçmuĢdur. 

Dünya ictimaiyyətinin etiraf etdiyi kimi, sovet təhsil sistemi dünyada ən yaxĢı təhsil 

sistemlərindən biri idi. Təbii ki, bu proseslər Azərbaycanda da elm və texnikanın inkiĢafı üçün 

əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdı. Azərbaycan da təhsilin səviyyəsi qalxmıĢ, təhsil sistemində çoxĢaxəli 

və çoxpilləli tədris Ģəbəkəsi formalaĢmıĢdı. Sovet imperiyası elmi-texniki tərəqqi vasitəsilə hərbi 

gücünü, beynəlxalq nüfuzunu artırmaq məqsədilə Azərbaycanda yaranmıĢ elmi-intellektual 

potensialdan səmərəli istifadə etməyə çalıĢırdı. Azərbaycanın təbii sərvətlərinin üzə 

çıxarılmasında, xalqın mənəvi qüvvələrinin dövlətin məqsədlərinin həyata kçirilməsinə səfərbər 

edilməsində vacib olan fundamental tətbiqi elm sahələrinin inkiĢafına imkanlar yaradılmıĢ, neft 

geologiyasının əsası qoyulmuĢdu. Lakin respublikada elmin maddi-texniki bazasının inkiĢafına 

lazımi qədər vəsait ayrılmırdı, müasir avadanlıq, hesablama texnikası, cihazlar çatıĢmırdı. Elm 

və təhsil üzərində inzibati-amiranə iĢ üsulunun güclənməsi nəticəsində elmi-texniki tərəqqinin 

aparıcı sahələrində geriləmə getdikcə sürətlənirdi.Xüsusilə onun kibernetika, fiziologiya, fizika, 

genetika, demorqafik geologiya, müasir idarəetmə, menecment, çoçiologiya və s. Sahələrinin 

müasir tələblər səviyyəsində inkiĢafına lazımi diqqət yetirilmirdi. Bütün bunlarla yanaĢı, elmi-

texniki inqilab cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə, o cümlədən idarəetmə sahəsinə də təsir 

göstərirdi.  

Elmi-texniki inqilab istehsalatda müxtəlif siniflər və sosial qrupların qarĢılıqlı 

münasibətlərində, adamların mənəvi simasında, xarakterində cidi dəyiĢikliklər yaratmıĢdır. Məhz 

texniki tərəqqi məhsuldar qüvələrin artması, istehsalın təĢkili və idarə olunmasında elmiliyin və 

səmərəliliyin daha da yüksəlməsinin əsasıdır. 

Texniki tərəqi müasir dünyanın mürəkkəb iqtisadi, sosial və siyasi həyatının bütün 

sahələrində aparıcı rol oynayır, tarixi prosesin gediĢinə təsir göstərir. ETĠ-nin səciyyəvi 

xüsusiyyətlərindən biri cəmiyyət və təbiət arasında münasibətlərdə yeni meyllərin artması, 

əməyin ictimailəĢdirilməsi səviyyəsinin güclənməsidir. Bu inqilab insanların sosial fəallığının 

lokal sərhədlərini aradan qaldırmıĢdır. Dünya dövlətləri arasında qarĢıdurmanın zəifləməsilə 

sosial məkan geniĢlənmiĢ, ümumbəĢəri dəyərlərin daha geniĢ miqyasda əxz edilməsi üçün Ģərait 

yaratmıĢdır. ETĠ-nin digər xüsusiyyəti insanların həyat və fəaliyyətinin bütün sahələrinə fəal 

təsir və nüfuz etməsindən ibarətdir.Öz inkiĢafının gediĢində bu inqilab bəĢəri, qlobal xarakter 

almıĢdır.  
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        Filosoflar hüquqi dövlətin formalaĢmasının bir sıra fəlsəfi əsaslarının mövcud olduğunu 

qeyd edirlər. Bu əsaslar çərçivəsinə cəmiyyətin optimal stratifikasiyasının, təbəqələr arasında 

böyük iqtisadi və mədəni fərqlərin olmamasının, orta təbəqənin güclü və böyük olmasının 

yaratdığı iqtisadi potensial və iqtisadi münasibətlər, liberal-demokratik dəyərlərə söykənən 

konstitusiya və qanunvericilik bazası, demokratik siyasi rejim, liberal-demokratik sistemləri olan 

qonĢu dövlətlərin əhatəsində olmaq, regionun müsbət imkan və təsirləri, siyasi qüvvələrin 

maraqları və bu istiqamətdə fəaliyyətləri, hakimiyyətin hədəfləri, əhalinin hüquqi, siyasi, mədəni 

səviyyəsi, sosial qruplar və onların təĢkilatlanmıĢ (forum halında) fəaliyyətləri, cəmiyyətdə 

aparıcı stereotiplər, sosial təbəqələr arasındakı münasibət və buradakı ziddiyyətlər və s. daxildir.  

        Özündə insan zəkasının kəĢflərini və təcrübəsini əks etdirən əsrlərlə formalaĢan və inkiĢaf 

edən hüquqi dövlət ideyası ən maraqlı və unikal ümumbəĢəri, universal dəyərlərdən biridir. Bir 

çox nəsillərin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanan zəngin və müxtəlif ideyalardan təĢkil olunan 

hüquqi dövlət ideyası inkiĢaf edərək bu günkü səviyyəsinə çatmıĢdır. Azərbaycan hüquqi dövlət 

konsepsiyasının konstitusiya əsaslarını insan və onun hüquq və azadlıqlarının ən ali dəyər kimi 

qəbul edilməsi, qanunun hüquqi dövlətdə rolunun əsas olaraq anlaĢılması prinsipi, dövlət-

cəmiyyət münasibətlərindən təĢkilati-hüquqi tələblərin inikas olunması prinsipləri təĢkil edir. 

Deməli, Azərbaycan Konstitusiyasından təsbit olunmuĢ hüquq və azadlıqların praktiki həyata 

keçirilməsi və müdafiə edilməsi mürəkkəb və kompleks vəzifədir. Yalnız demokratik 

cəmiyyətdə Ģəxsiyyətin hüquq və azadlıqları təmin edilir və bunun üçün əlveriĢli Ģərait yaradılır. 

Demokratiya insan hüquq və azadlıqlarına tam təminat verərək, insana-vətəndaĢa siyasətlə 

maraqlanmaq və məĢğul olmaq öz ölkəsinin həyatına aid informasiya ilə tanıĢ olmaq, hökumətin 

fəaliyyəti, onun həyata keçirdiyi proqramlara, tədbirlərə qiymət vermək imkanları yaradır (1, 

s.46). 

        ModernləĢən Azərbaycanda ölkə Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin siyasətinin də əsasını 

insan, vətəndaĢ hüquq və azadlıqlarının qorunması, hüquqi dövlətin təĢəkkülü və daha da inkiĢaf 

etdirilməsi durur. VətəndaĢ cəmiyyətinin yaradılması və möhkəmlənməsi, demokratikləĢmə 

prosesinin gerçəkləĢməsi, hüquqi dövlətin qurulması ölkəmizdə sadəcə olaraq, bir Ģüar, yaxud 

bir niyyət deyil, Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı üçün baĢlıca Ģərtdir: ―Müstəqil dövlətimiz bu 

gün dünya ölkələrinin ən qabaqcıl təcrübələrindən və dəyərlərindən bəhrələnərək inkiĢaf edir. 

Demokratik cəmiyyət, hüquqi dövlət, insan və vətəndaĢ haqlarının aliliyi, siyasi plüralizm 

prinsiplərini rəhbər tutaraq Azərbaycan Avropanın və dünyanın ən qabaqcıl, qüdrətli dövlətləri 

ilə çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərir. Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə öz layiqli yerini tutub. Ġndi 

dünyanın, regionun və bizi əhatə edən xarici aləmin əsas strateji və qlobal məsələləri bizim 

rəyimiz, mənafelərimiz nəzərə alınmadan həll edilmir. Bizi tanıyırlar, qəbul edirlər və əsas 

məsələlərdə bizimlə hesablaĢırlar (2, s.57).  

         Fikrimizcə, hər hansı bir cəmiyyətdə hüquqi dövlətin formalaĢması həmin cəmiyyətin 

ümumilikdə dövlətçilik ənənələri ilə ciddi Ģəkildə bağlıdır. Dövlətçilik ənənəsi cəmiyyətin bir 

sosial quruluĢ kimi üfiqi və Ģaquli əlaqələr sisteminə malik olma, dövlət-vətəndaĢ-cəmiyyət 

münasibətlərinin harmoniyasını yaĢamıĢ olma vərdiĢ və tərbiyəsinin, bu vərdiĢ və tərbiyənin 

tarixi yaddaĢla ötürülməsini göstərir. Müxtəlif tarixi fasilələr olsa da, həmin cəmiyyət daim 

dövlət qurmaq və onu yaĢatmaq ənənəsini özündə bir potensial olaraq saxlayır. Zənnimizcə, bu 

bütövlükdə dövlətçilik ənənəsi olaraq hüquqi dövlətin formalaĢması üçün bir vacib potensialdır. 
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Çünki istənilən halda hüquqi dövlət hüquq və qanun üzərində qurulur ki, burada həm vətəndaĢın 

qanunla yaĢamağın nə olduğunu bilmək, həm də hakimiyyətə gələnlərin vətən, vətəndaĢ, millət, 

cəmiyyət anlayıĢlarına özgə yox, özününkü prizmasından baxmağı öyrətmək çətinliyi yaratmır.  

Belə bir dövlətçilik ənənələrinə sahib olan xalqlar, Makiavellinin sözü ilə desək, 

azadlığı dadmıĢ xalqlar kimi itaət altında uzun müddət qala bilmirlər. Dövləti azadlıq isə 

vətəndaĢ azadlığının bir baĢlanğıcıdır. Lokkun dediyi kimi, dövləti azadlığı vermək daha 

sonra vətəndaĢ olaraq mülki azadlıqları, nəhayət, ləyaqəti də verməklə nəticələnir. Bu 

mənada, yalnız dövləti azadlığa malik, yəni, dövlətinin suveren olduğunu və ona məxsus 

olduğunu, öz dövlətində vətəndaĢlıq qüruru ilə yaĢadığını bilən vətəndaĢlar digər azadlıq və 

hüquqlarını da təmin etmək iqtidarına sahib ola, heç olmazsa, bu azadlıq və hüquqlar uğrunda 

mübarizə aparmağı düĢünə bilərlər.  

Dövlətçilik ənənəsi də öz növbəsində cəmiyyətin inkiĢafı üçün bir təkan, vasitədir. 

Cəmiyyətin stratifikasiyasının inkiĢafı, müasir tələblər səviyyəsində mürəkkəbləĢməsi, 

təbəqələrin mütəĢəkkilliyi, təĢkilatlanması və s. göstəricilərin formalaĢması da bu amildən 

əsaslı Ģəkildə asılıdır. Qeyd edək ki, cəmiyyətin optimal stratifikasiyası, burada təbəqələrin 

mürəkkəbliyi, təbəqələrarası münasibətlərin inkiĢaf etmiĢ və tolerant ənənələrə malik olması 

onların hər birinin digəri qarĢısında yeri və məsuliyyətini dərk etməsi, orta təbəqənin 

cəmiyyət içində optimal çəkiyə malik olması hüquqi dövlət yolunda çox vacib Ģərtdir.  

Bir ölkədə orta təbəqənin olması və onun cəmiyyətin təbəqələr nisbətində əsaslı yerə və 

çəkiyə malik olması ilk növbədə təbəqələr arasında iqtisadi münasibətləri tənzimlyəir. Belə 

bir situasiya öz ardınca siyasi münasibətlərdə tələb, maraq və təklif alıĢ-veriĢini hüquqi və 

mədəni çərçivədə inkiĢaf etdirmək üçün zəmin yaradır. Siyasətçilər və cəmiyyətin orta və 

aĢağı təbəqəsi arasında maraqların və mənafelərin uyğunlaĢdırılması, mərkəzləĢdirilməsi və 

təkliflərin həm ümumictimai, həm də sosial qrupların maraqları fonunda qurulması 

mədəniyyəti formalaĢır. Söylədiklərimiz hüquqi dövlətin gerçəkləĢməsi üçün olduqca vacib 

amillərdir. Çünki məhz həmin mədəniyyət bütün təbəqələr arasında, o cümlədən, hakimiyyət-

vətəndaĢ münasibətlərində proseslərin hüquqi müstəvidə aparılması, bu müstəvidən kənara 

çıxmadan qarĢılıqlı razılaĢma və maraqların təminatı ilə nəticələnməsinə əsas olur (1, s.17). 

Cəmiyyətdə orta sinfin rolunu yüksək qiymətləndirən Aristotelin fikrincə, orta sinfin 

nümayəndələrinin çoxluq təşkil etdiyi dövlət güclü dövlət olar və burada normal 

inkişaf prosesi gedə bilər. Əksinə olduqda isə, yəni sərvəti bol olanlar çoxluq təşkil 

edərsə, yaxud kasıblar çox olarsa, onlar arasında daim konfliktl ər baş verər ki, 

bunun nəticəsində də ya xalis demokratiya, ya xalis oliqarxiya, ya da tiraniya  

yaranar. Göründüyü kimi, hüquqi dövlətin obyektiv əsasları sırasında cəmiyyətin 

stratifikasiyası məsələsi ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bu ayrı-ayrı sosial əsasların fonunda 

yox, onun üstündə olan və bir qədər də tarixilik xüsusiyyətlərini kəsb edən bir problem kimi 

qəbul olunmalıdır.   

Hüquqi dövlətin formalaĢmasında, birinci obyektiv əsas hesab oluna bilən konstitusiya 

və qanunvericilik bazasıdır. Dövlətin hüquqi sisteminin yazılı, formal əsasları liberal-

demokratik dəyərləri təmsil etməlidir. Düzdür, bəzi hüquqi dövlət statusu daĢıyan ölkələr var 

ki, onlar formal konstitusiyaya malik deyillər. Böyük Britaniyanı misal göstərmək olar. Lakin 

burada bütün dövlətçilik proseslərinin tənzimlənməsi demokratik və liberal dəyərlərə 

söykənir, hansı ki, bir sıra formal konstitusion normalara malik olan, mükəmməl 

konstitusiyası ilə öyünən dövlətlərdə bu dəyərlərin praktik həyatda konkretləĢməsinə rast 

gəlinmir. Bununla belə, konstitusiya və qanunvericilik bazasının liberal-demokratik dəyərlər 

əsasında formalaĢmıĢ olması vacib Ģərtdir. Burada xüsusi cəhət yalnız konstitusiyanın yox, 

həmçinin qanunlar və normativ aktların həmin dəyərlərin tələblərinə cavab verməsi lazımdır. 

Hüquqi dövlətin formalaĢmasında ciddi arqumentlərdən biri siyasi sistemin siyasi 

normalar və oyun qaydaları sistemi, yəni siyasi rejimdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, konstitusiya və qanunlar bazası siyasi sistemin, dövlətin öz 

qarĢısında qoyduğu hədəfdir. Bu hədəfə doğru aparan vasitələri isə siyasi rejim təmsil edir. 

Hüquqi dövlətin özəlliyi bundadır ki, onda hədəf və vasitə birləĢir. Yəni, vasitənin-siyasi 
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norma və oyun qaydalarının söykəndiyi dəyər və kriteriyalar konstitusiyada qoyulan 

hədəflərin söykəndiyi dəyərlərdən fərqli olduğu zaman hüquqi dövlət idyeası itir. Hüquqi 

dövlət yalnız bu iki göstəricinin vahid dəyərlər sistemində birləĢdiyi halda gerçəkləĢmiĢ olur. 

Ona görə də, hüquqi dövlətdə «Makiavellinin vasitə məqsədə haqq qazandırır» prinsipi 

keçərli deyil.  

Siyasi rejim vətəndaĢın siyasi hüquqlarını gerçəkləĢdirməsi, sosial qrupların 

təĢkilatlanması, insanların birləĢərək siyasi partiya yaratmaq, hakimiyyət uğrunda 

konstitusiyanın verdiyi hüquq və azadlıqlar çərçivəsində mübarizə aparmaq, siyasi partiya 

daxilində, onun təmsilçisi olaraq vətəndaĢların öz siyasi hüquqlarını gerçəkləĢdirmək 

istiqamətində son dərəcə ciddi obyektiv Ģərt olduğu Ģübhə doğura bilməz. Deməli, müəyyən 

mənada siyasi rejimi hüquqi dövlət ideyasının gerçəkləĢməsinin bir açarı kimi ifadə etmək 

olar. 

Siyasi rejim birbaĢa olaraq vətəndaĢların, sosial qrupların, bütövlükdə cəmiyyətin siyasi 

aktivliyi, siyasi həyatda iĢtirakı istiqamətində tədbirlər görür. Həmin tədbirlərin sırasında ilk 

yeri insanların seçki hüququnun gerçəkləĢməsi imkanlarının təminatı durur. Belə ki, 

demokratik siyasi rejim ölkədə azad və tərəfsiz seçki komissiyalarının qurulub müstəqil və 

təzyiq görmədən fəaliyyət göstərməsi üçün Ģərait yaratdığı halda, qeyri-demokratik siyasi 

rejim, yəni, avtoritar siyasi rejim tam tərsinə, iqtidar qüvvələrinin diktəsi altında olan və 

birbaĢa Ģəkildə əhalinin seçki hüquqlarının pozulması, seçki nəticələrinin saxtalaĢdırılması 

təlimatı alırlar. Demokratik rejimdə insanlarda özlərinin seçki hüquqlarının gerçəkləĢməsinə 

dair tərəddüdsüz bir inam formalaĢdığı, seçki nəticələrinin saxtalaĢdırılması anlayıĢının nə 

olduğunu bilmədikləri, bunu heç təsəvvür etmədikləri, belə məsələlərin gündəmə gəlmədiyi 

halda, qeyri-demokratik rejimdə əksi olan situasiya yaranır. VətəndaĢlarda nə seçki, nə seçki 

hüquqları deyilən bir anlayıĢa, nə də siyasi həyatda hər hansı bir Ģəkildə iĢtirakın verəcəyi az 

da olsa nəticəyə inam olur(2, s.89).  

Bu proses analoji olaraq insanların söz azadlığı, mətbuatın öz funksiyasını yerinə 

yetirmək imkanları, yəni, mətbuat azadlığının gerçəkləĢməsi ilə gedir. Deyə bilərik ki, seçki 

kampaniyası zamanı hüquqi dövlətin prinsiplərinin sınağa çəkildiyi vacib tarixi mərhələdir. 

Siyasi hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədə bir tərəfdən sıravi vətəndaĢların siyasi 

hüquqlarının (buraya sadəcə seçki hüququ yox, həmçinin sərbəst toplaĢmaq, fikir azadlığı 

prinsipləri də daxildir) necə təmin olunması məsələsi aktuallaĢmır, həmçinin siyasi 

opponentlərin öz fəaliyyətlərini tam bərabərlik Ģəraitində eyni imkanlar və eyni vasitlərlə 

aparmaq, mətbuatın təzyiqsiz və diktəsiz siyasi prosesləri iĢıqlandırmaq, senzurasız fəaliyyət 

göstərmək məsələləri üzə çıxır. 

Qeyd etmək istərdik ki, bir dövlətin hüdudları daxilində hüquqi dövlət ideyasının 

gerçəkləĢməsi sadəcə həmin dövlətin maraqları məsələsi deyil və sadəcə onun imkanları ilə 

məhdudlaĢmır. Burada dövlətin yerləĢdiyi regionun obyektiv və subyektiv göstəriciləri, 

mədəni xüsusiyyətləri, region dövlətlərinin siyasi, iqtisadi, mədəni maraqları, dövlətin qonĢu 

dövlətlərlə münaqiĢə vəziyyəti və s. amillər ciddi rol oynayır.  

Bu gün Azərbaycanda hüquqi dövlətin təntənəsi üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilir, 

qanunlar və hüquqi-normativ aktlar qəbul edilir, bütün vətəndaĢlara öz hüquqlarından istifadə 

etməklə ictimai həyat sahələrində iĢtirak etmək üçün bərabər imkanlar yaradılıb. Hüquqi 

dövlətin  və vətəndaĢ cəmiyyətin bərqərar olmasında tutduğu mövqedən asılı olmayaraq bütün 

vətəndaĢlar fəal iĢtirak etməli təbliğat və maarifləndirmə iĢləri geniĢləndirilməlidir. 
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Açar sözlər: cəmiyyət, mənəvi həyat, Ģəxsiyyət, sosiallaĢma, təhsil, mədəniyyət 

Ġnsanın həyat fəaliyyətinin  ən zəngin hissəsi məhz  onun mənəvi varlıq sahəsidir. Ən 

elementar mənəvi ehtiyaclardan tutmuĢ, ən həssas və sintetik tələbatlara qədər bütün mənəvi 

hadisələr, ideyalar  və anlayıĢların istehlakı burada baĢ verir. Mənəvi həyat anlayıĢını təkcə 

nəzəri planda anlamaq düzgün olmaz. O, özünü həm Ģüur səviyyəsində, həm də insanın 

məqsədəuyğun fəaliyyəti sahəsində göstərir. Mənəvi həyat daim inkiĢafdadır. Mənəvi həyat 

özündə rasional, emosional, qnoseoloji, sərvət cəhətlərini birləĢdirir, daxili və xarici dünyaya 

münasibəti əks etdirir. Mənəvi prosslər elmi konsepsiyalar, əxlaqi dəyərlər, dini inamlar, estetik 

baxıĢlar, biliklər və s. insan mənəviyyatına daxildir.  

ġəxsiyyətin inkiĢafına təsir edən amillərdən danıĢarkən cəmiyyətin mənəvi sferasına 

xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Mənəvi sahə hər hansı bir cəmiyyətin xarakterini formalaĢdıran 

fikirləri,ideyaları,bütün mədəniyyət sahələrini əhatə edən və onlara nüfuz edən inancları,davranıĢ 

tiplərini özündə ehtiva edən bir sistemdir.  Elm, təhsil, din, mədəniyyət  mənəvi sferaya aiddir. 

Ġnsanın  kamil mənəviyyatlı, vətənpərvər və humanist Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasında 

cəmiyyətin mənəvi həyatının  rolu böyükdür. Ġnsanın mənəviyyatı, bir tərəfdən genetik əsaslara 

malik olsa da, əsasən sosial-mənəvi mühitin təsiri ilə formalaĢır. Burada cəmiyyətin mədəni-

mənəvi həyatı, insanın yetiĢdiyi mühitin kulturoloji aspektləri mühüm rol oynayır. Mədəni-

mənəvi mühit isə cəmiyyətin müvafiq rakrusu ilə yanaĢı əvvəlki nəsillərdən miras qalan sənət 

əsərləri, xüsusən, bədii ədəbiyyat və kinonun təsiri ilə formalaĢır. Din, əxlaq, incəsənət insanın iç 

dünyasına, mənəvi aləminə təsir edir və onu yönləndirir. 

 Elmi ədəbiyyatda Ģəxsiyyətin inkiĢafına təsir göstərən sosial mühit iki kateqoriyaya 

ayrılır: a)mikromühit b)makromühit. Mikromühit dedikdə insanı bilavasitə əhatə edən mühit 

baĢa düĢülür.Mikromühit ailə,məktəb ,məhəllə və s. amillərin məcmusundan ibarətdir. 

Makromühit isə daha geniĢ anlayıĢ olub özündə cəmiyyət həyatını,onun maddi və mənəvi 

sərvətlərini özündə birləĢdirir. 

 Ailə fərdi əhatə edən ilkin mühitdir.Valideynləri ilə sağlam münasibətləri olan uĢaqlar 

ailədən kənarda öz ətrafı və dostları ilə  də istənilən Ģəkildə münasibətlər formalaĢdıra bilirlər. 

Bu səbəbdən ana və atanın uĢağa olan münasibəti,onunla necə davranması əhəmiyyət kəsb edir. 

Çox zaman uĢaqlar bəzi özəl davranıĢları da ana-atasını izləyərək mənimsəyirlər. Ana və atasını 

ideal obraz kimi görən uĢaqlar həmçinin,əxlaqi mədəni dəyərləri və normaları da onlardan 

mənimsəyirlər. Kiçik yaĢlardan etibarən uĢağın ailə mühiti, yoldaĢlıq mühiti, ona təsir edən 

müxtəlif ictimai qurumlar Ģəxsiyyətin inkiĢafı,onun sosial tərbiyəsi baxımından böyük 

əhəmiyyətə malikdir. UĢaq yaĢa dolduqca ətraf mühitin faktorları daha da artaraq onun 

Ģəxsiyyətinə təsir edir,eyni zamanda bu təsir onun baĢqalarına,ətrafdakılara münasibəti vasitəsilə 

özünü göstərir. 

 Ailədən sonra sosial tərbiyə müəssisələrinin və təĢkilatlarının da Ģəxsiyyətin inkiĢafında 

əhəmiyyətli rol oynayır. Sosial tərbiyə müəssisələri içərisində məktəb mühüm yer tutur. Məktəb 

ilə yanaĢı müxtəlif formal və qeyri-formal qruplar da gənclərin özünü təsdiq etməsinə, özünü 

reallaĢdırmasına imkan yaradır. Kütləvi informasiya vasitələri də Ģəxsiyyətin inkiĢafına, onun 

sosiallaĢmasına təsir edir. KĠV eyni zamanda Ģəxsiyyətin maarifləndirilməsi, biliklərinin 

geniĢləndirilməsi, sosial normaların, dəyərlərin formalaĢdırılması kimi mühüm funksiyaları da 

yerinə yetirir. 

Təhsil artıq neçə əsrlərdir ki, cəmiyyətin bütövlüyünü və inkiĢafını təmin edən əsas sosial 

institutlardan biridir. Hər bir ölkənin ictimai təĢkilatlanma səviyyəsi ilk növbədə təhsilin 

keyfiyyətindən asılıdır. Cəmiyyəti təmsil edən Ģəxslərin hamısı – dövlət xadimləri, yaradıcı 
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ziyalılar da, iĢ adamları da və s. ilk sistemli bilikləri təhsil ocaqlarında almıĢ, onların Ģəxsiyyət 

kimi yetiĢməsi də, dövlətçilik təfəkkürləri də, vətəndaĢlıq duyğuları da əsasən təhsil 

müəssisələrində formalaĢmıĢdır. Yəni bu gün təhsil hansı səviyyədədirsə, on il sonra cəmiyyət də 

həmin səviyyədə  olacaqdır. Tərbiyə təhsilin önəmli bir funksiyasıdır, xüsusilə mənəvi-əxlaqi 

təhsil ən yüksək mərtəbədə durur. Dünyanın dahi mütəfəkkirlərinin dediyi kimi tərbiyə təhsildən 

də  üstündür. Ona görə də təlimin tərbiyə funksiyası həmiĢə diqqıt mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Bu baxımdan Ģəxsiyyətin inkiĢafına təsir edən amillərdən danıĢarkən təlim-tərbiyə faktorunun da 

əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Tərbiyə, onun Ģəxsiyyətin inkiĢafında yeri və rolu ilə bağlı fikirlər qədim tarixə malikdir. 

Qədim yunan mütəfəkkirləri Platon, Sokrat, Aristotel və baĢqaları insan həyatında tərbiyənin 

yerini yüksək qiymətləndirmiĢlər. Platon bu məsələ ilə bağlı belə bir fikir ifadə etmiĢdir ki, 

―Ġnsanı həqiqətən tərbiyə etsək, o ən sakit, ilahi məxluq olar.‖ Tərbiyənin əsas məqsədi hərtərəfli 

insan Ģəxsiyyətinin yetiĢdirilməsidir. Müasir dövrdə isə tərbiyəyə Ģəxsiyyətin ahəngdar 

formalaĢması, inkiĢafı prosesi kimi baxılır. ġəxsiyyətlər yetiĢdirmək üçün gənc nəslin elmi 

dünyagörüĢü formalaĢdırılmalı,onlara mənəvi,əxlaqi tərbiyə verilməli, iqtisadi, ekoloji və estetik 

tərbiyə üzrə maairfləndirici iĢlər həyata keçirilməlidir. Tərbiyə ilk öncə ailədə valideynlər 

tərəfindən, sonra isə təlim-tərbiyə müəssisələrində xüsusi təhsil almıĢ mütəxəssislər tərəfindən 

həyata keçirilən,Ģəxsiyyətin formalaĢması və inkiĢafı məqsədi daĢıyan pedoqoji prosesdir. 

Tərbiyə prosesi dinamik, mürəkkəb və məqsədyönlü bir prosesdir. Tərbiyənin əsas mahiyyətini 

Ģəxsiyyəti yüksək insani keyfiyyətlərlə zənginləĢdirmək, ona mənəvi, əxlaqi keyfiyyətləri 

aĢılamaq, cəmiyyətdə qəbul olunmuĢ düzgün davranıĢ normaları və qaydalarına 

istiqamətləndirmək, milli-mədəni dəyərləri mənimsətmək təĢkil edir. Tərbiyə xarici bir faktor 

kimi təbii imkanlara, bioloji olana güclü təsir edərək, potensial qabiliyyətləri ya inkiĢaf etdirir ya 

da onları zəiflədir. Məqsədyönlü Ģəkildə həyata keçirilən tərbiyə prosesi Ģəxsiyyətin ahəngdar 

inkiĢafını təmin edir. 

 ġəxsiyyətin inkiĢafına təsir edən amillərdən danıĢarkən mədəniyyət,mədəni mühitə xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır. Mədəniyyət hər hansı bir cəmiyyətin xarakterini formalaĢdıran 

fikirləri, ideyaları, bütün mədəniyyət sahələrini əhatə edən və onlara nüfuz edən 

inancları,davranıĢ tiplərini özündə ehtiva edən bir sistemdir. B.Malinovski ―Elmli Mədəniyyət 

nəzəriyyəsində‖ qeyd etmiĢdir ki, hər bir cəmiyyət öz mədəniyyətinin xüsusiyyətləri vasitəsi ilə 

Ģəxsiyyət yaradır. Mədəniyyət Ģəxsiyyəti böyük ölçüdə dəyiĢdirir və bu səbəbdən də müxtəlif 

irqlərə, millətlərə, dinlərə mənsub Ģəxslərin davranıĢ nümunələri arasında fərqliliklər özünü 

göstərir. Mədəniyyət və Ģəxsiyyət arasında əlaqələrin öyrənilməsi üçün çox zaman tədqiqatçılar 

ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə böyüyən uĢaqları, onların davranıĢını izah etməyə çalıĢırlar. Fərqli 

cəmiyyətlərdən olan insanların arasındakı fərqliliklərin mədəni fərqliliklərə əsaslandığı iddia 

edilir. Mədəniyyətdən mədəniyyətə fərqlənən uĢaqların böyüdülmə, formalaĢdırılma tərzləri 

onun Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında önəmli rol oynayır. 

Təbii  ekologiyada olduğu kimi sosial-mənəvi ekologiyada da böhran baĢ verə bilər. Ona 

görə də sosial-mənəvi mühitin saflığının qorunması dövrün qlobal problemlərindəndir. Bayağı 

mədəniyyətin yayıldığı, milli-mənəvi mühitimizə yad olan təsirlərin gücləndiyi bir dövrdə sosial-

mənəvi sahənin problemlərini öyrənmək və lazım gəldikdə həyəcan təbili çalınmalıdır. Xüsusilə, 

televiziyanın, internetin milli mənəviyyata yad elementlərə dolduğu bir zamanda mənəvi mühitin 

qorunması problemi çox aktualdır.   

Dərin tarixi kökləri olan din insanların həyat tərzinə nüfuz edərək onların milli 

xüsusiyyətlərinin formalaĢmasında böyük rol oynamıĢdır. Dinin dünyagörüĢü funksiyası 

gerçəkliyi spesifik Ģəkildə əks etdirir, fövqəltəbii qüvvənin mövcudluğunu göstərir. Dinin 

tənzimedici funksiyası müəyyən dəyərlər və normalar sistemi iĢləyib hazırlamıĢdır ki, həmin 

sistem insanların davranıĢını motivləĢdirir və tənzimləyir. Dinin həmçinin inteqrasiyaedici 

mühafizəedici funksiyaları isə müxtəlif birliklər səviyyəsində inteqrasiyanı təmin edə bilir, 

ictimai həyatin sabitliyini qoruya bilir. 

 

 



216 
 

QADIN PROBLEMLƏRĠNĠN ÜMUMĠ XARAKTERĠ 

Həcər  Abdallı  

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, 

 fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

hacar_a@gmail.com 

 

Açar sözlər: Pekin Fəaliyyət Platforması,  qadın, problem, səlahiyyət, cəmiyyət 

Pekin Fəaliyyət Platformasında qadınların səlahiyyətlərinin geniĢləndirilməsinə nail 

olmaq məqsədilə priotitet tədbirlərin görulməsini tələb edən 12 strateji istiqamət müəyyən edildi. 

Qadinların vəziyyəti üzrə Komissiya aidiyyatı olan bu 12 problemli sahənin hər biri üzrə əldə 

edilmiĢ nailiyyətləri nəzərdən keçirmiĢ və 1996-cı ildən etibarən onların icrasını sürətləndirmək 

məqsədilə razılaĢdırılmıĢ çıxarıĢ və tövsiyəiər qəbul etmiĢdir. Fəaliyyət Platforması bu 

razılaĢdırılmıĢ çıxarıĢ və tövsiyələrlə birlikdə XXI əsrdə gender bərabərliyi, inkiĢaf və sülhün 

bərqərar olunması sahəsində gələcək tərəqqinin əsasını təĢkil edir. 

BMT-nin Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn məqsəd və prinsiplərilə tam bir araya 

gələn Fəaliyyət Platformasının məqsədi bütün qadınların səlahiyyətlərinin geniĢləndirilməsindən 

ibarətdir. Qadınların bütün hüquqlarının və fundamental azadlıqlarının tam təmin olunması 

onların səlahiyyətlərinin geniĢləndirilməsinin əsas Ģərtidir. Milli və regional xüsusiyyətləri, 

müxtəlif tarixi, mədəni və dini amilləri nəzərə almaqla yanaĢı, dövlətlər öz siyasi, iqtisadi və 

mədəni sistemlərindən asılı olmayaraq insanların bütün hüquqlarını və fundamental azadlıqlarını 

təmin və müdafiə etməyə cavabdehdirlər. Fəaliyyət Platformasının insanın bütün hüquqlarına və 

fundamental azadlıqlarına müvafiq qaydada, o cümlədən milli qanunlar çərçivəsində həyata 

keçirilməsi və strategiyaların, siyasətin, proqramların və inkiĢaf prioritetlərinin müəyyən 

edilməsi hər bir dövlətin suveren vəzifəsidir; ayrı-ayrı Ģəxs və icmaların müxtəlif dini və etik 

dəyərlərinin, mədəni amillərinin və etiqadlarının əhəmiyyəti və onlara hərtərəfli hörmət isə 

qadınların öz hüquqlarından tam istifadə etmələrinə, bərabərliyə, inkiĢaf və sülhün bərqərar 

olunmasına nail olmağa kömək etməlidir. 

Fəaliyyət Platformasında vurğulanır ki, qadınların problemləri ümumi xarakter daĢıyır və 

bu problemlərin həlli bütün dünyada gender bərabərliyinə nail olmaq məqsədilə qadınların ancaq 

kiĢilərlə birlikdə, müttəfiqlik Ģəraitində çalıĢmaları sayəsində mümkündür. Platformada 

qadınların vəziyyətində və həyat Ģəraitində olan fərqlər nəzərə alınır və dəyərləndirilir və bəzi 

qadınların səlahiyyətlərinin geniĢləndirilməsində xüsusi maneələrlə rastlaĢdığı etiraf edilir. 

Fəaliyyət Platformasında etiraf edilir ki, qadınların tam bərabərliyinə və ya imkanlarının 

geniĢləndirilməsinə əngəl törədən səbəb irq, yaĢ, dil, etnik mənĢə, mədəniyyət, din və ya əlillik, 

yerli xalqlara mənsubiyyət kimi faktorlardan və yaxud da bu kimi digər amillərdən asılı olur. Bir 

çox qadınlar, xüsusilə də tənha analar öz ailə vəziyyətləri, sosial-iqtisadi durumları, o cümlədən 

kənd ərazilərində, təcrid olunmuĢ və ya yoxsulluğa məhkum olunmuĢ həyat Ģəraitləri ilə əlaqədar 

olaraq xüsusi maneələrlə rastlaĢırlar. Qaçqın, məcburi köçkün, immiqrant və iĢləyən miqrant qa-

dınlar üçün əlavə maneələr də mövcuddur.Bir çox qadınlar xüsusilə təbii fəlakətlərin, ciddi və 

yoluxucu xəstəliklərin və onlara qarĢı müxtəlif növ zorakılıqların təsirindən əzab çəkirlər. 

Pekin Fəaliyyət Platformasında müəyyən edilmiĢ 12 problemli sahənin həllində əldə edilmiĢ 

uğurlar və qarĢıya çıxan problemlər 

Bütün ömrü boyu qadınların sağlamlığının hər bir sahəsini əhatə edən səhiyyə 

proqramlarının  iĢlənib hazırlanması barədə siyasət tərtibatçılarının və planlaĢdırıcı orqanların 

məlumat səviyyəsini yüksəldən proqramlar  həyata keçirilib ki,  bu da bir çox ölkələrdə 

uzunömürlüyün təminatına təkan verib. AĢağıda göstərilən məsələlərə müvafiq münasibət 

formalaĢmaqdadır: qadın və qızların malyariya, vərəm, su vasitəsilə yayılan, yoluxucu 

xəstəliklərdən, qarın-bağırsaq xəstəliklərindən və az qidalanmadan baĢ verən ölüm hallarının 

yüksək göstəricilərinə, Fəaliyyət Platformasının 94 və 95-ci maddələrində əhatə olunmuĢ cinsi 

və reproduktiv sağlamlıq və qadınların reproduktiv hüquqları məsələlərinə diqqət 

artırılır;həmçinin bəzi ölkələrdə Platformanın 96-cı  maddəsinin icrasına xüsusi diqqət yetirilir; 
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ailə planlaĢdırılması və qoruyucu (kontraseptiv) vasitələrdən istifadə metodlarının əhəmiyyəti 

barədə məlumatlar, eyni zamanda kiĢilərin ailə planlaĢdırılmasında rolu və kontraseptiv 

vasitələrdən istifadə etmələrinin əhəmiyyəti barədə xəbərdarlıqları artırılır; cinsi yolla keçən 

xəstəliklərə, xüsusilə də qadın və qızların insanın immunodefisit (AIDS) virusu ilə 

yoluxmalarına və bu növ yoluxucu xəstəliklərdən qorunma metodlarına xüsusi fikir verilir; eyni 

zamanda ana südü ilə körpələrin qidalanmasına, ümumi qidalanmaya, uĢaq və ananın 

sağlamlığına, sağlamlıq və onunla bağlı təhsil və fiziki hazırlıq sahələrində gender məsələsinin 

tətbiq edilməsinə, məhz qadınlar üçün profilaktik və reabilitasiya proqramlarına narkomaniya, o 

cümlədən toksikomaniya, tənbəki, narkotiklər, spirtli içkilərlə mübarizə aspektlərinin daxil 

edilməsinə, qadınların əqli sağlamlığına, iĢ yerlərində sağlamlıq Ģəraitinə, ətraf mühit  amillərinə 

və yaĢlı qadınların xüsusi ehtiyaclarının tanınmasına diqqət artırılır. 

 1999-cu ilin 30 iyun - 2 iyul tarixində Nyu-Yorkda çağırılmıĢ 21-ci xüsusi sessiyasında 

BaĢ Assambleya Əhali və ĠnkiĢafa dair Beynəlxalq Konfransın (ƏĠBK) Fəaliyyət Proqramının 

həyata keçirilməsi məqsədilə qadınların sağlamlığının mühafizəsinə yönəlmiĢ fəaliyyətində əldə 

olunmuĢ nailiyyətləri nəzərdən keçirmiĢ və onun əsas istiqamətlərini təsdiq etmiĢdir. 

Bəzi ölkələrdə qadınların imkanlarının geniĢləndirilməsinə, beynəlxalq hüquq və BirləĢmiĢ 

Millətlər TəĢkilatının nizamnaməsinə uyğun olmayan birtərəfli tədbirlər mane olur ki, bu da 

dövlətlərarası ticarət münasibətlərinə maneçilik törədir, sosial-iqtisadi inkiĢafın reallaĢmasına 

imkan vermir və zərərçəkmiĢ ölkələrin əhalisinin həyat və məiĢətinə mənfi təsir göstərir və bu 

təsir özünü əsasən qadınların və uĢaqların həyatında büruzə verir. 

Silahlı münaqiĢələr zamanı qadın hüquqları davamlı Ģəkildə pozulur, bu isə beynəlxalq insan 

hüquqları qanunu və beynəlxalq humanitar hüquqa dair fundamental prinsiplərin pozulması 

deməkdir. Hərbi münaqiĢə Ģəraitində qadınlara qarĢı zorakılığın bütün formaları, o cümlədən 

cinsi köləlik, zorlama, müntəzəm zorlama, cinsi sui-istifadə, hamiləliyə məcburetmə hallarının 

sayı artır. Köçkünlük, yoxsulluq, boĢanma, ailələrin dağılması və hərbi münaqiĢənin digər 

nəticələri evini və əmlakını itirən əhaliyə,xüsusən qadın və uĢaqlara kəskin mənfi təsir edir. 

Hərbi münaqiĢələr zamanı beynəlxalq hüquqa zidd olaraq qızlar da batalyonlarda iĢləməyə cəlb 

edilir və ya oğurlanıb cinsi kölə ya da ki, ev xidmətçisi kimi istifadə edilirlər. 

İqtisadiyyat gender güzgüsündə 

Qadınların əmək bazarında iĢtirakı geniĢlənir və bu iqtisadi sərbəstlik Ģəraitində onların 

məhsuldar  fəaliyyəti ilə tamamlanır. Bəzi ölkələr qadınların iqtisadi və sosial hüquqlarına, 

onların iqtisadi resurslardan bərabər istifadə və onlar üzərində bərabər nəzarət imkanlarına və 

iĢlə təmin edilmədə bərabər imkanlar əldə etmələrinə dair geniĢ tədbirlər təklif etmiĢlər. 

Getdikcə iĢ və ev vəzifələrinin uzlaĢdırılması, analıq və atalıq məzuniyyətlərinin, həmçinin 

valideynlik məzuniyyətinin verilməsi, uĢaqlara və ailə üzvlərinə qayğı xidmətlərinin və 

müavinətlərin təmin edilməsinə olan ehtiyac geniĢ anlamda tanınmaqdadır. Bəzi ölkələr iĢ 

yerlərində ayrı-seçkilik və zorakılıq davranıĢlarının və qeyri-sağlam iĢ Ģəraitinin qarĢısını almaq 

məqsədilə müəyyən prinsiplər qəbul etmiĢ, qadınların sahibkarlıqda, təhsil və təlimdə, o 

cümlədən elmi texniki biliklərə yiyələnmə və qərar qəbul etmə sahələrində rolunu artırmaq üçün 

maliyyə mexanizmləri yaratmıĢlar. Qadınların iqtisadı imkanlarının geniĢləndirilməsinə mane 

olan problemləri, o cümlədən haqqı ödənilən və ödənilməyən əmək arasında  münasibətləri aĢkar 

edən tədqiqatlar aparılmıĢ və bu qiymətləndirmənin aparılmasına yardım edə bilən mexanizmlər 

iĢlənilmiĢdir. 

Qadınların hakimiyyət orqanlarında və qərar qəbul etmə prosesində iĢtirakının əhəmiyyəti 

getdikcə geniĢ miqyasda etiraf edilir.  Bir sıra ölkələrdə qadınlar bu sahələrdə yüksək mövqeyə 

nail olublar. Bir çox ölkələr qadınların marağını müdafiə edən müsbət yönümlü tədbirlər tətbiq 

etmiĢ, o cümlədən bəzi ölkələr kvota sistemləri və ya könüllü saziĢlər, qiymətləndirilməsi 

mümkün  olan məqsəd və tapĢırıqlar müəyyənləĢdirilmiĢ, qadınların rəhbərliyinə dair təlim 

proqramları hazırlanmıĢ və həm kiĢi, həm də qadınların ailə və iĢ öhdəliklərini uzlaĢdırmağa 

imkan verən tədbirlər həyata keçirmiĢlər. Müxtəlif sahələrdə çalıĢan siyasətçi qadınlar, qadın 

parlament nümayəndələri, fəal və peĢəkar qadınların vəziyyətini yaxĢılaĢdırmağa imkan verən 

milli mexanizmlər, eləcə də milli və beynəlxalq Ģəbəkələr yaranır və möhkəmlənir. 



218 
 

PANDEMĠYA ġƏRAĠTĠNDƏ AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR ĠTTĠFAQLARI 

KONFEDERASĠYASININ  FƏALĠYYƏT ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Zeynəddin ġabanov 

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının  

HĠH və sosial fənlər kafedrasının müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

zeynaddin.shabanov@gmail.com 
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Müasir dünyanı narahat edən problemlərdən biri də yeni növ koronavirusun geniĢ 

yayılaraq insan fəlakətinə səbəb olması, ölənlərin sayının milyonlarla ölçülməsi, xəstəlik 

səbəbindən ictimai həyat sahələrinin iflic olması, bəzi sahələrin iflasa uğraması, yaĢlı insanlar 

arasında təlaĢın, qorxunun və psixoloji gərginliyin artmasıdır. Bu virusun qarĢısının alınması 

üçün müxtəlif səviyyəli zəruri tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Həyata keçirilən belə tədbirlər isə 

iqtisadi dinamikliyin zəifləməsinə səbəb olmuĢdur. Məhdudiyyət, qapanmalar və qadağalar 

biznes  sektorunun zəifləməsinə, maliyyə Ģoklarının yaranmasına (fond bazarları, kredit 

standartları) və ictimai istehlakın azalmasına və bunun nəticəsində  böyük iqtisadi ziyana səbəb 

olmuĢdur.Pandemiya  dünya iqtisadiyyatına  böyük zərbə vurur. Ümumdünya Bankının  

məlumatına əsasən, 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatının inkiĢafı 5,2 faiz aĢağı düĢmüĢdür. Bunu 

isə II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə iqtisadiyyatın ən dərin tənəzzülü kimi 

səciyyələndirmək olar. Belə təsirlər Azərbaycandan da yan keçməmiĢdir. Beynəlxalq ticarət, 

nəqliyyat, turizm, otellər, restoranlar, aviaĢirkətlər, oflayn xidmətlər (bərbərlik, dərzi otelyeləri, 

fitnes, idman,teatr, kino ) və əyləncə yerləri pandemiya dövründə  ən çox zərər çəkən sahələrdir.           

COVĠD-19 pandemiyasının iĢ dünyasına təsirinin ilkin təhlili də göstərir ki, milyonlarla 

insan tamamilə və ya qismən iĢsiz və yoxsullar sırasına qoĢulur. Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının 

məlumatına görə, COVĠD-19 pandemiyası dünyada 25 milyona yaxın iĢ yerinin itirilməsinə 

səbəb olmuĢdur. 

Koronavirus səbəbindən dünya üzrə iĢsizlərin sayı 188 milyon əhatəsindədir. Müqayisə 

üçün qeyd edək ki, 2008-2009-cu illərdəki qlobal maliyyə böhranı zamanı 22 milyon insan iĢsiz 

qalmıĢdı. Qismən iĢsizliyin də əhəmiyyətli dərəcədə artacağı proqnozlaĢdırılır. Pandemiya 

iqtisadiyyata mənfi təsir göstərməklə bərabər, iĢ vaxtının və əməkhaqqının azaldılmasında da rol 

oynayır. 

ĠĢləyən əhali arasında yoxsulluğun əhəmiyyətli dərəcədə artması da gözləniləndir. Qlobal 

olaraq, BƏT iĢləyən yoxsullara qoĢulacaq insanların sayının 8,8 milyondan 35 milyona qədər 

artacağını təxmin edir. 

Azərbaycanda bu virusun yayılmasının qarĢısının alınması üçün zəruri,preventiv tədbirlər 

həyata keçirilir. Prezident Ġlham Əliyev koronovirus pandemiyasının və bundan irəli gələrək 

dünya enerji və səhm bazarlarında baĢ verən kəskin dalğalanmaların iqtisadiyyata, makroiqtisadi 

sabitliyə, ölkədə məĢğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirlərinin 

azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında 19 mart 2020-ci il tarixdə sərəncam imzalaıb. 

Sərəncama əsasən həmin ilin dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinə 1 milyard manat vəsait 

ayrıldı və ĠĢçi Qrupu yaradıldı. Bu qrup pandemiyanın iqtisadiyyata, makroiqtisadi sabitliyə, 

məĢğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq  subyektlərinə mənfi təsirin azaltmaqla bağlı tədbirlər 

hazırlayır və onlar hökumət tərərfindən həyata keçirilir. Bu tədbirlər paketinə daxildir: özəl 

sektorda çalıĢan 640 min iĢçidən 304 min nəfərinin (45 faizinin) maaĢlarının ödənilməsi; 290 

mindən çox mikro və fərdi sahibkara maliyyə dəstəyi göstərilməsi; biznes üçün müxtəlif 

xarakterli vergi güzəĢtləri, tətillər və imtiyazların olunması; vergi ödəyicilərinin bank 

kreditlərinə dəstək verilməsi; əhalinin elektrik enerjisinin kommunal limiti 100 kvt-saat 

artırılması; sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil 

haqqı xərclərinin ödənilməsinə yardım edilir; həyati vacib sərniĢindaĢıma fəaliyyəti sahələrinə 

dəstək həyata keçirilir. 
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Hazırda Azərbaycanda 1 milyon 555 min əmək müqaviləsi ilə çalıĢan muzdlu iĢçi vardır. 

Onların 910 mini dövlət və neft, qalan 665 mini isə qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorlarında 

çalıĢır. Dövlət büdcəsindən maaĢ alanlar sığortalıdırlar. Ölkədə hüquqları ən çox pozulan iĢçilər 

məhz özəl sektordadır. Böhran həmiĢə ilk olaraq onları vurur. Koronavirusun da iqtisadi 

qurbanları məhz özəl sektorda çalıĢanlardır. Üstəlik, burada pandemiya ilə əlaqədar sosial təcrid 

tələbləri ilə bağlı gərgin vəziyyət yaranıb. 

Ancaq dövlət qoyduğu məhdudiyyətlər ilə əlaqədar tələblərin mənfi təsir və təzyiqlərindən 

qaçmır. Belə ki, 304 min muzdlu iĢçi 44 min sahibkarlıq subyektini əhatə edir ki, onların 

maaĢları dövlət tərəfindən ödənilir. Bu həm vətəndaĢlara, həm də birbaĢa olaraq özəl sektora 

dəstəkdir. Üstəgəl, 290 mindən çox mikro və fərdi sahibkar... Bu, 600 minə yaxın fiziki Ģəxs 

deməkdir. Çünki söhbət fərdi Ģəkildə fəaliyyət göstərən sahibkarlardan gedir. 

Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələr 4 böyük sektoru və 20 fəaliyyət istiqamətini əhatə edir 

ki, bu zaman ən çox zərər dəyən, əhəmiyyətli dərəcədə minimal təsirə məruz qalan və heç 

qalmayan sahələr təsnif edilib. Dövlət dəstəyinin ümumən 2,5 milyard manat təĢkil edəcəyi 

deyilir ki, bu da ÜDM-in 3 faizidir. 

2019-cu ildə sosial sahədə startı verilən geniĢmiqyaslı maliyyələĢdirmə tədbirləri üzrə 

2020-ci ildə də bəzi sahələr üzrə əməkhaqqlarının əlavə olaraq artırılması nəzərdə tutulurdu ki, 

nəticədə 2019-cu ildə tətbiq olunan və 2020-ci ilə proqnoz edilən artımlar üçün 4 milyard manata 

qədər əlavə vəsait xərclənəcəkdi. Bunun 2,5 milyard manatını artıq koronavirus ―mənimsədi‖. 

Belə bir vəziyyətdə vətəndaĢlarımız kimi, iqtisadiyyatımız da bütün sektorlar üzrə pandemiyadan 

sığortalanmalıdır. 

Pandemiya dövründə dövlət büdcəsi daha da geniĢləndirilib və ilk 6 ayda sosial xərclər 5 

milyard manata yaxılaĢmaqla, ilk dəfə yarımillik büdcənin 42,5 faizini təĢkil edib. Məsələn, 

2020-ci ildə rekord sayda – 7 min köçkün və 1500 Ģəhid ailəsinə yeni mənzillər verildi, 

özünəməĢğulluq rekord həddə - 12 min ailəni əhatə etdi, ödəniĢli ictimai iĢlər ilk dəfə olaraq 90 

minə çatdırıldı, ünvanlı sosial yardım alanların sayı 85 min ailəyə və ya 300 mindən çox insana 

çatdı. 

Hər zaman olduğu kimi, pandemiya dövründə də, vətəndaĢların sosial rifahı hökumət 

tərəfindən əsas diqqət yetirilən məsələ olub. Məhz bu dönəmdə əhalinin sosial vəziyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması məqsədilə 4,8 milyon insanı əhatə edən və  2020-ci il üçün müvafiq 

istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə ayrılan vəsaitə əlavə olarq 600 milyon manatlıq paket 

təqdim olundu. VətəndaĢların sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən 

tədbirləri 4 əsas istiqamət üzrə qruplaĢdırmaq olar:  

-əmək müqaviləsi ilə iĢləyən  Ģəxslərin iĢ yerlərinin qorunması;  

-iĢsiz və qeyri-formal  iĢləyən vətəndaĢların sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması;  

-özünü-məĢğulluq proqramı çərçivəsində dəstəyin göstərilməsi; 

-sosial layihələrin əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsi. 

Pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına əsas təsirləri də məhz 2020-ci ilin mart ayından özünü 

göstərməyə baĢlamıĢdır. Ötən dövr ərzində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 

əhalinin sosial vəziyyətinin dəstəklənməsi, iqtisadi artıma və sahibkarlığa dəstək alətləri 

müəyyən edilmiĢ və müvafiq tədbirlər görülmüĢdür. 

1.Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə çalıĢan 304 min muzdlu iĢçilərin əməkhaqlarının 

ödənilməsi üçün maliyyə dəstəyi proqramı (iĢ yerlərinin azaldılmaması məqsədilə) – 215 

milyon manat 

2.Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə fəaliyyət göstərən 292 min fərdi (mikro) sahibkara 

maliyyə dəstəyi proqramı (iĢ yerlərinin qorunması məqsədi ilə) – 80 milyon manat. 

3. Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə vergi 

güzəĢtləri, imtiyazları və tətilləri proqramı – 115 milyon manat. 

4. Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə yeni verilən 

bank kreditləri üzrə kredit-zəmanət dəstəyi proqramı – 500 milyon manat. 

5. Pandemiyadan zərər çəkmiĢ sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin mövcud 

kredit portfeli üzrə kredit faizlərinin subsidiyalaĢdırılması – 1milyard manat. 
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Pandemiya ilə mübarizədə ölkədə iĢçilərin sosial-iqtisadi hüquqlarını müdafiə edən  

Azərbaycan həmkarlar ittifaqları da əsaslı tədbirlər həyata keçirmiĢdir. Koronavirus 

infeksiyasının aradan qaldırılmasına yardımçı olmaq üçün AHĠK və üzv təĢkilatları bütün 

imkanlarını səfərbər edərək müəyyən addımlar atmıĢdır.  

Bununla yanaĢı, Azərbaycan Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyası Koronavirusla 

Mübarizəyə Dəstək Fonduna 410 min manat  və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

koronavirusla mübarizəyə dəstək üçün 200 min manat, Heydər Əliyev Fondunun ―Regional 

inkiĢaf‖ Ġctimai Birliyinə 205 min manat vəsait köçürmüĢdür. Eyni zamanda COVĠD-19 

infeksiyasına qarĢı mübbarizə məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respubliksaı Həmkarlar Ġttifaqları 

ġurasına 10.000 manat köçürlümüĢdür. 

AHĠK və onun tabeliyində olan təĢkilatlar tərəfindən yaradılan mobil qruplar bu dövr 

ərzində 29.588 aztəminatlı ailəyə 1.305.748 manatlıq, o cümlədən 76 Ģəhər və rayonda yaĢayan 

3900 aztəminatlı ailəyə 68  ton ərzaq sovqatları paylamıĢdır. YaĢı 65-dən çox olan ehtiyac 

sahiblərinə, imkansız həmkarlar ittifaqı üzvlərinə 1.959.881 manat məbləğində maddi yardım 

göstərmiĢ, karantin rejimində istifadə edilməsi üçün həmkarlar ittifaqı təĢkilatları üzvlərinə 351 

min 056 manatlıq qoruyucu tibbi vasitələr paylanmıĢdır.  

Məlumdur ki, koronavirusla mübarizədə əsas ağırlıq səhiyyə sahəsində çalıĢanların 

üzərinə düĢür.Bunu nəzərə alan sahə həmkarlar ittifaqları səhiyyə iĢçilərinin pandemiya 

dövründə sosial problemlərinin həllinə xüsusi diqqət yetirmiĢdir. Səhiyyə sahəsində 

fədakarcasına çalıĢan 4699 tibb iĢçisinin ailəsinə 164.157 manat, 12.443 nəfər  tibb iĢçisinə isə 

743.112 manat maddi yardım edilmiĢdir.13 min ədəd  qoruyucu tibbi vasitə paylanmıĢdır. Belə 

vasitələrə 113 min manat  sərf edilmiĢdir.  

Azərbaycan həmkarlar ittifaqı təĢkilatları tərəfindən  koronavirusla mübarizəyə və eyni 

zamanda dövlət tərəfindən  həyata keçirilən tədbirlərə dəstək məqsədilə 4 milyon manatdan çox 

vəsait xərclənmiĢdir. 

―Ġnfeksiyaya qarĢı orqanizmdə immunitetin yaranmasına nail olmaq, xəstəlikdən 

qorunmaq, infeksiyanın ötürülməsini məhdudlaĢdırmaq, ən əsası, ölüm halının qarĢısını almaq 

üçün ölkəmiz koronavirusa qarĢı peyvəndləri alan ilk dövlətlərdən biri oldu və bu il yanvarın 18-

dən ölkə əhalisinin vaksinasiyasına start verildi. Bununla da Azərbaycan Cənubi Qafqazda 

vaksinasiyaya baĢlayan ilk ölkə oldu və artıq 2 milyon doza peyvənd istifadə olunub. Bu da 

əhalinin 20 faizi deməkdir. Görünən odur ki, Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında 

vətəndaĢlarımızın sağlamlığının qorunması üçün dövlətimiz bütün mümkün variantları uğurla 

tətbiq edərək dünya dövlətləri arasında nümunəvi ölkəyə çevrilib‖. 

Pandemiyanın ilk günlərindən baĢlayaraq AHĠK və üzv təĢkilatların Ģəhər, rayon və 

həmkarlar ittifaqı təĢkilatları ilə keçirdiyi maarifləndirici tədbirlərdə iĢəgötürənlərə bu sahədə  

müəyyən iĢlərin aparılması tövsiyə edilmiĢdir. Bu gün iĢçilərin dəstəklənəsi üçün addımlar 

atılması zəruridir. Bunun üçün həmkarlar ittifaqı təĢkilatları və iĢçilər arasında  təcrübə və 

informasiya mübadiləsi gücləndirilməli, onların problemləri ön plana çəkilməli və sosial 

məsələlərin  maksimum həllinə  nail olunmalıdır. Bu müstəvidə həm hökumətin, həm 

iĢəgötürənlərin, həm də həmkarlar ittifaqı nümayəndələrinin yolları kəsiĢir. Əsas məsələ  

iĢçilərin iĢ yerlərini  itirməsinə mane olan addımların atılması, onların sosial-iqtisadi 

hüquqlarının qorunmasıdır. 
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Müsəlman ġərqi ölkələrindən olan Ġranın ən görkəmli filosoflarından biri də Əli ġəriətidir. 

Əli ġəriəti belə hesab edirdi ki, Qərb mədəniyyətindən fərqli olaraq ġərq mədəniyyəti öz 

baĢlanğıcını ən qədim orijinal sivilizasiyalardan götürür. Eyni zamanda  o hesab edirdi  ki, 

―özünəqayıdıĢ‖ Ģüarı bəzi xalqlar üçün, məsələn, tropik Afrika ölkələri xalqlarının  milli azadlıq 

hərəkatı üçün qəbuledilməzdir. Belə ki, həmin xalqlar müstəqil mədəniyyət və tarixə malik 

deyillər. Dərin köklərə malik olan milli mədəniyyətdə inqilab etmək müvəffəqiyyətin əsas Ģərti 

hesab olunduqda  kənardan yerli mədəniyyətə güclə sirayət edən kortəbii Qərb modeli mexaniki 

surətdə inkar edilir.  

ġəriəti, ümumiyyətlə, bu problemə tarixi - ənənəvi prizmadan baxır. O, baĢa düĢürdü ki, 

milli azadlıq hərəkatı milli mədəniyyətin qorunub saxlanılmasının əsas simvoludur və kənardan 

gələn ―modernizmin‖ antitezisi hesab edilə bilər. Bu o demək deyil ki, milli mədəniyyətə 

kənardan qoĢulmaq istəyən  hər bir elementə qarĢı mütləq pis baxmaq lazımdır. Bu proses təbii 

olaraq, mədəni inqilabın qələbəsindən sonra yeni cəmiyyətin sosial – siyasi inkiĢafında özünü 

daha  qabarıq göstərir. Belə ki, sosial – siyasi inkiĢafa mane olan bir çox ənənələrdən imtina 

edilir və onlar yenisi ilə əvəz olunur. 

 Ziyalıların əksəriyyəti müsəlman intibahının tərəfdarları və islam islahatçıları hesab 

olunur. Əli ġəriəti islam dininin geniĢ yayıldığı cəmiyyətdə mədəniyyətin və dinin qarĢılıqlı 

dialoqu məsələsinə önəmli yer verirdi. O, bu problemi hələ 1960-cı illərin əvvəllərində bir çox 

mühazirələrində milli özünüdərketmə ilə əlaqələndirmiĢ və milli mədəniyyətin inkiĢafının 

perspektivləri məsələsinə  toxunmuĢdu. Sonrakı mərhələlərdə ġəriəti bu problem  üzərində iĢini 

davam etdirmiĢ, ayrıca nəĢr etdirdiyi muhazirələrində baĢlıca ideyalarını əks etdirmiĢdir . 

Ə.ġəriəti öz dini - fəlsəfi nəzəriyyəsini həmin dövrdə Yaxın və Orta ġərq bölgəsində, 

Asiyada baĢ verən milli - azadlıq hərəkatı ilə əlaqələndirməyə çalıĢmıĢdır. Onu xüsusilə ġərq 

insanını  öz milli kökündən ayıran elementlərə qarĢı mübarizə maraqlandırırdı. O, bu mübarizədə 

―həqiqi‖ islamın intibahının, yabancı elementlərə qarĢı müqavimətin təĢkil edilməsinin 

vacibliyini qeyd edirdi.  O, belə  hesab edirdi ki, Qərblə qonĢu olan bir çox müsəlman dövlətləri 

Qərbin iqtisadi - siyasi gücünə daim meyillidir və bu nöqteyi-nəzərdən əksər müsəlman ziyalıları 

arasında ―Qərbçilik ideyalarına‖ həyacanlı yanaĢma prosesi həmiĢə gündəmdə olmuĢdur. ġəriəti 

əmin idi ki, milli mədəniyyəti müxtəlif kənar elementlərlə dağıtmaq  iqtisadi və siyasi 

nəticəsizlik yaradacaqdır. Onun fikrincə, ―üçüncü dünya‖ ölkələrinə münasibətdə örnək ola 

bilməyən və durğunluq dövrünü keçirən kapitalizm mütərəqqi dinamik hərəkətini itirmiĢdir, əks 

mövqedə - əks din doktrinasını əldə rəhbər tutan sosializm isə etalon rolunu oynaya bilməz. Bu 

problemlərin həllində ġəriəti bəĢər dinlərində mövcud olan humanizmi, o cümlədən müsəlman 

ölkələri üçün ―islam humanizmini‖  yeganə vasitə kimi görürdü. ―Xilaskar‖ rolunu Məhəmməd 

peyğəmbərin dövründə mövcud olan ideal islam oynamalıdır‖  deyən  ġəriəti  bu  istiqmətdə  

düĢüncələrini  bir növ tamamlayırdı.  

Həmin dövrdə mövcud olan dünya sivilizasiyası haqqında ġəriətinin bir çox fikirləri ilə 

tanıĢ olmağımız məqsədəuyğundur. O, qeyd edirdi ki, dünya sivilizasiyası yeni mərhələyə 

çatmıĢdır və bu mərhələ özünün son  günlərini yaĢayaraq yaradır və tamamlanır. Bu 

tamamlanma prosesində incəsənət öz problemlərinə səthi yanaĢır. Böyük kütləyə nisbətən kiçik 

kütlə elitar xarakter alır. Seçənlər üçün seçilənlər əmtəəyə, istehsal malına çevrilir. Bu proseslər 

nəticəsində bir çox istiqamətlərdə ―incələĢdirilmiĢ‖ incəsənət hamıya ünvanlanmıĢ ―dar 

ixtisaslaĢmanı‖ meydana çıxarır. Həm də buna bir çox ziyalılar  da  baĢa düĢmədən müsbət 

qiymət verirlər. Elm sahəsində də bir sıra  belə uğursuzluqlar mövcuddur. ġəriətinin fikrincə, 

ictimai fikrin formalaĢmasında elmin əhəmiyyəti incəsənətin əhəmiyyətindən daha vacibdir. 
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Ġncəsənət fenomeni həmiĢə elitanın sevimli ―oyuncağı‖ olmuĢdur. ġəriətinin düĢüncələrinə görə, 

incəsənətdə yeni dəyiĢikliklər məhz bu sevgi nəticəsində əmələ gəlirdi. Bu yeniliklər 

demokratikdir, çox incə siyasi rəngə malikdir. Müəyyən zaman kəsiyindən sonra  bu incəsənət – 

mədəniyyət  müstəqilləĢir və  bürokratik  aparat tərəfindən  idarə olunmur. 

Bir çox tədqiqatçilar kimi, ġəriəti də ġərq incəsənətinin qarĢılaĢdığı problemlərə öz 

münasibətini bildirir və belə hesab edirdi ki, ənənələr probleminə yeni metodoloji  yanaĢma bu 

çətin prosesin həllinə təkan verəcəkdir. Məhz bu səbəbdən  o, ənənələrə və onların inkiĢafına 

fərqli  yanaĢırdı. 

O, özünün ―Mədəniyyət dil,  inanc sistemidir‖ tezisində qeyd edirdi ki, hər bir nəzəriyyədə 

milli azadlıq hərəkatı özündən əvvəlki proseslərə tabedir, eyni zamanda,  özündən sonra gələn 

proseslərə asanlıqla ―hökmranlıq edir‖; ənənələr də fərqli – təbəqələĢmə proseslərində eyni 

hərəkətləri təkrar edir. Ġran filosofunun fikrincə, ―ġərq‖ insanı daim öz keçmiĢini ideallaĢdırır və  

bu ona yeni ideal cəmiyyət formatı haqqında miflər  yaratmağa kömək edir. Bu, çox təhlükəlidir. 

çünki, ġərq təfəkkürlü insanı real surətdə keçmiĢə qayıtmağa həvəsləndirir, ―KeçmiĢə qayıtmaq‖ 

həvəsi bütün bəĢəriyyət üçün arzu edilən olsada , müasir insan təfəkkürünün formalaĢması üçün 

bu proses çox vacibdir. Avropada baĢ verən proseslər onu göstərir ki, orada yaĢayan insanlar 

həqiqi olanı ideallaĢdırıb reallığa çevirmək üçün bütün əsaslara malikdirlər, belə ki, Avropanın  

―qızıl əsri‖ hələ qurtarmamıĢdır. Bu proseslər Qərb dünyasında ictimai əsaslara söykənib 

güclənərkən,  ġərq ölkələrinin fəlsəfə tarixi sanki uzaq  keçmiĢə ―sitayiĢ edirdi‖. O dövrdə 

konfusiçilik çinlilər üçün, buddizm  Hind mədəniyyəti üçün və bəzi insanlar tərəfindən təhrif 

edilmiĢ islam müsəlmanlar üçün ideal cəmiyyətin dağıdıcısı  rolunu oynayırdı. ―Kamil insan‖ 

barəsində quruculuğun, yaradıcılığın, ədalətin, bərabərliyin simvolu olan həqiqi islam ideyaları 

təhrif olunmuĢ halda müasir insanı saysız – hesabsız əzablara düçar edən zalımların əlində silaha 

çevrilmiĢdir.  

Ġlkin olaraq bu prosesləri tənzimləmək üçün ġəriəti ―özünəqayıdıĢ‖ çağırıĢının 

mahiyyətinin araĢdırılmasının vacibliyini qeyd edirdi. Bu həmin dövrdə milli – mədəni azadlıq  

hərəkatının prinsipial Ģüarı hesab olunur və mütərəqqi nöqteyi-nəzərdən milli  mədəniyyət 

əsasında ―mədəni inqilab‖ın həyata keçirilməsini nəzərdə tuturdu. 

Bir çox ölkələrdə ənənəvi mədəniyyət tərəfdarları ―mədəni Qərb eksponsionizminə‖ qarĢı 

mübarizədə xüsusi cavabları ilə Ģərtlənən nəzəriyyələr hazırlamıĢlar. Bu sırada müsəlman 

filosofları da ənənəvi islam fəlsəfəsinin inkiĢafının xüsusi yollarını iĢləyib hazırlamıĢlar. 

Bununla belə, bu islahatçılara görə, mədəniyyət sahəsində ―təmələ qayıdıĢ‖  hər bir mədəni 

inqilabın ilkin mərhələsinin Ģüarıdır, lakin onun son məqsədi deyildir. 

ġəriəti ―özünəqayıdıĢ‖ çağırıĢında müxtəlif ziddiyyətlərin və praktikada reallaĢmasının 

müxtəlif çətinliklərinin mövcudluğunu qeyd edirdi. Praktika onu göstərirdi ki,  bu Ģüarın  tez – 

tez irəli sürülməsi neqativ nəticələrə səbəb olur. Belə ki, bu sahədə islahatçıların böyük zəhmətlə 

―dəfn etdikləri‖ köhnə ənənələr heç bir islahata məruz qalmadan yenidən gündəmə qayıdırdı. Bir 

çox ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, bu proseslərin cilovuna düĢmüĢ islahatçılar hadisələrin 

neqativ istiqamətdə inkiĢafı səbəbindən əksər hallarda ―günahkar‖ yerində qalmıĢlar. Məhz buna 

görə də ġəriəti ―özünəqayıdıĢı‖ mədəni inqilabın son məqsədi deyil, islahatın çıxıĢ nöqtəsi sayan 

nəzəriyyələri müdafiə edirdi. O, belə hesab edirdi ki, intibah dövründə yaranan nəzəriyyələr yeni 

formalaĢan mədəniyyətin mütərəqqi aspektlərini gücləndirməli  və insanları yeni həyata 

həvəsləndirməlidir. 
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XIX-XX əsrlər Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikri bu günümüzlə, gələcəyimizlə 

birbaĢa bağlı olduğu üçün onu araĢdırmaq və təhlil etmək çox vacib və məsuliyyətli məsələdir. 

Ona görə ki, bu dövrdə Azərbaycan türklərinin ictimai-siyasi həyatı və mədəni-fəlsəfi mühiti 

yeni bir mərhələnin baĢlanğıcına təsadüf edir. Yeni mərhələyə baxıĢın müsbət ya da mənfi 

çalarlar daĢımasından asılı olmayaraq bir Ģey həqiqətdir ki, Azərbaycan xalqı bir tərəfdən yeni 

ictimai-siyasi və elmi-fəlsəfi həyata bütöv Ģəkildə daxil ola bilməmiĢ, digər tərəfdən isə Qərb 

mədəniyyətinin ciddi təsirinə məruz qalmıĢdır.  

Hər iki amil son iki əsrdə Azərbaycan Türk fəlsəfəsinin, tarixinin, mədəniyyətinin, 

ədəbiyyatının, siyasətinin baĢlıca problemləri sırasında qalmaqdadır. Əgər son iki əsrdə 

Azərbaycan xalqı maddi və mənəvi anlamda bütünlüyünü itirmiĢdirsə, bu, dolayısıyla onun 

tarixinin, ədəbiyyatının, dilinin, mədəniyyətinin və fəlsəfəsinin yazılmasında yarımçıqlıq 

kompleksinin ortaya çıxmasına səbəb olmuĢdur. Etiraf edib-etməməyimizdən ya da bunun 

fəlsəfə ilə nə qədər bağlı olub olmamasından asılı olmayaraq, bu, bir həqiqətdir ki, əgər hər hansı 

xalqın fəlsəfəsi, tarixi, ədəbiyyatı yarımçıqlıq kompleksi Ģərtləri altında yazılırsa, o zaman həmin 

xalqın, sözün həqiqi mənasında, milli ruhunu əks etdirə biləcək fəlsəfədən, tarixdən, 

ədəbiyyatdan, mədəniyyətdən söhbət gedə bilməz. Yəni natamamlıq kompleksi Ģərtləri altında 

yazılan hər hansı millətin tarixi, fəlsəfə tarixi, ədəbiyyat tarixi, mədəniyyət tarixi milli ruhdan 

baĢqa nə varsa hər Ģeyi özündə əks etdirir, ancaq milli ruh qarĢısında gözlə görünən ya da gözlə 

görünməyən saysız-hesabsız sədlər çəkilir, divarlar hörülür. 

Son iki əsrdir ki, Azərbaycan Türk xalqı da məhz maddi-fiziki və milli-mənəvi parçalanma 

nəticəsində natamamlıq kompleksinə doğru sürüklənmiĢ, bu natamamlıq çərçivəsində də əsasən 

hər hansı doğma və yad tədqiqatçılar onun tarixini, fəlsəfəsini, mədəniyyətini, hüququnu, 

ədəbiyyatını yazmıĢlar və yazmaqdadırlar. Bir sözlə, XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

türklərinin ictimai-siyasi və fəlsəfi həyatında yeni mərhələyə qədəm qoyması onun maddi-fiziki 

və milli-mənəvi parçalanması fonunda baĢ vermiĢ, bununla da onlarla, bəlkə də yüzlərlə 

problemlərin təməli qoyulmuĢdur. Hər halda Səfəvilər Türk dövlətinin süqutundan sonra onun 

yerində yeni imperiya quran ƏfĢarlar Türk dövlətinin az bir müddət ərzində uğursuzluğa düçar 

olması Azərbaycan türkləri üçün, bu günə qədər çözülməsi heç də asan olmayan ciddi ictimai-

siyasi və elmi-fəlsəfi problemlərə yol açmıĢdır. Doğrudur, XVIII əsrin sonlarına doğru keçmiĢ 

Səfəvilərlə ƏfĢarlar dövlətlərinin qalıqları üzərində Qacarlar Türk dövlətinin meydana çıxması 

bu bölgədə yaĢayan Türklər, o cümlədən Azərbaycan türkləri üçün yeni bir ümid iĢığı olub, 

bəlkə də bu günə qədər yaĢadığımız və yaĢamaqda olduğumuz problemlərin xeyli qisminə son 

verə bilərdi. Ancaq Qacarlar dövləti çar Rusiyası ilə Böyük Britaniyanın hərbi-siyasi oyunları 

nəticəsində keçmiĢ Səfəvilər Türk dövlətinin bütün ərazilərinə, o cümlədən Güney Qafqaza, eyni 

zamanda Azərbaycanın quzey hissəsinə sahib ola bilmədi. Bununla da Azərbaycan Türk 

torpaqlarının bir hissəsi çar Rusiyasının iĢğalı altında qaldı ki, bu da, yuxarıda da qeyd etdiyimiz 

kimi, onun yalnız gələcək ictimai-siyasi həyatında deyil, elm-mədəniyyət və fəlsəfə sahəsində də 
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xeyli fərqliliklərə, problemlərə yol açdı. Hər halda Azərbaycan Türk torpaqlarının, Azərbaycan 

Türk xalqının çar Rusiyasının iĢğalı altında qalan bir hissəsi ilə, Qacarların tərkibində qalan 

böyük hissəsi arasında baĢ verən maddi-fiziki və milli-mənəvi ayrılıqlar, antitürk ideyaların da 

birbaĢa təsiri ilə onların mütəfəkkirlərinin dünyagörüĢündə yarımçıqlığa, natamamlığa, hətta 

qeyri-milli düĢüncələrə (irançılıq, rusçuluq, avropaçılıq-qərbçilik və s.) yol açmıĢ oldu. 

Bu gün, Azərbaycan alimlərinin boynuna düĢən əsas vəzifə bir tərəfdən təxminən XIX əsrin 

əvvəllərindən çar Rusiyasının iĢğalı altında yaĢamağa məcbur olan Azərbaycan Türk xalqının 

dünyagörüĢü ilə, Qacarların tərkibində, ancaq onun ana sütununu təĢkil edən Azərbaycan 

türklərinin dünyagörüĢündəki oxĢarlıqları və fərqlilikləri çox həssaslıqla tədqiq edib obyektiv 

qiymətini vermək, digər tərəfdən bütövlükdə fəlsəfi və ictimai fikrimizin əsas inkiĢaf yollarını, 

onun mahiyyətini ortaya qoymaqdır. Bu anlamda son iki əsrdə ayrı-ayrılıqda yaĢamağa məcbur 

edilmiĢ Quzey Azərbaycan türkləri ilə Qacarlar dövlətinin ana sütununu təĢkil etmiĢ Türklərin bu 

dövr ərzində yaĢadıqları ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni, elmi-fəlsəfi mühiti ayrı-ayrılıqda ələ 

almaqdan daha çox bir bütünün, vəhdətin tərkib hisssi kimi tədqiq etmək lazımdır. Yəni çar 

Rusiyası ilə Qacarlar arasında bağlanmıĢ 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra, bəlkə 

məcburiyyətdən bir çox hallarda vahid Azərbaycan türklərinin deyil də, Quzey Azərbaycan 

xalqının və Güney Azərbaycan xalqının tarixindən, iqtisadiyyatından, mədəniyyətindən, 

fəlsəfəsindən bəhs etmiĢik ya da etməyə davam edirik. Bizcə, artıq bu ənənəyə birmənalı Ģəkildə 

son verilməli, yəni vahid Azərbaycan Türk xalqının tarixindən, iqtisadiyyatından, 

mədəniyyətindən, fəlsəfəsindən kitablar, əsərlər yazılmalıdır. Əlbəttə, bu, o demək deyil ki, biz 

XIX əsrin baĢlarından etibarən çar Rusiyasının iĢğalı altında qalan Azərbaycan xalqının bir 

hissəsinin ya da Qacarlar dövlətinin ana sütununun təĢkil etmiĢ Azərbaycan türklərinin böyük 

hissəsinin məcburən ayrı-ayrılıqda yaĢamalı olduğu tarixi, fəlsəfəni, mədəniyyəti, ədəbiyyatı da 

mütləq Ģəkildə, heç bir məntiq olmadan vahidləĢdirməli, bütövləĢdirməliyik. Əsla belə bir Ģeyə 

yol verilməməlidir. Sadəcə, burada əsas məqsəd Azərbaycan Türk xalqının parçalanmadan sonra 

yaĢadığı tarixi, fəlsəfəni, ədəbiyyatı, mədəniyyəti oxĢarlıqları və ziddiyyətləri ilə yanaĢı, vahid 

bir çatı altında ümumiləĢdirməyi, bütöv Ģəkildə görməyi bacarmaq, yəni natamamlıq 

kompleksindən qurtulub təxminən 50 milyonluq vahid xalqın fəlsəfəsini, tarixini, ədəbiyyatını, 

mədəniyyətini yazmaq olmalıdır. Bu anlamda Azərbaycan da daxil olmaqla, böyük bir tarixi 

ərazidə hökm sürən Qacarlar dövlətinə və həmin dövrün Türk mütəfəkkirlərinə diqqətlə 

yanaĢılmalıdır.  

Bu baxımdan hesab edirik ki, çağdaĢ dövr Azərbaycan fəlsəfəsinin aktual məsələləri 

aĢağıdakılardan ibarətdir: 

1. Fəlsəfi tədqiqatlarda Sovet-Rus metodologiyasından, təfəkküründən uzaq durmaq və 

milli fəlsəfi fikrin təmərküzləĢməsinə çalıĢılmalıdır; 

2. Fəlsəfi tədqiqatlarda Avropa-Qərb metodologiyasına həsaslıqla yanaĢmaq və obyektiv 

araĢdırmalar aparılmalıdır; 

3. 19-cu əsrdə Azərbaycan maarifçiliyi məsələsinə Sovet-Rus metodologiyası prizmasından 

yanaĢmağa son vermək lazımdır. Maarifçilik nə A.A.Bakıxanov, nə də M.F.Axundzadə 

ilə baĢlamıĢdır. Maarifçilik hər zaman öz dövrünə görə olmuĢdur. Sadəcə, 19-cu əsr 

Azərbaycan maarifçiliyinə Qərbin və Rusiyanın ciddi təsiri olmuĢdur. Ümumiyyətlə, 19-

cu əsr quzey Azərbaycan xalqının fəlsəfə tarixi yazılarkən burada yalnız Qərb və Rus 

mədəniyyətinə, fəlsəfəsinə münasibət deyil, eyni zamanda ġərq fəlsəfə tarixinin tərkib 

hissəsi kimi Türk-Ġslam mədəniyyətinə və fəlsəfəsinə diqqət yetirilməlidir. ġübhəsiz, bu 
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zamanda Qərb-ġərq qarĢıdurması anlamında, Türk-Ġslam və Avropa-Rus ziddiyyətlərinə, 

fərqliliklərə diqqət yetirilməlidir; 

4. ÇağdaĢ fəlsəfi məsələlərdən biri kimi  ―Azərbaycan fəlsəfə tarixi‖ deyil,‖ Azərbaycan 

xalqının fəlsəfə tarixi‖ anlayıĢı önə çəkilməli, bu anlamda yalnız Quzey Azərbaycan 

xalqının deyil, Güney Azərbaycan da daxil olmaqla bütöv Azərbaycan xalqının fəlsəfə 

tarixi ələ alınmalıdır. Bu zamanda özündən əvvəlki fəlsəfə tarixinin davamı kimi, 

Azərbaycan Türk ziyalıların fəlsəfi düĢüncədə rolu qeyd olunmalıdır. BaĢqa sözlə, qeyri-

müəyyən  ya da ―mələz‖ bir xalqın fəlsəfi düĢüncəsindən deyil, Azərbaycan Türk 

xalqının fəlsəfi düĢüncə tarixi yazılmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan türkləri ilə yanaĢı 

azsaylı etnik qrupların nümayəndələri arasında da müəyyən fəəlsəfi fikir payı olanlar 

varsa, kitabda yer almalıdır. Ancaq bütövlükdə ya Azərbaycan xalqının fəlsəfəsi dedikdə, 

Azərbaycan türklərin fəlsəfəsi diqqətə çatdırılmalıdır; 

5. Azərbaycanın quzeyinin Rusiya tərəfindən iĢğalından sonra Azərbaycan Türk 

mədəniyyətinin Rus-Avropa mədəniyyətinə sövq edilməsi qeyd olunmalıdır. Bu anlamda 

Güney Azərbaycanda daxil olmaqla böyük bir tarixi ərazidə hökm sürən Qacarlar 

dövlətinə və həmin dövrün mütəfəkkirlərinə diqqətlə yanaĢılmalıdır.  Xüsusilə, Qacarlar 

dövlətinin varlığı dövründə yazıb yaratmıĢ Azərbaycan Türk ziyalıları fəlsəfi tədqiqatlara 

cəlb olunmalıdır;  

6. Azərbaycanda 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində mövcud olmuĢ siyasi-fəlsəfi 

cərəyanlara gəlincə, onları ümumiləĢdirmək lazımdır. Belə ki, əsas olaraq üç istiqamət 

götürülməlidir: 1) ümmətçilik-islamçılıq, 2) sosial-demokratiya (milli menĢeviklər, milli 

bolĢeviklər, milli sosialistlər vəb.) 3) milli demokratiya (türkçülük-istiqlalçılıq-

azərbaycançılıq). Burada Türkçülük, Azərbaycan türkçülüyü və onun nəticəsi olan 

Azərbaycan milli ideyası-azərbaycançılıq xüsusi öndə tutulmalıdır. Bizə elə gəlir ki, 

burada romantizm və realizm adı altında ayrıca cərəyanlardan bəhs etmək isə doğru çox 

da deyildir. Çünki romantic ve realist mütəfəkkirlər ayrıca bir cərəyanı təmsil etməyiblər. 

Sadəcə, onlar dünyagörüĢlərinə görə, ya milli demokratlara, ya da sosial-demokratlara 

yaxın olublar; 

7. ġəxsiyyətlərə gəlincə, bizcə Azərbaycan xalqına aid fəlsəfi tədqiqatlarda A.A.Bakıxanov, 

M.ġ.Vazeh, S.Ə.Nəbati, Mirzə Kazim bəy, M.Ə.Talıbov,  C.Əfqani, M.F.Axundzadə, 

M.M.Nəvvab, Z.Marağayi, S.Ə.ġirvani, Ə.Axundoğlu, H.Zərdabi, Ə.b.Hüseynzadə, 

Ə.b.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, M.Xiyabani, F.b.Köçərli, N.Nərimanov, M.Hadi, H.Cavid, 

M.Ə.Sabir, M.Təbətabi, M.B.Məmmədzadə, S.C.PiĢəvəri, Səhənd, H.Hüseynov, 

R.Axundov, M.Ə.ġəbüstəri, T.Ərani, M.Zehtabi, C.Heyət və baĢqalarına ayrıca diqqət 

yetirilməsi zəruridir. Ancaq Ə.Qəmküsar, S.Ağamalıoğlu, Ə.Qarayev, S.H.Tağızadə, 

S.Səlmasi, C.Salamulla və baĢqalarına ümumi Ģəkildə toxunmaq olar; 

8. Ümumiyyətlə çarlıq Rusiyası, SSRĠ, Ġran Pəhləviləri dövrlərinə aid Azərbaycan Türk 

fəlsəfi fikir tarixini yazarkən məsələlərə ―dövrün Ģərtləri belə idi‖ prinsipindən yanaĢmaq 

da çox doğru deyildir. Demək istədiyimiz odur ki, fəlsəfi dünyagörüĢlərində kim hansı 

mövqe tutubsa onu da olduğu kimi yazaraq Azərbaycan Türk toplumuna çatdırmaq 

lazmdır. 

  



226 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ĠDEOLOJĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNDƏ 

AZƏRBAYCANÇILIQ ĠDEOLOGĠYASI  ƏSAS ĠSTĠQAMƏT KĠMĠ 

 

                                                                                                       Əliyar Orucov   

     Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyasının Tədris Ģöbəsinin  

                                                              böyük metodisti, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

orucov.aliyar@mail.ru 

          

 Açar sözlər: milli təhlükəsizlik, etnik təhlükəsizlik, mənəvi təhlükəsizlik, ideoloji təhlükəsizlik, 

informasiya təhlükəsizliyi, ideologiya, azərbaycançılıq ideologiyası, dövlətçilik, vətənçilik, 

konsepsiya, doktrina. 

                           

        Müasir dövrdə ideoloji təhlükəsizilik müəyyən milli ideologiyanı- azərbaycançılığı, onun 

dəyər, qanun və qaydalar sistemini, mədəni-mənəvi ideyaların realaĢmasını təmin edir. 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin ideoloji istiqamətlərində ideologiyaların 

operativ modernləĢməsi, hərtərəfli informasiya təminatı, imperativ normaların tam olmaması, 

fikir, söz, etiqad, KĠV-lərin azadlığı kimi konstitusiya prinsiplərinə riayət edilməsi mühüm yer 

tutur. 

      Sosioloji və politoloji refleksiya məkanında azərbaycançılıq ideologiyası milli təhlükəsizlik 

kontekstində müasir Azərbaycan cəmiyyəti formatında xüsusi aktualıq kəsb edir. 

      Beləliklə, mövzunun aktuallığını Ģərtləndirən əsas amillər aĢağdakılardır: 

       Birincisi, Azərbaycan Respublikasının ideoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinin sosial 

əhəmiyyətinin dövlət quruculuğu və sosial-iqtisadi inkiĢafın radikal dəyiĢdirilməsi dövründə 

artması ilə informasiya cəmiyyətinin formalaĢması mərhələsində müxtəlif milli-mənəvi 

dəyərlərlə azərbaycançılıq ideologiyasının inteqrasiyası və qarĢılıqlı təsir mexanizmləri 

məsələsini müstəsna dərəcədə aktual edir. 

        Ġkincisi, qloballaĢmanın təsirilə mədəni irsə mənfi təsirin, təhdid və təhlükələrin yaranması 

köhnə və yeni mədəni formalar arasındakı münaqiĢənin baĢ verməsi, xaricdən ―mədəni 

təcavüzün‖ geniĢ miqyas alması, demokratiya sahəsindəki böhran və Ģəxsiyyətin yadlaĢması 

problemi cəmiyyətin ideoloji təhlükəsizliyində əsas rol oyanayan azərbaycançılığın daha da 

inkiĢaf etdirilməsini tələb edir. 

        Üçüncüsü, milli-dövlətçilik ideologiyasının azərbaycançılığın sosial imperativi kimi təsbit 

olunması cəmiyyətin ideoloji təhlükəsizliyini təmin edən amil kimi çıxıĢ edir. 

         Azərbaycan cəmiyyətinin və dövlətinin milli təhlükəsizliyinin ideoloji istiqamətlərində 

azərbaycançılıq milli-dövlətçilik ideologiyası mühüm amil kimi çıxıĢ edir. Bu ideologiya 

inteqrativ, birləĢdirici xarakter daĢıyır. Həmin inteqrativ ideologiya xalqın təcrübəsinin məhsulu 

olan yeni normaları və qaydaları dəyər yönümündən əsaslandırır. Azərbaycançılıq ideologiyası 

milli-siyasi, milli-sosial ideya kimi təhlükəsizlik ideologiyasıdır, milli mədəniyyətdə cəmiyyətin 

birləĢdirici dünyagörüĢüdür. ―Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası müasir 

beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində ciddi rola və yerə malikdir. Beynəlxalq təhlükəsizlik 

sistemində fəal iĢtirakçıya çevrilməklə Azərbaycan Respublikası öz milli təhlükəsizliyinin 

səmərəli təmin edilməsi üçün də unikal imkanlar eldə etmiĢdir‖ [Babaoğlu, 2009:257]. Bu 

imkanların reallaĢmasında azərbaycançılıq ideologiyası həlledici amil olmuĢdur. 

       Azərbaycan Respublikasının milli-ideoloji təhlükəsizliyinin təmin olunmasının, 

azərbaycançılığın ümumi və xüsusi prinsipləri mövcuddur. Ümumi prinsiplər qanunçuluq, 

Ģəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətin həyati mühüm maraqlarının balansına riayət olunması, ideoloji 

təhlükəsizliyin təmin edilməsinə məsuliyyət daĢınmasıdır. Akademik R.Mehdiyev milli 

ideologiya ilə aĢılanmıĢ vətəndaĢlığın dövlətin öz tərəqqisini, təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü, 

nəsillərin və milli ruhun varisliyini təmin etmək səylərinin əsas amilinə çevrildiyini göstərir: 

―Tarixi inkiĢafın mənasını, intellektual fenomeni və mədəni irsi özündə birləĢdirən 

azərbaycançılığı bu gün belə təsəvvür edirik. Belə ideologiya millətin birliyinə, onun ruhunun 

əzəmətinə və sosiumun fəaliyyətinin məqsədyönlülüyünə çalıĢaraq gələcəyə körpümüz olmağa 
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qadirdir. Dövlət siyasətinin strategiyası olan azərbaycançılıq dolğun ideologiyanın bütün 

keyfiyyətlərini qazanır, Azərbaycan xalqının bugünü və gələcəyinin qavranılması və 

qiymətləndirilməsini müəyyən edir. Milli dövlət öz suverenliyini qorumağa, milli rifahın 

maksimum səviyyəyə çatmasına nail olmağa çalıĢır və s. məhz belə qavrama prizmasından 

yanaĢaraq vurğulamaq lazımdır ki, müasir Azərbaycan dövləti öz vətəndaĢlarının təhlükəsizliyini 

təmin etməyə və onların sosial rifahına təminat verməyə qadirdir‖ [Mehdiyev, 2016:25]. 

Azərbaycançılığın xüsusi prinsipləri bütün ideoloji təhlükəsizlik təsisatı üçün 

xarakterikdir. Onlar aĢağıdakılardan ibarətdir: Ġdeoloji pluralizm sistemində azərbaycançılıq, 

milli dövlətçilik ideologiyasının yer tutması; Dini, milli bərabərlik və mədəni müxtəlifliyə 

hörmət; AĢkarlıq, tolerantlıq; Ġqtisadiyyatın ideoloji stimullaĢdırılmasının ideologiyaların iqtisadi 

stimullaĢdırılması ilə birləĢdirilməsi; Cəmiyyətin iqtisadi və mənəvi inkiĢafının təmin edilməsi; 

Azərbaycan mədəniyyətinin özünəməxsusluğuna və çoxcəhətliliyinə hörmət və xarici təcrübənin 

ağıllı əxz olunması. "Millət- Azərbaycan, milli ideya, dövlətçiliyin sivil ideya modeli-

azərbaycançılıq! - iki əsrlik nəzəri-ideoloji fikrimizin yekunu, sonuc qənaəti bu gün bu iki 

düsturla formulə edilir‖ [Qarayev, 2002]. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, azərbaycançılıq 

ideologiyasının tarixi zəmini təhlükəsizlik ideyası kimi  min, min beĢ yüz il və daha qədimlərə 

gedib çıxır.            

XX əsrin sonlarında dəyiĢikliklər nəticəsində cəmiyyətin ideoloji məkanında mono 

ideologiyadan ideoloji müxtəlifliyə keçid baĢ verdi. Postsovet Azərbaycanında azərbaycançılıq 

milli-dövlətçilik ideologiyasına çevrildi, milli təhlükəsizliyin ideoloji istiqamətlərində mühüm 

yer tutdu. 

 Ġdeoloji təhlükəsizlik siyasi təhlükəsizliyə əsaslanır. Dövlət hakimiyyəti müasir 

cəmiyyətdə ideoloji təhlükəsizliyin baĢlıca obyekti olub aĢağıdakı məqamlarla Ģərtlənir: 

―Birincisi, müəyyən dəyər, ideya və prinsiplərin məcmusu əsasında dövlət hakimiyyətinin sistem 

kimi səmərəli fəaliyyəti öz elementlərinin mövcud qarĢılıqlı əlaqələrinin möhkəmlik dərəcəsinin 

zəruriliyi təmin edilir. Ġkincisi, dövlət hakimiyyətinin fəaliyyəti onun ideoloji mühitinin Ģəraitinə 

tabedir. Üçüncüsü, dövlət hakimiyyəti bütövlükdə dövlətin ideoloji təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasının əsas amili kimi çıxıĢ edir‖[Поярков,2011:153]. Müəyyən ideya prinsip və 

dəyərlərin məcmusu, dövlət və onun iradəsi, vətəndaĢların cəhdləri dövlət hakimiyyətinin 

fəaliyyətinin zəruri Ģərtidir. Ġdeologiyanın zəifləməsi dövlətin məhv olmasına gətirib çıxara bilər. 

Bir sözlə, ideoloji təhlükəsizlik dövlət hakimiyyətinin sistem kimi keyfiyyətidir. Dövlətin 

və cəmiyyətin milli təhlükəsizlik strategiyasında ehtiyatlar və potensiallar vasitəsilə ideoloji 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi modernləĢmə və onun tərkib hissəsi olan sosiomədəni 

transformasiyalarla  sıx əlaqədardır. 

Milli təhlükəsizlik haqqında 2004-cü il iyunun 29-da Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu qəbul edildi. Bu Qanunda milli təhlükəsizliyin ideoloji istiqamətləri öz əksini tapmıĢdır:  

―O, bir tərəfdən ölkənin etnik-milli birliyinin təminatıdırsa, digər tərəfdən ümumi müqqədəs 

məsləkə nail olmaq üçün dövlətin təhlükəsizliyini ehtiva edir, milli həmrəyliyin vahid məqsəd 

naminə səfərbəredici ideoloji gücünə çevrilir. Bu güc milli təhlükəsizliyin təmin olunması 

baxımından əsas istiqamətləndirici amil rolunu oynaya bilər. Təbii ki, bu ideya istər hərbi gücün, 

istərsə də siyasi, iqtisadi gücün təĢkiledici mayası sayılır. Azərbaycançılıq ideyası geosiyasi 

parametrlərimiz nöqteyi-nəzərindən araĢdırıldıqda labüd olaraq müəyyən zaman anlamında 

siyasi vasitəyə çevrilir” [Xəlilov, 2006:155-156]. Deməli, milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 

azərbaycançılığı inkiĢaf etdirmək lazımdır. Bir sözlə, azərbaycançılıq Azərbaycanda dövlətin, 

cəmiyyətin və vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin edən fenomendir. 

         Azərbaycançılıq təhlükəsizlik məsələlərində də milli maraqlara cavab verir və bu ideya 

dövlətin təhlükəsizliyinin əsas komponentidir. Azərbaycançılıq bütün ölkənin milli 

təhlükəsizliyini təmin edən milli birlik və stabilik ideologiyasıdır. Azərbaycançılığın bir 

ideologiya kimi təĢəkkülünü publisistika ilə, ədəbiyyatla, mədəniyyətlə əlaqələndirən 

Ġ.Həbibbəyli onun siyasi ideologiyaya və dövlətçilik proqramına çevrilməsini Heydər Əliyevin 

fəlsəfi konsepsiyası ilə əlaqələndirir, daha doğrusu, ümummilli liderin kəĢfi hesab edir. 

Ədəbiyyat və dövlətçilik probleminə də bu istiqamətdə yanaĢır. Akademik Ġsa Həbibbəylinin 
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nəzəri görüĢlərində ədəbi təsir probleminin yenidən dəyərləndirilməsi, miqyasının geniĢlənməsi 

məsələsi ilə bağlı irəli sürdüyü müddəalar və fikirlər də diqqəti cəlb edir. Onun üçün təsir təkcə 

ənənə və ədəbi əlaqədən ibarət deyil. Problemə həm ənənəvi, həm də müasir multidissiplinar 

mövqedən yanaĢan alim əlaqə probleminin aspektlərinin xeyli geniĢləndiyini müĢahidə edir və 

özü yeni üfüqlərin daha da açılması üçün elmi, əməli fəaliyyət göstərir [Məmməd, 2019]. 

Beləliklə, azərbaycançılıq müqəddəs milli ideyadır - xəlqilik, vətənpərvərlik və 

təhlükəsizlik ideologiyasıdır. Azərbaycançılıq cəmiyyətdə birliyi möhkəmləndirmək, sabitlik 

yaratmaq, azlıqlara mehribanlıq və birgəyaĢayıĢı  yaratmaqla ölkədə təhlükəsizliyin təmin 

olunmasına xidmət edir. Deməli, ölkəmizdə bütün milli azlıqların və titul xalqın mənafeyini 

ifadə edən azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin 

ideoloji istiqamətlərinin optimal bazasını təĢkil edir. 

Azərbaycançılıq vətənpərvərlik və tolerantlıq ideyaları ilə vəhdətdə olub milli 

təhlükəsizliyimizin ideoloji istiqamətlərindən biri kimi özünü göstərir. ―Azərbaycançılıq 

vətənçilik ideyasının cəmiyyətdə tam bərqərar edilməsi üçün hüquqi-ideoloji, mənəvi-psixoloji 

bazanın daha da möhkəmləndirilməsi lazım gəlir ki, buda milli-dini mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq bütün vətəndaĢların hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi, ayrı-seçkiliyə, dini 

dözümsüzlüyə yol verilməməsi ilə mümkündür‖ [Ġbrahimov, 2016:73]. Deməli, burada 

Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin ideoloji istiqamətlərində vahid azərbaycançılıqdan, 

mədəniyyət, din, mənəviyyat, dil, ərazi birliyindən, milli və dini tolerantlıqdan müxtəlif millətlər 

arasında yaxınlıqdan, vətənpərvərlikdən, xalqların monalit birliyindən gedir. 

Müstəqillik dövründə ümummilli lider Heydər Əliyev azərbaycançılığın əsas cəhətləri 

olaraq ümumbəĢəri və milli mənəvi dəyərlərin vəhdətini, sintezini, xalqımızın mənəviyyətinın 

qorunması və zənginləĢdirilməsi olduğunu göstərir. Azərbaycançılığı müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin əsas ideologiyası hesab edən Heydər Əliyev deyirdi: ―Biz azərbaycanlığı Azərbaycan 

dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaĢatmalıyıq‖[Heydər Əliyev, 

2003:308]. Deməli, Ulu Öndər azərbaycançılığı geniĢ təsir gücünə, təhlükəsizliyi təmin etməyə 

qabil olan, ölkəyə, dövlətə, cəmiyyətə və xalqa məhəbbətdə, sədaqətlə xidmət etməkdə təzahür 

edən mühüm amil hesab edirdi. 

          S.Vəliyeva azərbaycançılığın təhlükəsizliyin ideoloji istiqamətlərindən biri kimi praktiki 

əhəmiyyətini xüsusi qeyd edir: ―Azərbaycançılıq ideyasının praktiki mənası Azərbaycan 

dövlətçiliyinin, Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi dəyərlərin, mütərəqqi adət-

ənənələrin qorunub saxlanılmasını, əbədi yaĢamasını özünün milli və vətəndaĢ borcu hesab edən 

insanların yetiĢdirilməsidir. Elə insanların tərbiyə edilməsidir ki, bu insanlar sadaladığımız 

dəyərlərlə fəxr edərək, onların qorunması missiyasını nəsildən nəslə 

ötürsün‖[Vəliyeva,2002:102]. Müəllif azərbaycançılığı dövlətçiliyin, milli mədəniyyətin, 

millətin və vətəndaĢların təhlükəsizliyini əbədi hifz edən bir vasitə hesab edir.  

       Beləliklə, milli ideologiya cəmiyyətdə milli birliyi və millətlərarası ümumxalq münasibətləri 

qorumaq, millətin tarixdə mövqeyini izah və təsdiq etmək üçün yaradılır. Bundan əlavə milli 

ideologiya xalqın milli-mənəvi varlığının baĢlıca əlamətlərindəndir. O, xalqın kimliyini göstərən 

təfəkkür, adət və ənənələr sistemidir. Dil, din, ərazi və ideoloji birlik millət və milli dövlətin 

tarixi varlığının əsas rəmzləridir. ―Milli ideologiya xalqımızın milli idealı olan azadlıq və 

müstəqilliyin, milli inkiĢafın təmin olunmasına, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına 

xidmət etməlidir. Milli ideologiya xalqın inamının, əqidəsinin, düĢüncəsinin mənbəyi və 

hərəkətverici qüvvəsi kimi milli dövlətçiliyin qorunmasına xidmət edir‖ [Orucov, 2012:234]. 

        Nəticə. Qeyd etdiyimiz kimi azərbaycançılıq ideyası ta qədim dövrlərdən indiyədək 

xalqımızın ictimai təfəkküründə təhlükəsizliyi təmin edən səfərbəredici və birləĢdirici 

fenomendir. Müstəqillik dövründən azərbaycançılıq milli-dövlətçilik ideologiyası olaraq 

Azərbaycanı mədəni-mənəvi təhdidlərdən qoruyan, milli təhlükəsizliyinə xidmət edən, ölkəmizi 

yüksək və təhlükəsiz inkiĢaf edən dövlətlərdən birinə çevrilməsinə geniĢ imkanlar açan bir 

ideologiyadır. Müasir dövrdə azərbaycançılıq ideologiyası dövlət ideologiyası olaraq öz təsir 

dairəsini geniĢləndirərək ölkəmizin sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən daha da inkiĢaf 

etməsinə zəmin yaradır. 
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Azərbaycan ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-də baĢlatdığı  44 günlük Ġkinci Qarabağ 

Müharibəsi- Ermənistan tərəfindən iĢğal olunmuĢ Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi uğrunda 

geniĢmiqyaslı hərbi əməliyyatlarda  azərbaycançılıq ətrafında birləĢən milli azlıqların 

nümayəndələri də iĢtirak etmiĢdir. Onlar  vahid vətənləri olan Azərbaycanın 30 ildən artıq iĢğal 

altında olan torpaqlarını azad etmək, ölkəmizin milli təhlükəsizliyini qorumaq, ərazi 

bütövlüyünü  təmin etmək üçün Qarabağda hərbi əməliyyatlarda Ģəhid, qazi və qalib olaraq  44 

gündə erməni iĢğalına son qoydular. Ermənistan ağır itkilər verərək, məğlub oldu. Ölkənin bütün 

vətəndaĢları kimi, onlar da azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləĢərək hər zaman 

Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Prezidentinin yanında oldular. Bununla da onlar sübut 

etdilər ki, Azərbaycan Konstitusiyasında göstərildiyi kimi, azərbaycançılıq ―Azərbaycan xalqının 

vahidliyini Azərbaycan dövlətinin təməlini təĢkil edir. Azərbaycan Respublikası bütün 

Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının ümumi və bölünməz vətənidir” [Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası, 2018]. Beləliklə bütün postsovet məkanda ―dondurulmuĢ‖ 

münaqiĢələr arasında yalnız ―Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi‖ Azərbaycanda iqtidar-xalq-ordu 

birliyi sayəsində, hərbi-siyasi, diplomatik yolla öz uğurlu həllini tapdı. Bu isə Cənubi Qafqaz 

regionunda yeni geosiyasi reallıq yaratdı.                                       
        AraĢdırmalar göstərir ki, milli təhlükəsizliyin ideoloji istiqamətləri ictimai həyatın müxtəlif 

sahələrini əhatə edən çoxtərəfli prosesdir. Burada mənəvi təhlükəsizlik, əqli, dini, mədəni, etnik, 

informasiya və ideoloji təhlükəsizlik əsas yer tutur. 

       Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin ideoloji istiqamətlərində azərbaycançılıq 

ideologiyası əsas yer tutur. Azərbaycançılıq mütərəqqi birgə yaĢayıĢ modeli olaraq müxtəlif 

xalqların mədəniyyətlərinə və dinlərinə tolerant münasibəti, qarĢılıqlı dözümlülüyü ifadə edir. 

Azərbaycanın milli mədəniyyətini, milli-mədəni dəyərlərini, adət-ənənələrini mühafizə etməklə 

milli təhlükəsizliyə öz töhfələrini verən azərbaycançılıq ideologiyası milli kimliyin inkiĢaf 

konsepsiyası  kimi də çıxıĢ edir. 

      Azərbaycançılıq vətənpərvərlik ideyası ilə vəhdət təĢkil edir, dövlətçiliyin, onun 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir. Ölkənin milli təhlükəsziliyinin müdafiəsində 

azərbaycançılıq ideologiyası milli güc mənbəyi olub etnik-milli, dövlət maraqlarının 

təminatçısıdır. Hazırkı Ģəraitdə azərbaycançılıq ideologiyası özündə həm vətənpərvərliyi, həm də 

dövlətçiliyi ehtiva etməklə aktual əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün Azərbaycançılıq ideologiyası 

dövlət quruculuğu və təhlükəsizlik doktrinasdır.  
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Dahi Azərbaycan Ģair-filosofu Nizami Gəncəvinin yaĢadığı dövrdə ərəb dilinə çevrilən 

yunan müəlliflərinin, xüsusilə Aristotel və Platonun sosial-siyasi və fəlsəfi ideyaları Orta əsrlər 

müsəlman mütəfəkkirlərinin dünyagörüĢünə böyük təsir göstərmiĢdir. Bu baxımdan yunan 

müəlliflərinin dövlət və cəmiyyət, onun idarəolunması, sosial ədalət ilə bağlı fikirləri öz əksini 

Orta əsrlər müsəlman mütəfəkkirlərinin əsərlərində də tapır. Lakin müsəlman ġərqində bu 

ideyalar Ġbn Sina, Əl Fərabi, Ġbn Xəldun və baĢqa bu kimi mütəfəkkirlərin əsərlərində yeni 

inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoyur. Onlar arasında həmin dövrün filosof-Ģairi Nizami Gəncəvinin 

də adını çəkmək olar. Nizami onlardan fərqli olaraq əxi ideyalarının öz sosial-siyasi ideyaları ilə 

müqayisəli təhlil nəticəsində inkiĢaf etdirmiĢ və onları öz əsərlərinin sosial-siyasi ideyalarında 

tərənnüm etmiĢdir. 

       Orta əsrlər müsəlman mütəfəkkirlərinin sosial-siyasi ideyalarını birləĢdirən ümumi cəhət, 

«ideal cəmiyyət», «ideal dövlət», «xoĢbəxtlər ölkəsi» ideyasıdır. Bu, Orta ġərq müsəlman 

aləmində mövcud olan bir çox ictimai təlimlərdən biridir. Fərabinin «xeyirxah Ģəhər» sosial 

utopiyası ilə Nizaminin «xoĢbəxtlər ölkəsi» sosial ideyası arasında paralellər aparmaq 

mümkündür. Onun sosial utopiyası ictimai gözəllik ideyasının  ən hündür zirvəsidir.  Bu 

cəmiyyətdə təbəqələĢmə yoxdur və insanlar bərabər hüquqludurlar. Nizami dövrünün utopik 

azadlıq ideyasının ilk yaradıcısı kimi ortaya çıxır. O, bu fikirləri ilə Avropada utopik sosialistləri 

qabaqlamıĢdır.  

        Nizaminin ideal cəmiyyəti ilk baxıĢdan utopik bir cəmiyyət modeli kimi nəzərə çarpır. 

Mütəfəkkirə görə, bu məqsədə çatmağın əsas yolu, Ģəriət qanunlarına itaət etməkdən, xalqın 

islami prinsiplərə yiyələnməsindən, onları dərkindən və həyat tərzinə çevrilməsindən keçir. 

Bunun üçün xalqın maarifləndirilməsi və islam əxlaqı ilə əxlaqlandırılması vacib Ģərt kimi ortaya 

çıxır. Bu baxımdan cəmiyyətin ali məqsədə doğru inkiĢafı praktiki bir fəaliyyət sahəsinə çevrilir. 

Məhz bu yolda əsas vəzifə, həmin dövrlərdə dövrün tələbi ilə ortaya çıxan əxilik və sufilik 

hərəkatlarının üzərinə düĢürdü. Buna görə də, dövrün mütəfəkkirlərinin və onlar arasında dahi 

Nizaminin məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməsi, onların dövrünün həm də fəal ictimai 

xadimləri olduğunu göstərir. Məhz, bu baxımdan Orta ġərq sosial-siyasi ideyaları antik dövrün 

formal sosial-siyasi ideyalarından öz praktikliyi və humanistliyi ilə fərqlənir. 

         Nizaminin yaradıcılığında utopik cəmiyyətin təsvirinə tez-tez yer verilir. O, əsasən 

cəmiyyətin idarə olunmasında ədalət, humanizm, mərhəmət prinsiplərinə əsaslanır. Bu da onun 

həm yaĢadığı cəmiyyətdən narazılığını, həm də insanın yalnız xoĢbəxt cəmiyyətdə xoĢbəxt ola 

biləcəyinə inamından irəli gəlir. Nizami dövrünün naqisliklərindən  əyriliklərindən, 

yalançılıqdan, rüĢvətdən, xəyanətdən və baĢqa Ģeylərdən çox Ģikayətlənir. Yəni, o yaĢadığı 

cəmiyyətin ideal saydığı cəmiyyətdən xeyli fərqləndiyini deyir. Və xoĢbəxt saydığı cəmiyyəti 

təsvir edir. O, doğru danıĢan, düz iĢlər görən, xeyirxah, heç kəsə pislik etməyən insanların 

cəmiyyətidir. Burada Nizaminin qədim Yunan filosoflarının utopik cəmiyyət təsəvvürləri ilə 

qismən uyğunluğu duyulur. Xüsusilə, Sokratın xeyirxah insanlar icmasına, Platonun dövlətinə 

qismən yaxınlıq görünür.  

         Nizami cəmiyyətin ali məqsədə doğru inkiĢafında ―adil Ģah‖ ideyasına böyük əhəmiyyət 

verir. Platon ideal dövlətin baĢında filosofu görürsə, Nizami adil Ģahı görür. Ancaq Nizaminin 

adil Ģahı da nəcib, bilikli, əxlaqlı, geniĢ dünyagörüĢünə malik adam olmalıdır. Bu mənada onun 

«adil Ģahı» Platonun «filosof  hökmdar» obrazına uyğundur. Bu onu göstərir ki, Nizaminin 

cəmiyyət və dünya haqqında təsəvvürlərinin formalaĢmasında Sokrat və Platonun fəlsəfəsinin 
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rolu böyük olub. Nizami elə bir dövrdə yaĢayırdı ki, cəmiyyətdə sosial inteqrasiya, iqtisadi 

qanunauyğunluqlar özünü göstərirdi. Ölkə adətən, ayrı-ayrı vilayətlərdən ibarət idi və onlar Ģahın 

fərmanı ilə idarə olunurdu. Onda belə təsəvvür yaranırdı ki, cəmiyyətdə olan hər bir hadisə 

(siyasi, iqtisadi, mənəvi) Ģahın necə fərman verməyindən asılıdır. Fərman siyasi-iqtisadi reallığı 

yaradırdı, əks təsəvvür olunmurdu. Məhz buna görədir ki, ölkənin hər bir uğuru və ya uğur-

suzluğu Ģahın adı ilə bağlanırdı. Ancaq onun dərin zəkası bir çox sosial problemlərə nüfuz edə 

bilirdi. Nizami əsərlərində hökmdarların əxlaqi simasını dəyiĢdirərək, psixoloji məqamlara 

toxunurdu. 

           Nizami əsərlərində bildirir ki, tarixin bütün dövrlərində insanların sülh Ģəraitində birgə 

yaĢayıĢını təmin etmək və ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün müəyyən sosial-siyasi 

ideyalara, hüquqi qaydalara ehtiyac olmuĢdur. HəmiĢə Ġlahi dinlərin əxlaqi hökmlərində və 

hüquqi normalarında nəzəri Ģəkildə əks olunan bu ideyalar, onları təbliğ edən peyğəmbərlərin 

sosial-siyasi fəaliyyətində öz praktiki həllini tapmıĢdır. Bu ənənə, ġərqdə müxtəlif cəmiyyətlərə 

dövrün tələblərinə uyğun Ģəriət gətirən, təhrif olunan Ġlahi qanunları yenidən bərpa edən və bu 

ənənələri davam etdirən peyğəmbərlik məktəbi tərəfindən formalaĢmıĢdır. Buna görə də, Nizami 

öz ədəbi qəhrəmanı olan Ġskəndəri əsərin sonunda peyğəmbərlik sifəti ilə tərənnüm etmiĢdir.   

           Nizami Gəncəvi cəmiyyəti təbiətin ayrılmaz bir hissəsi kimi səciyyələndirir. Onun sosial 

ədalət ideyasının təməlində Ġlahi eĢq ideyası dayanır. Varlığı idarə edən Ġlahi eĢq, həmçinin 

cəmiyyətin də idarəolunmasını təmin edir. Cəmiyyətdə xoĢbəxtlik, onu təĢkil edən insanların bir-

birinə olan məhəbbəti əsasında bərqərar olur. Bunu Ġskəndəri heyrətə gətirən «xoĢbəxtlər 

ölkəsində» olan insanların qarĢılıqlı münasibətlərində müĢahidə edirik. Çünki Ġlahi eĢq 

insanlararası münasibətlərə sədd çəkən bütün idrak formalarını aĢaraq vəhdətə, harmoniyaya 

gətirir.  

          Nizaminin sufizmdən qaynaqlanan eĢq fəlsəfəsi humanizm ideyaları ilə üzvi Ģəkildə 

birləĢərək ictimai xarakter kəsb etməyə baĢlayır. AĢiqlər humanizmin və sosial ədalətin obrazına 

çevrilirlər. Xeyirxahlıq eĢq ilə əldə olunur. Çünki eĢq qəlbi paklaĢdırır, ona fədakarlıq, 

qəhrəmanlıq kimi pak hisslər bəxĢ edir, insanı əbədiyyət, həqiqət kimi uca mənalara qovuĢdurur. 

Lakin bu uca zirvələrə yetiĢən əsər qəhrəmanları, yaĢadıqları cəmiyyət üçün «dəli, divanə» hesab 

olunurlar. Məsələn, Məcnun bu cəmiyyətdə dəli-divanə kimi tanınan bədbəxt bir insandır. Onun 

varlığı, cəhalət qaranlığına qərq olmuĢ cəmiyyət üçün sönmüĢ bir günəĢdir. Nizami Gəncəvi 

bununla, yəni eĢq fəlsəfəsi ilə ictimai rejimin çirkinliklərini ortaya qoymuĢdur. Məcnunun eĢqi 

yaĢadığı cahil cəmiyyətdə özünə yer tapmır. Deməli, Nizamiyə görə Ġlahi ədalətin, harmoniyanın 

və ictimai təkamülün əsas düĢməni cahillikdir. Cahillik isə bütün varlığı vəhdətə gətirən Ġlahi 

eĢqdən məhrum olanların idrakıdır. Nizami var-dövləti, vəzifəni, eyĢ-iĢrəti hər Ģeydən uca tutan 

cəhalət obrazlarını əsərlərində aydın Ģəkildə iĢıqlandırmıĢ və onları kamil insan obrazları ilə üz-

üzə qoymuĢdur. Mütəfəkkir bu metodla cəmiyyətdə sosial-əxlaqi xeyir və Ģər problemini həll 

etməyə çalıĢmıĢdır.   

          Lakin Nizamiyə görə təbiətdə mütləq mənada ideal cəmiyyət yaratmaq mümkün deyildir. 

Çünki cəmiyyət kamil və cahil insanların mübarizəsindən ibarət olan bir idraki təkamül 

prosesidir. Cəmiyyətin ali məqsədə doğru təkamülü həm fiziki, həm də metafizik bir prosesdir. 

Buna görə də, ideal cəmiyyət öz son məqsədinə metafizik «cənnət» ideyasında qovuĢur. Cənnət, 

sonralar cəhənnəm əhli olacaq kafirlərdən seçilmiĢ mömünlərin yeri olduğu halda, dünya hər 

ikisinin birlikdə mövcud olduğu yerdir. Buna görə də, onların vahid bir ideal cəmiyyətdə 

mövcudluğu problem olaraq qalır. Nizaminin bu baxımdan ideal cəmiyyət ideyası daha çox 

metafizik xarakterlidir. 

        Nizami problemin həllinə dialetik təkamül prinsipindən yanaĢır. Ona görə, bəĢəriyyəti 

sosial ədalətə aparan yol, kamil insanın yetiĢdirilməsi və tərbiyəsindən keçir. Hətta ayrı-ayrı 

kamil tarixi Ģəxsiyyətlər, peyğəmbərlər təkbaĢına bu problemin öhdəsindən gəlmək iqtidarında 

deyildirlər. Nizami bunun üçün sərkərdəlik, hökmdarlıq, filosofluq və peyğəmbərlik 

mərhələlərindən keçən ədəbi Ġskəndər obrazını yaratmıĢ və bununla dünyada sosial ədalətin, 

kamil cəmiyyət modelinin qurulmasının hər bir cəmiyyət üzvünün kamilləĢməsindən asılı 

olduğunu, yəni ayrı-ayrı mömin Ģəxsiyyətlərin qurduğu vətəndaĢ cəmiyyətinə bağlı olduğunu 
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göstərmiĢdir. Buna görə də, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin əsas fəlsəfi məzmunu, insan və onun 

özünüdərk fəlsəfəsi üzərində qurulmuĢdur. Çünki sosial problemlərin həlli məhz Ģəxsiyyətin 

yetiĢdirilməsindən asılı olmuĢdur. Eyni zamanda Nizamiyə görə, cəmiyyətdə Ģəxsiyyətin, kamil 

insanın yetiĢdirilməsi, təbiətin özündə potensial Ģəkildə mövcud olan antrop prinsipinə uyğun 

gəlir. 

 Nizami antrop prinsipini önə çəkməklə insanın təbiətdə oynadığı rolu və onun üzərinə 

düĢən vəzifəni xatırlatmıĢdır. Bu rol və vəzifələr hər bir vətəndaĢın üzərinə düĢür. Ġnsan yalnız 

öz qurduğu cəmiyyətə görə deyil, həmçinin onu əhatə edən ətraf mühitə, təbiətə görə Ġlahi bir 

məsuliyyət daĢıyır. Lakin rəiyyəti idarə etmək vəzifəsini üzərinə götürən hökmdarlar burada bir 

xəlifə kimi xüsusi məsuliyyət daĢıyırlar. Buna görə onların üzərində xüsusi Ġlahi cavabdehlik 

vardır. Onlar təbiətdə və tarixdə müəyyən missiyanı yerinə yetirir və bunun üçün təbiət onlara bu 

missiyanın yerinə yetirilməsinə potensial Ģəkildə imkan yaradır. Nizami hökmdarları Adəm və 

Məhəmməd peyğəmbərin varisləri kimi dəyərləndirərək onları Humaya bənzədir. Onların həyat 

tərzi ilə peyğəmbərlərin həyat tərzini müqayisə edir. O, həmçinin aləmdə olan bütün varlıqların 

yaradılan müqəddəs bir gövhər olduğunu və hökmdarların isə onlardan biri olduğunu, lakin onlar 

üzərində tarixi bir missiya daĢıdığını bildirir: 

          Nizami xüsusilə hökmdarlara bildirir ki, Ġlahi qanunlara itaət və onların qorunub 

saxlanılması, Ģahların üzərinə düĢən ən böyük məsuliyyətdir. Daim adil, haqqpərəst insanlar, 

cəmiyyətdə bunların qorunub saxlanılması, yəni xalqın hüquqlarının qorunması üçün mübarizə 

aparmıĢ və canlarından keçmiĢlər. Heç bir hökmdar isə bu əmanətə xəyanət edə bilməz: 

          Nizami Gəncəvi bildirir ki, yaratma, əmr və hökm Yaradana aid olduğu üçün, onlara aid 

olan haqq və vəzifələr də Ona aiddir. Yaradanın hakimiyyət və qüdrətini, mütləq xarakterini, 

onun  sonsuzluğunu, varlığı yaradıb idarə etməsini təsdiq edən sifətləri vardır. Onun hakimiyyəti 

öz əksini varlıqda tapır və obyekt üzərində reallaĢır. Yaradanın Mutləq hakimiyyətinin bir 

təcəllisi olan dövlət Ġlahi hakimiyyətin gerçəkləĢməsində bir vasitədir. Dövlət qanunlarla 

mövcuddursa, qanunlar da Ġlahi hakimiyyətlə müəyyənləĢir. Nizami Yaradana «Ey ġahi Cahan», 

«Dünyanı yaĢadan ey Sahibi-taxt» ifadələri ilə müraciət edir. 

         Beləliklə, Allah qanunlarla idarə olunan ədalətli cəmiyyətin varlığında təcəlli olunur. 

Nizamiyə görə, sosial-əxlaqi münasibətlər həm qorxu, həm də sevgi üzərində qurulur. Hər iki 

əxlaqi davranıĢ cəmiyyətdə sosial siyasi balansı qoruyub saxlayır və geniĢ mənada inkiĢafa təkan 

verir. Çünki bu sevgi «qardaĢlıq sevgisi» kimi həm cəmiyyətə, həm də Allahın təcəllisi olan 

təbiətə sirayət edir:  

           Nizami hakimiyyətin Yaradana məxsus olduğunu vurğulayaraq, buna əsərində bir neçə 

misal gətirir. Tarixdən məlum olduğu kimi, Məhəmməd Peyğəmbərin Sasani Ģahı Xosrova  tarixi 

məktubu vardır. Lakin Xosrov bu məktuba sayqısız yanaĢdığı üçün Ġlahi iradə tərəfindən 

cəzalandırılmıĢdır.  

          Ġslamın siyasi ideyalarına istinadən Ģair  mütləq hakimiyyətin və idarənin Allaha aid 

olduğunu vurğulayır. Ġnsan bu məsuliyyəti öz üzərinə götürsəydi, cəmiyyətdə heç bir zaman 

nizam və ədalət bərqərar ola bilməzdi. O, boynuna düĢən vəzifə və məsuliyyətini yerinə yetirmək 

üçün, hüquq və azadlığa ehtiyac duyur. Onun hərtərəfli kamilləĢməsi ilə əlaqədar hüquq və 

vəzifələri müəyyənləĢdirildiyi kimi, cəmiyyətlərin də maddi və mənəvi inkiĢafı ilə bağlı hüquq 

və vəzifələri Mütləq Ədalət prinsipinə əsasən müəyyənləĢdirilir. Nizami bunun Allahın 

Peyğəmbər ilə göndərdiyi Ġlahi qanunlarda tərənnüm olunduğunu bildirir. Bütün insanlar bu 

baxımdan qanun qarĢısında bərabərdirlər. Bu bərabərlik, bütün insanların səadətinə təminat verir. 

kimi həmin ölkədə insanın öz din, mal, namus, vətən və canlarını qorumaq və inkiĢaf etmək üçün 

öz dövlətlərinin yaradılması zərurəti meydana çıxmır. Yəni, dövlətin mövcud olmadığı bir 

Ģəraitdə insanlar təbiətdə olduğu kimi bir cəmiyyət halında Ġlahi hakimiyyətin iradəsinə tabe 

olurlar. Onlar Ġlahi eĢqin qanunları ilə idarə olunur və idarə edirlər. Bu cəmiyyət cəhalətdən xilas 

olan və mənəvi təkamülün zirvəsinə yüksələn kamil insanların cəmiyyətidir.       

   Lakin dövlətdən azad olan bu «xoĢbəxtlər ölkəsi» cəmiyyəti özündən azad ola 

bilməmiĢdir. Bununla Nizami onu göstərmək istəmiĢdir ki, insan bir fərd kimi əzəldən 

cəmiyyətdən kənarda mövcud ola bilməmiĢdir. Cəmiyyətdə mövcud olan ziddiyyətlərin kökü, 
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əslində fərdlər arasında olan maddi-mənəvi disbalansdan yaranmıĢdır. Lakin hər bir fərdin 

mövcudluğu cəmiyyətin varlığından asılı olduğu üçün, cəmiyyətin birliyi və hüquqiliyinin 

qorunub saxlanılması da zərurətdən irəli gəlir.  

Nizaminin sosial-fəlsəfi fikirlərində müəllimin rolu məsələsi ən mühüm yerlərdən birini 

tutur. Təlim prosesində müəllim-Ģagird münasibətlərinin əhəmiyyəti müxtəlif mütəfəkkirlərin 

diqqət mərkəzində olub. O, müəllim-tələbə münasibətlərinə təkcə öyrədən-öyrənən bağlılığında 

baxmır. Onun biliyi ilə yanaĢı, əxlaqı, insani keyfiyyətləri də böyük rol oynayır. Yalnız nəcib və 

əxlaqlı insan müəllim ola bilər. Bu ciddi, prinsipial və muasir təsəvvürlərlə səsləĢən mövqedir. 

Ġndi təlimin etik-mənəvi tərəfi barədə çox yazılır, müzakirələr aparılır. Bu iĢdə Nizaminin 

fikirləri kompas rolunu oynaya bilər. ―Ağıla nur‖ və ―ürəyə qüvvət‖ yalnız "tərbiyə, hünər, 

nəzakət" bir yerdə olduqda əhəmiyyətli təsir verə bilir. Aydın görünür ki, Nizami təfəkkürlə 

ruhun (mənəviyyatın, hislərin) vəhdətindən danıĢır. Onun üçün ifadənin möhkəmliyi ilə əqlin 

itiliyi bir-birini tamamlayır və bu mənada birinin digərindən ayrı mövcudluğu mümkün deyil. 

Bunların vəhdətinə isə müəllimin insani keyfiyyətləri ilə yüksək biliyi bir-birini tamamladıqda 

nail olmaq olar.  
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Многообразие проблем социальной философии эпохи глобализации дополнилось 

фактором пандемии, которая не только ставит неожиданные задачи перед познанием, но и 

свидетельствует о начале новой эпохи развития человеческой цивилизации. Такие 

масштабные социальные процессы, как глобализация, становление постиндустриального 

и информационного общества, не могли не трансформировать логику развития познания. 

А постнеклассическое и постмодернистское мировоззрение, соответственно, не могло не 

изменить традиционные методы познания. Пандемия переводит многие процессы из 

реального пространства-времени в режим виртуальности, такие масштабные институты, 

как образование, здравоохранение и другие ускоренными темпами осваивают режимы он-

лайна.  

Страны мира с различным уровнем развития противостоят вызовам схожих проблем по 

отличающимся методам, зависимым от потенциала этих стран. И это в значительной мере 

тормозит процесс генезиса общечеловеческих ценностей и ожесточает борьба за 

сохранение традиционных ценностей, транслятором которых в каждом конкретном случае 

выступает та или другая интерпретация этно-религиозного наследия, облекаемая в форму  

социальной доктрины, способной объяснить любую проблему общества. Такой 

осознанный примитивизм импонирует сознанию масс, находящихся под гнетом не 

воспринимаемых до конца теорий, формирует протестное настроение, множит фобии и 

недоверие между носителями различных культурных традиций. Войны «возмездия» 

создали ситуацию новых вызовов как в мировой политике, так и в культуре.     

Продолжается крушение традиционных институтов государства, сложившихся норм 

политики, демократии и общечеловеческой морали. Идет напряженный поиск новых 

моделей этики взаимоотношений цивилизаций, культур и народов, в которых возрастает 

роль религии, а это требует своего объяснения. Имеется в виду современная тенденция, 

при которой в первую очередь развивается не культурная, а политическая составляющая 

религии. Замена реальных социальных и политических проблем мифологемами 

религиозного сознания весьма опасная практика, что подтверждается многочисленными 

межэтническими конфликтами, за которыми незримо (а иногда и открыто) стоят ложно 

интерпретированные религиозные ценности. 

Тенденции глобальной пандемии в мировом масштабе приводят к сворачиванию 

многогранности традиционных человеческих качеств, усиливают попытки стирания 

идентичности личности по менталитету, этносу, расе и национальности. В этих условиях 

одной из важнейших проблем становится сохранение достигнутой веками свободы 

человека. Той свободы, которая определяется возможностью личности мыслить и 

поступать в соответствии со своими представлениями и идеями, а не вследствие внешнего 

принуждения. Произвольное ограничение свободы личности, жесткая регламентация ее 

сознания и поведения, низведение человека до роли простой «детали» в социальных и 

технологических системах наносит ущерб, как личности, так и обществу.  

Современному обществу необходима такая модель социального познания, которая 

способна нивелировать основные риски и угрозы глобализации и пандемии. 
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Современный процесс глобализации следует рассматривать как, пусть и радикальный, не 

имеющий аналогов, но закономерный этап социальной эволюции. Но можно ли такую же 

оценку вынести процессу пандемии? Конечно же, нет! Скорее, это результат, издержки 

неуправляемости многими сторонами глобализации, которую в первую очередь 

необходимо проанализировать как проблему социальной философии, возникшую в  

результате человеческой деятельности, основанной на определенных ценностях.  

Процесс глобализации в значительной мере поддерживается уровнем  развития 

информационного общества. Поэтому необходимо выявить сущностные черты 

современного информационного общества, характеризующиеся спецификой 

технологических процессов, средств массовой коммуникации. Человек такого общества – 

«хомо информатикус» - является частью глобализирующегося мира, но пандемия вносит в 

этот процесс дезинтеграционные тенденции, она уже привела к национальной 

замкнутости, росту сепаратистских настроений, государственному эгоизму. Прежде чем 

бороться с этими явлениями, необходимо их изучить, что становится главной проблемой 

современной социальной философии. 

Современный этап глобализации обусловил переход функции интеграции человечества к 

средствам массовой информации. В данном утверждении есть нечто виртуальное, замена 

реального объединения людей в обществе новыми средствами коммуникации. СМИ – 

создают новую форму объединения, при которой люди могут и не иметь информации о 

специфике жизни других людей, которые совместно участвуют в общей социальной  

интеграции, происходящей на новом уровне посредством разнообразных  

информационных систем. Новая социальная коммуникация реализуется в выстраиваемых 

компьютерных сетях, объединяющих большие группы людей с общими интересами и 

потребностями.    

Если глобализация продолжится как процесс, охватывающий весь мир, связывающий 

структуры, культуры и их институтов, то малые государства и общества в результате 

превратятся в подэлементы более крупных систем, проповедующих идеи свободного 

мирового рынка, глобальной массовой культурой и мирового информационного 

сообщества, которому малые государства будут понуждаться делегировать свои 

суверенные права.  

Угроза для жизни человека исходит теперь не от внешнего врага или некогда дикой 

природы, а от «второй», созданной руками самого человека искусственной природы, 

которая ведет к росту числа глобальных экологических катастроф. Прежние 

оптимистические прогнозы различных футурологов, как и идея непрерывного прогресса 

человечества, сегодня не вызывают общественного доверия. Проблемы выживания в этих 

новых условиях существования все чаще становятся предметом размышлений ученых и 

философов.  

Экономика эпохи глобализации сворачивает промышленное производство, а расширение 

информационных систем приводит к  росту сферы  услуг, которая становится основным 

полем приложения труда человека.  

Постепенно происходит становление «третей среды» обитания человечества, которая в 

условиях, предоставляемых информационными технологиями, приобретает виртуальный 

характер. Соответственно этому масштабному процессу идет формирование новой 

культурной традиции, связывающей между собой реальный и виртуальный мир человека. 

В этих условиях настоятельно требуется разработка новых областей социальной 

философии, способных объяснить происходящие изменения в жизни общества. 

В целом, человечество находится в преддверие радикальной трансформации 

мировоззрения и становления новой проблематики социальной философии. 
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Dünya həmiĢə dəyiĢir, tarix heç vaxt dayanmır. Buna görə insanın müasir dünya tərəqqisi 

ilə yan-yana gəzməsi təəccüblü deyil. Ġndi Gənclik fövqəladə texnologiyalar əsrində böyüyür və 

inkiĢaf edir. Buna görə dəyiĢikliklər əvvəlkindən daha sürətlə gedir.  

  ―Dəyər‖ nədir? Dəyərləri fəlsəfi ədəbiyyatlarda əslində ―aksiologiya‖ adlandırırlar. 

Aksiologiya mədəniyyətin və fəlsəfənin bir istiqaməti olaraq insani dəyərləri öyrənən elmdir. 

Praktiki fəaliyyət prosesində insan intellekti vasitəsilə dəyərlərin təsnifatı verilmiĢ və 

qiymətləndirilmiĢdir. Təcrübə zənginləĢdikcə bir çox dəyərlər nəzərdən keçirilmiĢ, bəziləri 

sıradan çıxmıĢ, yeniləri meydana gəlmiĢdir.  

Insanlar dəyərlər müstəvisində özlərinin əlaqə və münasibətlərdən ibarət olan dəyərlərini 

formalaĢdırırlar. Bu formalaĢdırma əlaqələrdən, təsirlərdən meydana  gəlir. Insanın duyğu ilə 

qəbul edilən hər bir əlamət, obraz dəyərdir. Lakin subyektiv olaraq dəyər olmaya da bilər. 

Məsələn, bir Ģəxs hər bir duyğuda siqnalı özü üçün dəyərli hesab etməyə bilər. Çünki ondan 

zərər görə bilər. Bu baxımdan da zaman, məkan, imkan və gerçəkliklər dəyərlərdən təĢkil olunur. 

Dəyər fəlsəfəsinə görə, dəyər-insan həyatı üçün əhəmiyyətli olan təbii və mədəni predmetlərdir, 

hansılar ki, onlar insanların dünyaya etdikləri təsirlərdən meydana gəlir, eləcə də öz-özünə təbii 

olaraq ortaya çıxır. Yüksək dəyər digərləri ilə müqayisədə, əks olan tərəflə müqayisədə meydana 

gəlir. Insanlar yaxĢıya can atırlar; çünki pislik var, həqiqətə can atırlar; çünki yalan var, insanlar 

gözəlliyə məftun olurlar; çünki eybəcərlik var. Qiymətləndirmə qabiliyyəti dərketmə ilə 

əlaqəlidir. Dəyərlər oriyentasiyasının özünəməxsus birləĢməsi (maraqlar, təqdimatlar, inamlar, 

inanclar, baxıĢlar, hisslər, əxlaq-davranıĢ prinsipləri) hər bir insanın daxili aləminin unikallığını 

meydana gətirir, onun təkrarolunmaz Ģəxsiyyətinin və induvidiallığının bazasında qərarlaĢır. 

Elmi baxıĢa görə, dəyər insanlıqla bağlıdır. Onun tarixi də insanlığın tarixini əks etdirir. Bütün 

mövcud problemlər dəyər problemidir. Aksiologiya XX əsrdən müstəqil elmi istiqamət kimi 

inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır və bir çox elmlərin qarıĢığını özündə cəmləĢdirir.  

Mənəvi dəyərlər cəmiyyətin mənəvi münasibətlərinin təzahür formalarından biridir. Bu, 

cəmiyyətin bir növ mənəvi dəyərləri, Ģəxsiyyət davranıĢının motivasiyasını və istiqamətini əks 

etdirir. Əxlaqi dəyərlər insanların hərəkətlərindən yaranır (müsbət və ya mənfi). 

Mənəvi dəyərləri quruluĢuna görə aĢağıdakı kimi yerləĢdirmək olar: 

- Mənəvi tələbatlar (hər Ģeyin həyata keçirilməsini istəmək); 

- Insanların sosial hadisələrini və ya hərəkətlərini mənəvi meyarlar baxımından 

qiymətləndirməsi; 

- Səy göstərməyiniz lazım olan məqsədlər və onlara çatmaq üçün vasitələr. 

Əxlaqi dəyərlər də bir dəyər növüdür. Əxlaq, insanın davranıĢını idarə edən spesifik 

kontekstdən qaynaqlanan qaydalardır. Əxlaq bir qrup Ģəxs tərəfindən qurulan adətlərdir, etik 

davranıĢları müəyyənləĢdirir. 

Əxlaqi dəyərlər, ilk növbədə, ümumbəĢəri fəzilətlərlə, eləcə də kifayət qədər sərt yazılmamıĢ 

qanunların – prinsiplər, qaydalar və normaların yaradılması ilə baglıdır. Qüsursuz, tamamilə və 

mükəmməl bir Ģəkildə ifadə olunan mənəvi dəyərlər mənəvi (əxlaqi) ideal kimi çıxıĢ edir. Bunlar 

mövcud və ya baĢ verən hadisələrin özünəməxsus mənəvi əhəmiyyəti baxımından 

qiymətləndirmədən ibarətdir. Məsələn, pislik olduğu üçün yaxĢılıq qiymətləndirilir, mənəvi 

hərəkət bir dəyər kimi çıxıĢ edir, çünki baĢqa bir seçimin real ehtimalı var.  
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      Insanların müəyyən fenomen və hərəkətlərinin mənəvi dəyərləri yalnız obyektiv amillərdən 

asılı deyil: cəmiyyətin sosial-iqtisadi quruluĢundakı yeri və rolu, eyni zamanda subyektiv 

qavrayıĢdan, xüsusən də insanın ictimai əhəmiyyətli ehtiyac və maraqları dərk etməsindən. 

Mənəvi dəyərlər, yalnız ictimai (sosial, sosial-tarixi, mənəvi) hadisələri (münasibətləri), 

cəmiyyət və insan üçün əhəmiyyətini səciyyələndirə bilər. Bir insanın dünyaya, özünə, gerçəklik 

hadisələrinə, həqiqi həyatda həqiqi mənəvi ehtiyaclarının problemli Ģəkildə həyata keçirilməsinə 

fəal maraq göstərir. 

Əxlaqi dəyərlər bir insanın fəaliyyətini sosial və fərdi problemlərə yaradıcı, Ģüurlu bir seçim 

həllinə yönəltməyə qadirdir, yalnız həqiqi davranıĢda (əxlaqi hərəkətlər və Ģəxsi mənəvi 

xüsusiyyətlər Ģəklində) həyata keçirildikdə. Onların sosial gücü fəaliyyətlərdə - biznesdə, 

karyerada, ictimai fəaliyyətlərdə özünü büruzə verir. Əxlaqi dəyərlər insan davranıĢının, 

münasibətlərinin sosial-mənəvi tənzimlənməsində vacib amildir. Mənəvi dəyərlərdən mənəvi 

qaydalar yaranır.  

Mənəvi dəyərlərin məzmunu insan həyatının konkret tarixi Ģəraiti və ondan asılı olaraq köklü 

Ģəkildə dəyiĢir. Bir cəmiyyətdə, hətta bir sosial qrupda yaxĢı və ədalətli sayılan Ģey digərində 

qınağa səbəb olur və ya əksinə. Bütün insanlara və hər zaman uyğun gələn universal və mütləq 

mənəvi dəyərlər yoxdur.  

Əxlaqi dəyərlər təbiətdə statik qoruyucu ola bilər, insanların reallıqları dəyiĢdirməməsinə, 

əksinə təməllərini qorumağa və mövcud həyat Ģərtlərinə uyğunlaĢmasına istiqamətləndirə bilər. 

Əxlaqi dəyərlərin statik qoruyucu tərkibinin prioritet mövqeyi onların əsas yaradıcı və 

transformativ mənasının – insan həyatının ahəngdarlaĢmasına səbəb olur. Mənəvi dəyərlərin 

statik qoruyucu mahiyyəti, dinamik inkiĢaf edən cəmiyyətin vəzifələri ilə barıĢmaz qarĢıdurmaya 

girir; bu mənəvi dəyərləri ―yenidən qiymətləndirməyə‖ ehtiyac var.  

Müəyyən sosial-tarixi Ģəraitdə mənəvi dəyərlərin deformasiyası, məsələn, hər hansı bir fikir 

ayrılığının, yaradıcı fəaliyyətə məhdudiyyətlərin qoyulması və s. meylinin olduğu bir cəmiyyətdə 

baĢ verir.  

Əxlaqi dəyərlərə aĢağıdakılar daxildir: 

  1. Düzgünlük 

Bu keyfiyyət dürüst olmaq kimi tərif edilə bilər. Dürüstlük səmimi, birbaĢa, açıq və ya hətta düz 

olmağı nəzərdə tutur. Ənənəvi cəmiyyətlər bu dəyər üzərində quruldu və doğruluq bir keyfiyyət 

idi.  

 2.Hörmət 

KeçmiĢdə hörmətin dəyəri böyüklərə hörmətlə ifadə olunurdu. Bunun səbəbi ağsaqqalların 

gənclərdən daha bilikli və müdrik olduqları güman edilmiĢdir.  

 3.Dözümlülük və əməkdaĢlıq 

Bu dəyərin izah olunması üçün bir suala diqqət yetirək. Ġki nəfər razı olmadıqları təqdirdə 

birlikdə iĢləyə bilərmi? Bunun ən məntiqi cavabı - Xeyr. Bunun səbəbi bir insanın həmiĢə 

digərinin çatıĢmazlığını görməsidir. ġəxslərin iĢləməsi üçün qarĢıya qoyulmuĢ hədəflərə çatmaq 

üçün birlikdə fərqlərini qiymətləndirməli, məqsədlərinə uyğunlaĢmağı öyrənməlidirlər. Zəif və 

güclü tərəflərini bir araya gətirməlidirlər. Dözümlülük, qarĢılıqlı əlaqədən irəli gələn qarĢılıqlı 

anlaĢmanı əhatə edir. Hörmət, iĢbirliyi, qarĢılıqlı faydalı əlaqələri əhatə edir. Azərbaycan tolerant 

ölkədir.  

 4.Çətin iĢ və funksionallıq 

Ənənəvi cəmiyyətlər zəhmətin və funksionalizmin fəzilətlərini qiymətləndirirdilər. Hər Ģey bu 

cəmiyyətlərdə dəyərləri gənc nəsillərə aĢılamağa yönəldilmiĢdir. Ənənəvi cəmiyyətlər tənbəlliyi 

və bu kimi digər dəyərləri dəstəkləmirdilər. Fərdlər zəhməti inkiĢaf etmiĢ bir həyat üçün vacib 

hesab edirdilər.  

 5. Ġnsan həyatına və Ģəxslərin ləyaqətinə hörmət 

Insan həyatı müəyyən əxlaqi normativlərə uyaraq ―düzgün‖ yaĢamaqda və bu həyatın maddi 

nemətlərindən özünü çəkindirərək, əbədi həyat üçün ibadətlər ilə mənəvi həyatı qazanmağa 

çalıĢmaqda görürdülər. Ləyaqət hər kəsə istədiyi səviyyədə tam olaraq öyrədilə bilməz. Demək 
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ki, hər kəs müəyyən ölçülərdə tərbiyə edilə bilər, yəni ləyaqət sahibi ola bilər. Deməli, Insan 

həyatının ən böyük əxlaqi dəyərlərindən biridir.  

 6. Ġndiki dəyərlər 

Hər bir ölkənin toxunulmaz, müqəddəs sayılan simvolları, dəyərləri var. Məsələn, müxtəlif 

yerlərdə dindar Ģəxsləri, valideynləri və ya baĢqa amilləri müqəddəs hesab edirlər. Hətta 

heyvanların belə müqəddəs olduğu ölkələr var. Lakin son zamanlar Azərbaycanda  müqəddəslik 

məfhumuna münasibət daha da qabarıb. 2-ci Qarabağ savaĢının baĢlanması bu anlayıĢın daha  da 

ucadan fərəhlə səslənməsinə səbəb oldu. Çünki Vətən bizim üçün müqəddəsdir. Ana qədər 

əzizdir. Necə deyərlər ikinci anamızdır. Vətən uğrunda sevinə-sevinə ölümə gedən igidlərimizi 

görəndə bunu mən bir daha kəĢf etdim. YaĢasın Azərbaycan əsgəri.  

Müasir Azərbaycan tarixinə nəzər saldıqda milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və 

inkiĢafı prinsiplərinin banisi kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevi görürük. Müstəqillik dövrünün 

təməl daĢları üzərində tarixi imzası olan Ulu Öndər Azərbaycançılıq ideologiyasının əsasını 

qoyaraq milli-mənəvi dəyərlər sistemimizi daha da gücləndirmiĢ, aĢınmadan xilas etmiĢdir. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizə qayıdıĢın və milli oyanıĢın xalqımız üçün gərəkliliyini nəzərə alan, 

hər zaman bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayan Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev bu 

sahədə inqilabi addımların atılmasına zəmin yaratmıĢdır. Ulu Öndər milli-mənəvi dəyərlərimizi 

təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın – dövlət quruculuğu prosesinin mühüm 

atributu hesab edirdi. Mənsub olduğu xalqın tarixi keçmiĢinə, mənəvi irsinə və milli dəyərlər 

sisteminə sönməz məhəbbət duyğularıyla yanaĢan Ulu Öndər deyirdi:  ―Hər xalqın özünə, öz 

tarixi köklərinə, əcdadları tərəfindən yaradılmıĢ milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı böyük 

amildir. Biz də indi dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın 

mədəni səviyyəsini daha da inkiĢaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə, saf 

əxlaqi əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik‖. 

Hər bir dövlətdə olduğu kimi Azərbaycanda da dil onun milli-mənəvi dəyərlərinin tərkib 

hissəsi sayılır. Ona görə də Azərbaycan dilinin inkiĢaf etdirilməsi, onun zənginləĢdirilməsi hər 

zaman dövlətimiz üçün prioritet olub. Azərbaycan dilini xalqın ən böyük sərvəti hesab edən 

ümummilli lider Heydər Əliyev çıxıĢlarında hər zaman vurğulayırdı ki, milli dövlət quruculuğu 

prosesinin çox mühüm Ģərtlərindən biri milli-ədəbi dil zəminində xüsusi rəsmi dil üslubunun 

formalaĢmasıdır. Bu zərurəti nəzərə alan Heydər Əliyev 18 iyun, 2001-ci ildə ―Dövlət dilinin 

tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ fərman imzaladı ki, sözügedən sənəd həmin dövrdə bu 

istiqamətdə atılan vacib addımlardan biri idi. 2001-ci il, avqust ayının 1-dən isə latın qrafikalı 

Azərbaycan əlifbasına keçilməsinə qərar verildi. Ümummilli liderin ―Azərbaycan əlifbası və 

Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında‖ 2001-ci il, 9 avqust tarixli fərmanı əsasında 

xalqımızın əlamətdar bayramları sırasına daha biri əlavə olundu. Ölkəmizdə Azərbaycançılıq 

məfkurəsinin inkiĢaf etdirilməsi, onun qorunub saxlanması da milli-mənəvi dəyərlərə xidmət 

etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycançılığın əsas 

atributlarından biri milli dövlətçilik, digəri isə milli-mənəvi dəyərlər hesab edilir. Bu mənada 

Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideyasının formalaĢması, onun inkiĢaf etdirilməsi və milli-

mənəvi dəyərlərin bir hissəsinə çevrilməsində müstəsna xidmətləri olub. 
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AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT GENDER SĠYASƏTĠ 

Mahrux Nəcəfli 

AMEA gender üzrə məsul Ģəxs, AMEA Qadınlar ġurası sədrinin müavini, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

mahru.abbas@gmail.com, 

Açar sözlər: gender siyasəti, qadın, kiĢi, hüquq bərabərliyi, qərar qəbuletmə 

SSRĠ-nin dağılmasından sonra yaĢanan keçid dövrü sovet respublikaları üçün asan 

olmadı. Keçid dövrü hər Ģeydən əvvəl bu ölkələrin sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni həyatında 

miqyaslı və dərin dəyiĢmələr gərəkdirdi. Ġnsan potensialını düzgün inkiĢaf etdirmənin ən 

səmərəli yollarından biri bu region əhalisinin yarısından çoxunu təĢkil edən qadınların hüquq və 

imkanlarını reallaĢdırmaq olardı. XX əsrin ən vacib siyasət dərslərindən biri budur ki, niyyət 

yaxĢı olsa da bir insan birliyi baĢqasının maraqlarını adekvat ifadə edə bilməz. Varlılar və 

kasıblar, müxtəlif etnik qruplar, inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələr arasında 

münasibətlər belədir. Qadın və kiĢi münasibətləri də bu qəbildən münasibətlərdir. Qadınlar öz 

maraqlarını özləri daha yaxĢı ifadə edər, cəmiyyətdə baĢ verən dəyiĢmələr və qərarvermədə 

bütün vətəndaĢlar təmsil olunarsa, bu, daha ədalətli olar.  

Sosializm dövründə qadın və kiĢilərin bərabərliyi sözdə elan olunsa da, real həyatda 

onların səsi eĢidilmirdi. Bütün yenilik və dəyiĢmələrin ötürücüsü partiya və dövlət idi. Milli 

parlamentlər qurulan kimi bütün region boyunda parlamentdə təmsil olunan qadın sayı yuxarıdan 

kvota ilə müəyyənləĢmiĢ 30%-dən 4-14% arasına düĢdü. Bu cür aĢağı göstəriciyə baxmayaraq 

sovet zamanı kvota təmsilçiliyindən fərqli olaraq hal-hazırda parlamentdə təmsil olunan qadınlar 

öz seçicilərinin gerçək siyasi təmsilçiləridir. Qadınlar yerli idarəetmə orqanlarına seçkilərdə 

əhəmiyyətli uğur qazanırlar ki, bu da əhalinin maraqlarına uyğun dəyiĢmələrin iĢtirakçısı olmaq, 

eləcə də öz siyasi təsirlıərini artırmaq imkanı deməkdir.  

Qadınların hakimiyyət strukturlarına inteqrasiyası həm sosial ədalətin təmini, həm də 

iqtisadi baxımdan səmərəli ola bilər. Qərar qəbuletmədə qadınların bərabər iĢtirakı əhatə olunan 

isan resursunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu adamlar isə iqtisadiyyatın fundamentini təĢkil 

edirlər. Qadınlar özəl sektorda, böyük müəssisələrin özəlləĢməsində hələ də zəif təmsil olunsalar 

da ölkəmizdə artıq formalaĢmıĢ ənənələr də var. Bu regionun, o cümlədən, Azərbaycan qadınları 

təhsillidir və yeni iqtisadiyyatın qurulmasında bu potensialdan istifadə edilir. Kiçik müəssisələr 

iqtisadi artım və tərəqqinin hərəkətverici qüvvələridir və bu sahədə qadınların təĢəbbüsləri 

artmaqda davam edir. 

Ölkəmizdə dövlət və iĢ dairələri güclü vətəndaĢ institutlarının formalaĢmasında 

maraqlıdır. Belə institutlar ictimai həyatın bütün səviyyələrində partnyor kimi fəaliyyət göstərə 

bilər. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən qadın-QHT-lərin Ailə, Qadın və UĢaq DK ətrafında 

birləĢərək birgə iĢi bu sahədə iĢin səmərəsini artırmıĢ olur. Beynəlxalq təĢkilatların bu sahədəki 

fəaliyyəti də bu iĢə dəstək verir. Ölkəmizdə qadın-QHT-lərin sayı ilbəil artmaqda davam edir. Bu 

birliklər siyasi və hüquqi problemlərin həllində, qadınların iĢ və peĢə fəaliyyətinin 

geniĢlənməsində, təhsil və səhiyyə sahəsində sosial xidmətlərin göstərilməsində göstərdikləri səy 

ilə ilə həm də qadın hüquqları və bərabərliyinin təsdiq formasına çevrilirlər.  

Qadınların qərar qəbuletmə prosesinə qatılmasına yol açacaq vəzifə yüksəliĢini siyasi və 

iqtisadi reformalarla mümkün hesab etmək sadəlövhlük olardı. Bunun üçün elə mühit 

formalaĢmalıdır ki, qadınların cəhdləri alqıĢlansın və dəstəklənsin, onların resurs və imkanlara 

çıxıĢı təmin olunsun. Dövlət, iĢ dairələri, ictimai institutlar bu iĢi dəstəkləyən siyasət və 

strategiya yürütməlidirlər. Amma bunun üçün yerli idarəetmə orqanlarındakı qadın 

təmsilçilərdən tutmuĢ parlament təmsilçisi qadınlaradək hər kəs bu iĢə kömək etməlidir. 

Ölkəmizdə qadının parlament sədri seçilməsi bu proseslərə yardım edəcəkdir.  

Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, Azərbaycan  BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının (BMT) 

üzvü olan dövlətlərin 2015-ci ilin sentyabr  ayında keçirilən Dayanıqlı ĠnkiĢaf Sammitində dünya 

liderləri tərəfindən qəbul edilmiĢ ―2030-cu ilədək dayanıqlı inkiĢaf sahəsində Gündəlik‖də əks 
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olunan 17 Dayanıqlı ĠnkiĢaf Məqsədi və 169 hədəfi özündə birləĢdirən qlobal Dayanıqlı ĠnkiĢaf 

Məqsədlərinə (DĠM) qoĢularaq bəzi öhdəliklər götürmüĢdür. Hər kəsi əhatə edən və universal 

xarakter daĢıyan bu yeni məqsədlər Minilliyin ĠnkiĢaf Məqsədlərinin əldə etdiyi nəticələrə 

əsaslanır və növbəti inkiĢaf istiqamətlərini müəyyənləĢdirir. DĠM-lərin 5-ci məqsədi gender 

bərabərliyinə nail olmaq, bütün qız və qadınların səlahiyyətlərini artırmağa həsr olunmuĢdur 

(bax: 1). 

DĠM-lərdən irəli gələn öhdəliklərlə bağlı dövlət orqanlarının üzərinə düĢən vəzifələrin 

icrasının əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham 

Əliyevin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli Fərmanı ilə Dayanıqlı ĠnkiĢaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 

ġurası yaradılmıĢdır. ġura tərəfindən təsdiq edilmiĢ Azərbaycan üçün prioritet hesab edilən 

məqsəd, hədəf və onlara uyğun göstəricilərin layihəsinə əsasən genderlə bağlı 5-ci məqsədə aid 

bütün hədəflər prioritet olaraq seçilmiĢdir. 

     ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında (bax: 2) ölkədə gender 

bərabərliyinin təmin olunmasının diqqət mərkəzində saxlanılması və onun həlli istiqamətində 

gender əsaslı zorakılıq hallarının qarĢısının alınması, məiĢət zorakılığına məruz qalmıĢ Ģəxslər 

üçün yardım mərkəzlərinin  və sığınacaqların yaradılması, orta təhsildən yayınma və erkən 

nikahlarla mübarizə, eləcə də zorakılıq  üzrə monitorinq sisteminin tətbiqi, qadınlar və kiĢilər 

üçün əmək bazarında bərabər imkanların təmin edilməsi,  qadınların iĢdə irəli çəkilməsi, 

qadınların rəhbər vəzifə tutmaq imkanlarının daha da geniĢləndirilməsi, ana və uĢaqların sosial 

müdafiəsi və mühafizəsinin gücləndirilməsi, uĢaq bağçalarının sayının artırılması, ailə 

planlaĢdırma xidmətlərinin inkiĢaf etdirilməsi, iĢləyən valideynlər üçün uĢağa baxmanın 

asanlaĢdırılması (BƏT-in ratifikasiya olunmuĢ ―Ailə öhdəlikləri olan iĢçilər haqqında 

Konvensiya‖sına uyğun olaraq) tədbirlərinin görülməsi nəzərdə tutulmuĢdur.  

Son illər Azıərbaycanda yaranan sosial mühit qadın sosiumu qarĢısında da yeni tələblər qoyur. 

Bu, ilk növbədə qadınlarla bağlı əsrlərlə, illərlə oturuĢmuĢ stereotiplərin dağılması, cəmiyyətdə 

qadının sosial rolları diapazonunun geniĢlənməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda qadınların siyasət, 

biznes və elm kimi ənənəvi kiĢi sahələrində təmsil payı artmaqdadır. Qadınlar ictimai həyatın 

bütün sahələrini fəal Ģəkildə mənimsəyirlər. Bu sahələrdən biri də elmi fəaliyyət sferasıdır. 

Sosial-iqtisadi mühitin dəyiĢməsi ilə ―elmdə qadın‖ məsələsi də transformasiyaya uğrayıb yeni 

xüsusiyyətlər əldə edir. Məsələn, Azərbaycanda fəlsəfə doktorlarının, təhsilin sonrakı 

pillələrində qızların sayının artması faktdır. 

Azərbaycanın baĢqa dünya ölkələri kimi informasiya dövrünə qədəm qoyması istehsalın 

intellektuallaĢması, bir çox sahədə fasiləsiz innovasiya prosesinin baĢlaması elmin bütövlükdə 

cəmiyyətdə rolunu artırır. Elmi icmanın yaradıcı potensialından rasional istifadə məsələsinin 

aktuallaĢması bu prosesdə alim-qadınların da rolunu nəzərə almağı tələb edir.    

Gender bərabərliyi sosial ədalət, insan hüquqları, demokratiyanın təbiətinin keyfiyyəti ilə 

bağlı əsas anlayıĢlardandır. Dünya birliyinin bir hissəsi olan Azərbaycan üçün də gender balansı 

demokratiyanın vazkeçilməz Ģərtlərindən hesab olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müasir 

gender durumu daha geniĢ regional və qlobal tendensiyaları əks etdirir. Bu vəziyyətin ən 

xarakterik əlaməti təhsil və səhiyyə sahəsindəki yüksək qadın təmsilçiliyi ilə yanaĢı biznes 

liderləri və qərarvermədə təmsilçiliyin daha da inkiĢafına ehtiyac duyulmasıdır. 

Gender amilinin ümumi siyasətə daxil edilməsi dövlətin öz strategiyaları və proqramlarının 

təkmilləĢdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gender bərabərliyi yoxsulluğun 

azaldılması, davamlı inkiĢafın təmin olunması və səmərəli idarəçiliyin qurulması üçün zəruri 

olan Ģərtlərdən biridir. Yoxsulluğun azaldılması, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı, məĢğulluğun 

artırılması və milli iqtisadiyyatın inkiĢafı üzrə qəbul edilmiĢ strateji sənədlərdə qadınların 

inkiĢafı, gender bərabərliyinin təmin edilməsi üzrə xüsusi tədbirlər nəzərdə tutulmuĢdur. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında insan kapitalının inkiĢafı xüsusi 

olaraq diqqət mərkəzindədir. Gender bərabərliyi sahəsində problemlərin həlli ―dövlət siyasətinin 

əsas istiqamətlərində gender əsaslı zorakılıq hallarının  qarĢısının alınması üzrə tədbrlərin 

görülməsi, qadınlar və kiĢilər üçün əmək bazarında bərabər imkanlar yaradılması, qadınların iĢdə 

irəli çəkilməsi, rəhbər vəzifə tutmaq imkanlarının daha da geniĢləndirilməsi kimi məsələlər‖ 
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prioritet olaraq göstərilir(―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası, 7.4 Gender 

bərabərliyinin təmin olunması və ailənin inkiĢafı, s.30). 

Ümumi gender statistikası 

 2020-ci ilin yanvarın 1-i vəziyyətinə Azərbaycan əhalisinin ümumi sayından 50,1%-i  və 

ya 4 milyon 999,1 nəfəri qadınlardır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ötən il 

doğulan 139 min körpənin 46,6%-ni qız uĢaqları təĢkil edib. Qadınların 53,4%-i nəsilvermə 

qabiliyyətinə malikdir.  

Qadınların sağlamlığının qorunması daim Azərabaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. 

Ölkədə 17 doğum evi, 130 qadın məsləhətxanası, 248 uĢaq poliklinikası və ambulatoriyası 

xidmət göstərir. Ġlkin məlumatlara görə, Azərbaycanda qadınlar məĢğul əhalinin 48,2%-ni təĢkil 

edir. 

Ölkənin ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin 80, 1%-i, orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində 78,9%-i, ali təhsil müəssisələrində 52%-i, həkimlərin isə 62%-i qadınlardır. 

Ümumi təhsil müəssisələrində Ģagirdlərin 46,9%-i, orta ixtisas təhsili müəssisələrində  

oxuyanların 65,7%-i, ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinin 48,2%-i qızlardır. 

Qadınların elm sahəsində xüsusi çəkisi artmaqda davam edir. Elmi iĢçilərin 58, 1%-ini 

qadınlar təĢkil edir. Son 5 ildə həm elmlər doktorları, həm də fəlsəfə doktorlarının sayı 1,3 dəfə 

artmıĢdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqiq üzvlərindən 9-u qadın, müxbir 

üzvlərdən 12-si qadındır.  

Dövlət qulluğunda çalıĢanlar arasında qadınların xüsusi çəkisi ilkin məlumatlara görə, 

28,6%, sahibkarlar arasında isə 21,5% qadınlardır. Bədən tərbiyəsi və idmanla məĢğul olanların 

42%-i qadınlardır.   

 MəĢğul əhalinin ümumi sayında məĢğul qadınların xüsusi çəkisi 48,2% təĢkil edir, 

onlardan 78,1%-i özəl sektorda, 21,9%-i isə dövlət sektorunda çalıĢır. Sahibkarlar arasında 

qadınların xüsusi çəkisi artaraq  2011-ci ildə 16,2 % -dən, 2018-ci ildə 21,5 %-dək yüksəlmiĢdir. 

 Hazırda təhsil və səhiyyə sahəsində çalıĢanların 70%-i, bədən tərbiyəsi və idmanla məĢğul 

olanların 42 %-i qadınlardır (bax: 3). 

Bu vaxta qədər həyata keçirilmiĢ tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda orta və ali təhsil 

sahəsində gender bərabərliyinə nail olunmuĢdur (15-24 yaĢlı qadınlar və kiĢilər üzrə savadlılıq 

səviyyəsi 100% təĢkil edir). Bu bərabərliyin ölkədə baĢ verən çevik sosial-iqtisadi inkiĢaf zamanı 

qorunub saxlanılması Azərbaycan hökumətinin əsas prioritetlərindən biridir. Azərbaycanda 

bütün təhsil pillələri üzrə gender bərabərsizliyinin aradan qaldırılması üzrə əsaslı nailiyyətlər 

əldə olunmuĢdur. Orta-ixtisas təhsili müəssisələrində isə qızlar tələbələrin 65,7%-ni təĢkil edir.  

 Ölkədə aparılan gender siyasətinin nəticəsi olaraq ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində 

xüsusilə qərarqəbuletmədə qadınların iĢtirakı artmıĢdır. Belə ki,  2005-ci ildə ölkədə keçirilən 

parlament seçkilərində qadın deputatlar 14 nəfər (11%),  2010-cu ildə 20 nəfər (16%)-ə, 2015-ci 

ildə 21 nəfər (16,8%), 2020-ci ildə yenə 21nəfər təĢkil edib.  

 Yerli özünüidarəetmə orqanlarında da qadınların təmsilçiliyi artmaqdadır. 2004-cü ildə 

keçirilən bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə üzvü olan qadınlar 4% idisə, 2009-cu ildə 26.5% , 

2014-cü ildə isə 35 % olmuĢdur. 2019-cu ildə keçirilmiĢ son seçkilərdə də bu nəticə 

qorunmuĢdur. 

             

        Perspektiv 

Ailə, Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 2020-2024-cü illər üçün Gender 

Bərabərliyi üzrə  Milli Fəaliyyət Planı hazırlayıb. Gender bərabərliyi üzrə Milli fəaliyyət 

planının hədəfləri: 

* gender siyasətinin səmərəliliyinin artırılması, institusional mexanizmlərin təkmilləĢdirilməsi; 

*gender amilinin bütün siyasət və tədbrlərə daxil edilməsi; 

* qadınların kiĢilərlə bərabər qərarqəbuletmənin bütün səviyyələrində bərabər iĢtirakının 

artırılması; 

* əmək bazarında  qadınlarlın kiĢilərlə bərabər rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması; 

* təhsil materiallarının gender ekspertizasının keçirilməsi; 
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* qızlar arasında təhsildən yayınma və erkən nikah hallarının azaldılması; 

* ictimai həyatın bütün sahələrində gender stereotiplərinin və cinsi ayrıceçkiliyin aradan 

qaldırılması; 

* əhalinin qadın hüquqları və gender bərabərliyi sahəsində biliklərinin artırılması; 

* kütləvi informasiya vasitələrində gender bərabərliyinin təbliğinin gücləndirilməsi; 

* gender məsələlərinə məsul Ģəxslərin iĢinin təkmilləĢdirilməsi;  Gender məsələləri üzrə məsul 

Ģəxslərdən ibarət Koordinasiya qrupunun yaradılması; 

*  qadınların iqtisadi imkanlarının geniĢləndirilməsi; 

* əlveriĢsiz Ģəraitdə yaĢayan və qadın və kiĢi qruplarına, o cümlədən, kənd qadınları, əlilliyi olan 

qadınların, məcburi köçkün, qaçqın və ahıl qadınların əsas ehtiyaclarının öyrənilməsi; 

* qadınların rəqəmsal bacarıqlarının inkiĢafı, yeni texnologiyaların və innovativ həllərin 

yaradılmasında rolunun artırılması. 

Bu hədəflərə çatmaq üçün Qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsi, Ġnstitusional mexanizmlərin 

gücləndirilməsi, Məlumatlandırma və maarifləndirmə, Gender əsaslı zorakılıqla mübarizə, Təhsil 

və gender stereotipləri ilə mübarizə, Çətin həyat Ģəraitində yaĢayan qadın və qızlar; Sülh və 

təhlükəsizliklə bağlı proseslərdə qadınların iĢtirakı, Siyasi və ictimai həyatda qadın və kiĢilərin 

bərabər iĢtirakı, Kənd qadınları ilə xüsusi iĢ, Təhlil və qiymətləndirmə nəzərdə tutulur. 

Eləcə də ―Azərbaycan Respublikasında məiĢət zorakılığının aradan qaldırılması və onunla 

mübarizəyə dair 2019-2024-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı‖ hazırlanıb və beynəlxalq 

təĢkilatlarla birgə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. 

Mənbələr: 

1. unazerbaijan.org/az/buklet-dayaniqli-inkisaf-məqsədləri/ 

2. https://president.az>future_az PDF 

3. stat.gov.az/sour 

 

 

  



243 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПАНДЕМИЯ 

Мир Фарадж Абасов  
 доктор  философии по политическим наукам, докторант 

                                               Азербайджанского Университета туризма и менеджмента 

kila50@mail.ru 

 

         Ключевые слова: цифровизация, пандемия, диджитализм, посткапитализм, 

футурология 

        Açar sözlər: rəqəmsallaĢdırma, pandemiya, dicitalizm, postkapitalizm, futurologiya 

 

        Еще до начала пандемии коронавируса в мире произошли существенные изменения, 

связанные с переходом на новые информационные технологии. Большинство областей 

экономического развития подверглись процедуре цифровизации, которая значительно 

облегчила процессы производства. Вместе с тем эта процедура привела к резкому 

сокращению рабочих мест и исчезновению целого ряда профессий. 

Информационная революция потрясла сам фундамент капитализма, что дает основание 

предсказать зарождение новой формации, способной функционировать без рынка или 

при условии его радикальной трансформации. Особенно зримо этот процесс 

наблюдается в наиболее развитых странах Запада. 

Новая система уже находится в процессе своего формирования и апробации.  Имя ей 

политико-экономическая система диджитализма -  активно саморазвивающаяся, самая 

виртуальная и одновременно самая реально интегрированная в жизнь. С термином 

«диджитал» человечество столкнулось на рубеже двух последних веков. Цифровая 

печать, цифровые носители, цифровой сигнал. Компьютерные системы и системы 

передачи информации в процессе постоянного прогресса все глубже и глубже 

интегрируются во все сферы жизни. Вполне реальные объекты и субъекты 

межчеловеческой деятельности стали наполняться виртуальными элементами. В итоге 

привычный мир потихоньку поглощается и встраивается в новую мировую формацию. 

Если все предыдущие  системы предполагали объединение людей для продвижения 

каких-либо глобальных целей,  то  диджитализму нет необходимости в больших 

человеческих собраниях. Бросающаяся в глаза цель – освободить человечество от 

всякого вида физического труда  и максимально разорвать реальные связи между 

группами лиц и отдельными индивидами. Уже сейчас социальные сети  решают намного 

больше вопросов, чем политические партии, в них появились свои  лидеры, есть свое 

мерило успеха,  существует возможность сиюминутных оценок значимости той или иной 

информации. Социальные сети вполне справляются со многими функциями государства, 

партий, учебных заведений, СМИ. СМИ отмирают, люди готовы читать и слушать 

онлайн, старый процесс очного обучения скоро будет не нужен.  

Реальной человеческой связи между людьми становится все меньше, уже с детского 

возраста у поколения диджиталистов эмоции и переживания выносятся из реального 

мира в мир виртуальный.  Система диджитализма не предусматривает различий 

пола,  нации, цвета кожи,  или еще чего-либо. Диджиталисты откинут все это, создавая 

свой мир в котором нет места отдельным странам, границам, нациям, языкам. Их страна 

ограничена их сетью, их язык это биты и байты, их цвет кожи, раса и пол - каприз 

настроения. Отныне мир будет делиться на старый и новый свет.  

Соответственно, будет возникать новый мировой порядок, осложненный появлением 

нового типа человека, битвой за ресурсы,  постоянных угроз глобальной войны. 

Экономика претерпит уход из реального мира в цифровой мир. 

Термин «цифровая экономика», введенный в употребление в 1995 году, сегодня 

используется во всем мире, ООН посвящает ей свои ежегодные отчеты. Пришло 

осознание того факта, что сегодняшний рост ВВП стран мира во многом зависит от 
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развития цифровой экономики, именно в этой области, по мнению специалистов, в 

ближайшее время будет создаваться 70% новых ценностей в экономике. 

Еще совсем недавно такая футурология считалась фантастикой, или весьма удаленным 

будущим. Ситуация резко изменилась после 2019 года, когда по всему миру прокатилась 

первая волна коронавируса. В  кратчайшие сроки глобальная болезнь создала такие 

социально-экологические условия, которые в наибольшей степени способствуют 

развитию и утверждению новой посткапиталистической системы.  

Цифровые данные превращаются в новый экономический ресурс, необходимый для 

создания стоимости и получения выгод, а контроль в области данных позволяет 

превращать их в «цифровой интеллект». Сбор, хранение, анализ и преобразование 

данных становится фактором усиления влияния на рынке.  

Внедрение цифровой экономики, как и любая другая новация, порождает множество 

социальных, экономических и политических проблем, тем самым способствуя 

трансформации сознания общества и человека. И все же наиболее острый характер 

имеют политические проблемы, связанные со становлением новой формации, 

называемой посткапиталистической. 

В современную эпоху диджитализма такие социальные системы, как глобальная сеть, 

даркнет, фейсбук и т. д. сигнализируют о начале качественно новой революции, быстро 

меняющей привычный мир. Мы наблюдаем эффект синергии в виртуальном 

пространстве, за счет общения людей разных стран мира в процессе достижения общих 

целей, формирование  зачатков новой политической активности в социальных сетях. 

Твиттер, фейсбук, инстаграмм и другие системы общения и обмена информацией 

вызвали кризис печатных СМИ, но они породили также Интернет-войны, фейковую 

информацию, хакерские атаки на частные и государственные сайты и базы данных. 

Словом, как и любое другое социальное новшество, цифровая цивилизация несет в себе 

как позитивные, так и негативные последствия. Поэтому роль человека в слежении за 

развитием новой формации будет неуклонно возрастать. Как и будет меняться характер 

основной деятельности человека, проявляя специфику и основные отличия  

диджитализма от социализма советского толка и неолиберального капитализма.  В этом 

ракурсе исследования хорошо видны отличие процесса становления новой формации. 

Прежде всего, происходит постоянное выдвижение на авансцену мировой экономики 

интеллекта и образования, меняющее смысл понятия социального капитала. Интеллект 

превращается в главный инструмент производства экономических благ. Поэтому следует 

ожидать изменение характера средств и затрат производства, товара, стоимости и цены 

на средства производства, а также вариацию их использования.  Можно смело 

прогнозировать отход от традиционной экономики: появления «заводов без рабочих», 

«полей без фермеров», «средств передвижения без водителей» и т.д. Человеческое 

воспроизводство предсказуемо будет сокращаться, сопровождаясь новым типом 

воспроизводства – «роботы, создаваемые роботами». И это новое воспроизводство в 

гораздо более стремительных темпах будет формировать новые поколения автоматов. 

Уже сегодня многие идеи прогнозируемой формации реализуются на практике, 

способствуя появлению в обороте виртуальных «вещей», например, денег – биткойнов, 

блокчейнов и т.д. 

Снизится вероятность мировых войн, поскольку они будут рассматриваться как 

неразумное использование ресурсов, что, конечно же, не отменит саму войну, как способ 

решения социальных, политических и экономических проблем. Будет наблюдаться 

снижение уровня угроз в области глобальной и социальной экологии. Может быть, на 

этом пути и будет преодолена пандемия коронавируса. 
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  COVID-19 adlandırılan yeni növ koronavirusun səbəb olduğu infeksion xəstəlik ilk dəfə 

2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Vuhan Ģəhərində aĢkar olunmuĢdur. Ümumdünya Səhiyyə 

TəĢkilatı (ÜST) 2020-ci ilin mart ayında koronavirus infeksiyasını pandemiya olaraq qəbul etmiĢ 

və nəticədə dünyanın əksər ölkələri xüsusi rejim, karantin, fövqəladə hal və s. bu kimi ciddi 

tədbirlər görməyə məcbur olmuĢdur. Pandemiya həmçinin ölkələrin iqtisadiyyatına və Ģirkətlərin 

maliyyə vəziyyətinə çox ciddi mənfi təsir etmiĢ və etməkdədir.  

Belə bir Ģəraitdə, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə olduğu kimi, respublikamızda da mümkün 

iqtisadi itkilərin qarĢısının alınması və sahibkarlıq subyektlərinə dəstək məqsədi ilə, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci 

bəndinin icrası ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən ―Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının 

və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baĢ verən kəskin dəyiĢikliklərin 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məĢğulluq 

məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər 

haqqında‖ Tədbirlər Planı təsdiq eilmiĢdir.  

 

 Pandemiya  dövründə səhiyyə 
 Dünyada tüğyan edən koronavirus pandemiyası bütün dünya dövlətlərini çətin sınaq 

qarĢısında qoydu. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin böyük əksəriyyəti çıxılmaz vəziyyətdə qalaraq virusa 

yoluxanların sayının azaldılması, insan ölümlərinin qarĢısının alınmasında çətinliklərlə 

qarĢılaĢdılar və bununla da demək  olar ki, böhranlı vəziyyət yarandı. Ölkəmiz dünyada geniĢ 

yayılmıĢ pandemiya fonunda qətiyyət nümayiĢ etdirərək profilaktik tədbirlər görülmüĢ, 

insanların sağlamlığının qorunması üçün bütün lazımi iĢləri görməklə virusun yayılmağa 

baĢladığı dövrdən dövlət baĢçısının tapĢırığına əsasən zəruri, qabaqlayıcı, profilaktik və 

təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüĢdür. Ölkə prezidentinin təĢəbbüsü ilə modul tipli xəstəxanaların 

tikintisi xüsusi karantin rejimi dövründə ölkənin səhiyyə sisteminin indiyədək görünməmiĢ 

qlobal çağırıĢa və arta biləcək xəstə sayına davam gətirməsi üçün mövcud xəstəxanaların 

infeksion çarpayı fondunun artırılması təmin olundu. Koronavirus pandemiyası sözün həqiqi 

mənasında müharibədir və hazırda bütün dünya əhalisi narahatlıq içərisində yaĢayır. Bu savaĢın 

baĢlıca qəhrəmanları həkimlərimizdir. Pandemiyanın baĢladığı zamandan indiyə kimi onlarla 

həkim dünyasını dəyiĢmiĢdir. Bununla əlaqədar olaraq, bu infeksion xəstəliklə birbaĢa mübarizə 

aparan tibb iĢçilərinin maddi vəziyyətinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz 

tədbirlər görülmüĢdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına və 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərar və sərəncamlarına uyğun olaraq 

Ġcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (Agentlik) tərəfindən 2020-ci ilin mart-dekabr ayları 

ərzində yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iĢtirak edən tibb iĢçilərinə iĢ 

vaxtına/saatına mütənasib olaraq 145.8 milyon manat, qeyri-tibb iĢçilərinə isə 23 milyon manat 

müddətli əlavə ödənilib. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə cəlb edilən 

özəl tibb müəssisələrində çalıĢan tibb iĢçilərinə ötən ilin aprel-dekabr ayları üzrə iĢ 

vaxtına/saatına mütənasib olaraq 385.000 manat məbləğində müddətli əlavə ödənilib. 

Könüllülərə adambaĢına aylıq 250 manat olmaq Ģərtilə, 138.500 manat məbləğində mükafat 

ödənilib. Qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizdən baĢqa dünyanın heç bir ölkəsində bü infeksion 

xəstəliklə mübarizəyə heç bir kəs könüllü olaraq iĢtirak etməmiĢdir. 

COVID-19 pandemiyasının yaratdığı psixoloji vəziyyət 
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     Psixoloji vəziyyətlə bağlı məsələyə nəzər saldıqda ölkə sərhədllərinin, məktəblərin, 

universitetlərin, iĢ yerlərinin bağlanması, insanların gəlirlərinin azalması və ya kəsilməsi, 

karantin qaydalarına əsasən ölkə daxilində hərəkətin məhdudlaĢdırılması, hətta insanların evdən 

çölə çıxmasının qadağan edilməsi onlarda depressiya, yuxu pozulması, təĢviĢ, həyəcan hissi 

yaratmaya bilməz. Sosial təcrid və karantin rejimi insanların gündəlik həyat rejiminin ciddi 

Ģəkildə dəyiĢməsinə, sosial fəallığının azalmasına gətirib çıxarır, bu isə öz növbəsində psixoloji 

gərginliyin yaranmasına səbəb olur. Uzun müddət qapalı yerdə qalmaq insanlarda ―kabin 

hərarəti‖ (və ya ―kabin sindromu‖) adlı psixoloji pozuntuya səbəb ola bilər. Bu sindrom karantin 

rejimi ilə yanaĢı, həm də sualtı gəmilərdə, eyni nəqliyyat vasitəsilə uzunmüddətli səyahət və 

ekspedisiyalarda və digər bu kimi Ģəraitlərdə meydana çıxır. Bu hal insanlarda stress, yuxu və 

qida rejiminin pozulması, əsəbi davranıĢlar, kobud ünsiyyət və kobud zarafatlar və ya əksinə 

özünəqapanma və qəmginliklə müĢayiət oluna bilər. Ġnsanların psixoloji durumunun pisləĢməsi 

onlarda immunitetin zəifləməsinə gətirib çıxarırdı ki, belə insanlarda virusa daha tez yoluxma 

riskləri artırır. Virusa yoluxmağın qarĢısını almaq üçün gigiyenik qaydalara əməl etməklə yanaĢı, 

düzgün qidalanma,.ünsiyyət və davranıĢ zamanı özünənəzarəti qoruyub saxlamağı bacarmaq 

lazımdır. 

Pandemiyanın iqtisadi  təsirləri 

Pandemiya baĢlayandan bir neçə ay sonra demək olar ki dünya iqtisadiyyatı iflic 

vəziyyətinə düĢdü. Çox sayda tanınmıĢ böyük Ģirkətlər ziyana düĢdü, bəziləri isə müflis oldu. 

Hökümət tərəfindən iqtisadiyyatı qorumaq üçün vaxtında aparılan siyasət öz bəhrəsini verdi. 

Bunun sayəsində iqtisadiyyatın olduqca az ziyana düĢməsinə nail olundu. Dövlətin pandemiya 

dövründə həyata keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər və eləcə də postpandemiya dövrü üçün nəzərdə 

tutulmuĢ proqramlar bir sıra ölkələr üçün nümunə oldu. Bu tədbirlər, xüsusilə pandemiya ilə 

mübarizə tədbirləri – 30-dan artıq ölkəyə humanitar yardımların edilməsi Ümumdünya Səhiyyə 

TəĢkilatı tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir. 

Koronavirus pandemiyasının tüğyan etdiyi ilkin zamanlarda sosial qapanma ilə əlaqədar 

olaraq bir çox müəssisələrin bağlanması, insanların iĢ yerlərinin itirməsilə əlaqədar olaraq 

hökumət tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlər hayata keçirilmiĢdir. Pandemiya dövründə 1 milyon 

660 min muzdla (əmək müqaviləsi ilə) çalıĢan iĢçinin iĢ yeri və əməkhaqqı gəliri, eyni zamanda, 

hər ay əhalinin 23 faizindən və ya 2 milyon 340 min nəfərindən çoxuna sosial ödəniĢlərin 

davamlılığı təmin edilib. ĠĢsiz və xüsusi karantin rejiminə görə iĢini itirən qeyri-formal iĢləyən 

Ģəxslərdən ibarət 600 min aztəminatlı Ģəxsi əhatə edən birdəfəlik ödəmə proqramı istiqamətində 

ödəniĢli ictimai iĢ yerlərinin sayının 38 mindən 90 minə çatdırılması iĢlərinin aparılıb. Bu il azı 

12 min ailənin özünüməĢğulluq proqramı üzrə kiçik müəssisələrinin qurulması, 100 minədək 

ailənin ərzaq yardımı ilə təminatı, iĢsizlikdən sığorta ödəniĢlərinin 20 minədək Ģəxsi əhatə 

etməsini diqqətdən qaçırmaq olmaz. 

Bu müddət ərzində dövlət və qeyri-dövlət sektoru üzrə iĢçilərin əsassız yerə iĢdən 

çıxarılmasına, ixtisarına yol verilməyib, bu sektorda minimal iĢçi sayı ilə fəaliyyət davam edib, 

məzuniyyətə buraxılan iĢçilərin evdən iĢləmələri ilə əməkhaqlarının saxlanması təmin edilib. Bu 

tədbir dövlət sektorunda çalıĢan 910 min iĢçini əhatə edib. 

          Pandemiya bu gün də davam edir. Ümid edirik ki, dünya əhalisi həkimlərin tövsiyyələrinə 

əməl etməklə tezliklə bu bəĢəri bəladan xilas olacaqdır. 
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        GiriĢ 

        Ġnsanı fəaliyyət dairəsi müxtəlif olduğundan,həyatda özünütəsdiq etməsi də müxtəlif 

yollarla baĢ verir. Bu yolların ümumiləĢdirilməsinə cəhd etsək Ģərti olaraq aĢağıdakı təsnifat 

meydana çıxar: 

1. Elmi özünütəsdiq (incəsənət və bədii yaradıcılıq da daxil olmaqla) 

2. Dini özünütəsdiq 

3. Həyatda özünütəsdiq (Elmi və Dini özünütəsdiqdən baĢqa digər özünütəsdiq sahələri). 

        Elmi özünütəsdiq bir çox hallarda ―ölümsüzlüy‖ə gətirib çıxarır. Amma  bu ―ölümsüzlük‖  

milyonlardan, bəlkə də yüz milyonlardan, Nizami, Nəsimi, Füzuli, PuĢkin, Taqor, Nyuton, 

EynĢteyn, Leonardo da-Vinci və b. birinə nəsib olur. 

        Dini özünütəsdiq, ümumiyyətlə, dinə tam riayətdə özünü biruzə verir. YaĢadığımız dövrdə 

müxtəlif dinlərin mövcudluğu insanın da dini özünütəsdiqinin (dinlərin müxtəlifliyi baxımından) 

müxtəlif olmasına gətirib çıxarmıĢdır. Dünyada geniĢ yayılmıĢ Buddizm, Xristianlıq, Ġslam, 

Ġudaizm və baĢqa dini sistemləri ayrı-ayrılıqda xarakterizə etsək bu müxtəlifliyi açıq-aydın 

görmüĢ olarıq. 

 

       Din və özünütəsdiq 

       Qeyd etmək lazımdır ki, tarixin müəyyən inkiĢaf dövrlərində, xüsusilə də ġərqdə, dini və 

elmi (incəsənət və bədii yaradıcılıq da daxil olmaqla) özünütəsdiq üst-üstə düĢmüĢdür. 

N.Gəncəvi, Ġ.Nəsimi, N.Tusi, M.Füzuli, C.Rumi, Əl-Qəzəli və baĢqalarının elmi və bədii 

yaradıcılığı dini dünyagörüĢlə bağlı olduğundan, bu dahilər özlərini həm elmdə, həm də dində 

təsdiq etmiĢdirlər. 

         Ümumilikdə götürdükdə, insan istər elmdə, istərsə də dində özünütəsdiq etdikdə, elə 

həyatda özünütəsdiq etmiĢ olur. Bu nöqteyi-nəzərdən insanın həyatda özünütəsdiqi anlayıĢı dini 

və elmi özünütəsdiq anlayıĢlarından geniĢdir.  Lakin dini və elmi özünütəsdiq sahələrindən baĢqa 

insan özünü həyatın digər sahələrində də təsdiq edə bildiyindən, bizi həm də həyatın bu sahələri 

maraqlandırır. Ġnsanı digər canlılardan fərqləndirən cəhətin onun biopsixososial varlıq olmasını 

nəzərə alaraq, hesab edirik ki, əsl insan özünütəsdiqi bioloji sosial və psixoloji (mənəvi) 

özünütəsdiqin heç bir sahəsindən özünü məhrum etməməlidir. 

         Onu da qeyd etmək lazımdır ki, mövcud dini sistemlər içərisində insanın bu cür 

özünütəsdiqinə islam dini daha çox önəm verir. 

Bu sahələr həddən ziyadə çox və müxtəlifdir. 

 

         Fəlsəfi cərəyanlarda insan idrakı haqqında baxıĢlar 

         Ġrrasionalizm fəlsəfi cərəyanı rasional idrakın imkanlarını məhdudlaĢdırır, insan Ģüurunun, 

əqlinin sonsuz imkanlara malik olmasına qarĢı çıxır, əvəzində seyirçiliyi, intuisiyanı, instikti, 

etiqadı önə çəkirdi. Ġrrasionalizm fəlsəfi cərəyanının nümayəndələri fəlsəfənin əsas vəzifəsini 

dünyanın obyektiv qavranılmasının dərkində deyil, fərdin subyektiv dünyasının forma və 

normalarının müəyyənləĢdirilməsində, daxili mənəvi-əxlaqi həyatının təsdiqlənməsində 

görürdülər. Onların fikrinə görə, insanı heyvandan əql, zəka idraki-təfəkkür qabiliyyəti deyil, ilk 
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növbədə əxlaqi dəyərləndirmə qabiliyyəti və fəaliyyətinin məqsəd və vəzifəsində subyetiv 

marağın olması fərqləndirir.  Müasir qərb fəlsəfəsində irrasionalizmin aĢağıdakı sistemləri və 

məktəbləri fəaliyyət göstərir, A.ġopenhauerin iradə fəlsəfəsi, F.NitĢse, V.Diltey və A.Berqsonun 

həyat fəlsəfəsi, M.Haydekker və J.P.Sartrın ekzistensializm fəlsəfəsi. 

        Həyat fəlsəfəsi məktəbinin banilərindən biri olan F.NitĢsenin fikirlərinə görə həyat 

maksimum hakimiyyətə canatmadır. O hesab edirdi ki, insanın iradəsi hansı səmtə yönəlibsə, o 

(insan) özünü bu  sahədə maksimum təsdiq etməlidir. NitĢse özünü təsdiq edə biləcək belə 

insanları Fövqəlinsan adlandırırdı. 

       Bu məktəbin digər nümayəndəsi, Z.Freyd belə hesab edirdi ki, həyatda insanın öz mənini 

təsdiq etməsinə yuxarıdan Fövqəlmən (adət ənənələr, əxlaq normaları, qanunlar, ictimai fikir və 

s.), aĢağıdan isə Ģüursuzluq (məhəbbət, affekt vəziyyətləri və s.) maneçilik törədir.  

 

        Həyat fəlsəfəsi nümayəndələrinin insan inkiĢafına yanaĢmaları 

        Həyat fəlsəfəsi XIX əsrin II yarısı- XX əsrin əvvəllərində Qərbi Avropada ən önəmli yer 

tutan Ġrrasionalizm fəlsəfi cərəyanının təzahür formalarından biridir. 

        Ġrrasionalizm fəlsəfi cərəyanı rasional idrakın imkanlarını məhdudlaĢdırır, insan Ģüurunun, 

əqlinin sonsuz imkanlara malik olmasına qarĢı çıxır, əvəzində seyirçiliyi, intuisiyanı, instikti, 

etiqadı önə çəkirdi. 

        Ġrrasionalizm fəlsəfi cərəyanının nümayəndələri fəlsəfənin əsas vəzifəsini dünyanın 

obyektiv qavranılmasının dərkində deyil, fərdin subyektiv dünyasının forma və normalarının 

müəyyənləĢdirilməsində,daxili mənəvi-əxlaqi həyatının təsdiqlənməsində görürdülər. Onların 

fikrinə görə, insanı heyvandan əql, zəka idraki-təfəkkür qabiliyyəti deyil, ilk növbədə əxlaqi 

dəyərləndirmə qabiliyyəti və fəaliyyətinin məqsəd və vəzifəsində subyetiv marağın olması 

fərqləndirir. 

       Müasir qərb fəlsəfəsində irrasionalizmin aĢağıdakı sistemləri və məktəbləri fəaliyyət 

göstərir, A.ġopenhauerin iradə fəlsəfəsi, F.NitĢse, V.Diltey və A.Berqsonun həyat fəlsəfəsi, 

M.Haydekker və J.P.Sartrın ekzistensializm fəlsəfəsi. 

        Həyat fəlsəfəsi həyata bəraət qazandırılmasını arzulayır, onun mücərrəd, siyasi, iqtisadi və 

baĢqa utilitar yanaĢmalarla sıxıĢdırılması və kasadlaĢdırılmasının əleyhinə çıxırdılar.    

        Həyat fəlsəfəsində üç əsas məktəb fəaliyyət göstərmiĢdir. 

1. Akademik həyat fəlsəfəsi (V.Diltey, H.Zimmel). 

2. Yaradıcı təkamül fəlsəfəsi (A.Berqson və tərəfdarları). 

3. Ġradə fəlsəfəsi (F.NitĢse və tərəfdarları). 

        Akademik həyat fəlsəfəsinin nümayəndələri həyatı- iradə, niyyətlər, hisslər və təəssüratlar 

faktı kimi müəyyənləĢdirirdilər. Onların fikirlərinə görə, gerçəklik sırf təəssüratdır və ondan 

kənarda gerçəklik mövcud deyildir. 

        Yaradıcı təkamül fəlsəfələrinə görə isə əsas məqsəd təbiətin təkamülü və insan inkiĢafının 

vəhdətdə verilməsinin vacibliyidir. Onlar belə hesab edirlər ki, həyat çırpıntıdır, ehtirasdır, 

aramsız yaradıcı təĢəkküldür.  

         Həyat fəlsəfəsinin etik təsvirinin yaradıcısı alman filosofu F.NitĢse olmuĢdur. O, zəruri 

olan hər Ģeyin əsasında iradəni görürdü.  NitĢseyə görə iradə həyatın əsasını təĢkil edir. Həyat-

iradənin təzahürüdür. Amma ġopenhauerdə olduğu kimi abstrakt dünya iradəsinin yox, 

hakimiyyət iradəsinin  NitĢse fəlsəfəsinin əsasında ―hakimiyyət istəyi‖, ―hakimiyyət iradəsi‖, 

―hakimiyyətə canatma‖,  ―Fövqəlinsan axtarıĢları‖ durur . O, öz Fövqəlinsanının dini və əxlaqi 

normalardan və dəyərlərdən, bütlərin və dahilərin təsirindən azad olmasını istəyirdi.  NitĢsenin 

görmək istədiyi insan mübarizə, inkiĢaf, təĢəkkül tərəfdarı idi. Belə insanın gələcəyi hakimiyyət 

istəyinin hansı səmtə yönəlməsindən asılı olduğundan qabaqcadan məlum deyildi. Filosofa görə 

insan öz hərəkətlərindən peĢman olmamalı və vicdan əzabı çəkməməlidir, əgər bu hərəkət 

təĢəkkülə, yaradıcılığa, hakimiyyət istəyinə yönəlibsə. Onun fikrinə görə insanın adi halı 

nihilizm olmalıdır. Yəni o (Fövqəlinsan) nəyisə və ya kimisə inkar edə-edə daim təkmilləĢməli 

və yeni-yeni formalarda təĢəkkül tapmalıdır. F.V.NitsĢenin etikası paradoksal idi. O, belə bir 

tezislə çıxıĢ edirdi ki, insanın yüksəlməsi və insanlar arasında səmimi münasibətlərin 



249 
 

yaranmasında əsas maneə Avropada tarixən formalaĢmıĢ və hökmranlıq edən əxlaq formalardır. 

Özü də bu əxlaq normaları xristianlıq dini əsasında formalaĢmıĢdır. Onlar insanın fövqəlinsan 

olmasına maneçilik törədirlər. Bu səbəbdən də onları dağıtmaq və fövqəlinsanların ruhlarına 

cavab verəcək yeniləri ilə əvəz etmək lazımdır.  NitsĢe fəlsəfəni etika kimi baĢa düĢürdü .―Ġnsan 

dediyin bir kəndirdir, heyvanla fövqəlinsan arasında bir kəndir, özü də bu kəndir uçurumun 

üstündə bənd olunub. ―Yıxılıb dura-dura zor-bəla ilə azca irəliləyir, qorxa-qorxa dönüb gəldiyi 

yollara nəzər salır, öz yaĢamından dəhĢətə gəlir və..Vəssalam, canını tapĢırır.Budur insanın 

bütün həyatı!.....O adamları sevirəm ki, dünyaya kor gəlib kor getməsinlər, həyatdan bir Ģey 

anlasınlar, öləndə də arxayın olsunlar ki, ruhlarını, az da olsa, kamilləĢdirə biliblər‖ [1,  s.273]. 

NitĢse özü etiraf edirdi ki, ―ZərdüĢt belə demiĢdir‖ əsərində yaratdığı ZərdüĢt obrazı Fövqəlinsan 

yox, adi insanla Fövqəlinsan arasında bir yoldur, bir bağdır. O, əsl Fövqəlinsanlara yaĢadığı 

dövrdən (1844-1900) iki əsr sonra rast gələcəyinə inanırdı. 

Artur ġopenhauerin etik baxıĢları maraqlıdır. O yazırdı ki, əgər insan həyatı müĢahidə 

edərək özünü unudursa, onda o, idrakın tam subyekti səviyyəsinə yüksəlir və iradənin subyekti 

olmaqdan çıxır. ―Dünya həyatı iradənin nəticəsidir. Ġnsan mikrokosmos deyil, dünya 

makroantroposdur. Əziyyət – insanın həqiqi qisməti budur. Həyat həmiĢə faciəvi keçir, xüsusilə 

onun sonu faciəvidir. Onun pessimist və irrasionalist motivləri ekzistensializm fəlsəfəsinə böyük 

təsir göstərmiĢdir. A.ġopenhauer buddizm təlimilə də yaxından tanıĢ olmuĢ və ―nirvana‖ onun 

etik idealının formalaĢmasında mühüm rol oynamıĢdır‖ [4, s.184]. ġopenhauerə görə dünya 

―Közlə örtülü bir səhnədir hansından ki, insan keçməlidir. Hər Ģeyin hərəkətverici qüvvəsi – 

arzunu, istəyi doğuran həyat iradəsidir. Hətta arzular həyata keçdikdə belə insan xoĢbəxtlik 

hissini yaĢıya bilmir, bunun əvəzinə ona doyma və darıxdırma gəlir, sonra isə yeni arzu, istək və 

istirablar [5, s.6].  ―Həyat qısadır, həqiqət isə uzaqlara sirayət edir və çox yaĢayır: həqiqəti 

deyəyin‖ [5, s.11]. 

 
        Nəticə 

         Ġnsanı digər canlılardan fərqləndirən cəhətin onun biopsixososial varlıq olmasını nəzərə 

alaraq, hesab edirik ki, əsl insan özünütəsdiqi bioloji sosial və psixoloji (mənəvi) özünütəsdiqin 

heç bir sahəsindən özünü məhrum etməməlidir. 

         Sonda onu  da qeyd etmək lazımdır ki, mövcud dini sistemlər içərisində insanın bu cür 

özünütəsdiqinə islam dini daha çox önəm verir. 
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Müasir dövlətlərin quruculuğu və inkiĢafı prosesində ordunun təsis edilməsi və öz 

missiyasının səmərəli həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki müstəqillik qazanan 

xalq həm daxili, həm xarici təhdidlər qarĢısında günün tələbləri səviyyəsində müdafiə olunmağa 

hazır olmalıdır. Dövlətin təhlükəsizliyi bilavasitə ölkənin Silahlı Qüvvələrinin vəziyyəti, onların 

hər tərəfli inkiĢĢafı ilə əlaqəlidir. Bunu həyata keçirən milli dövlətin mühüm vəzifələrindən biri 

kimi hesab etmək lazımdır. 

Müstəqilliyini bərpa etmiĢ Azərbaycan xalqı özünün həm milli-dövlət quruculuğu, həm 

ayrıca hərbi quruculuğu sahəsində böyük çətinliklərlə rastlaĢmasına baxmayaraq, mühüm və 

mürəkkəb vəzifələrinin öhdəsindən Ģərəflə gəlməyə müvəffəq olmuĢdur və bu quruculuq uĢlərini 

uğurla davam etdirir. Bu iĢdə cəmiyyətin bütün yaradıcı qüvvələrinin, o cümlədən sosial-siyasi 

və hümanitar tədqiqatçıların əsaslı tövsiyyələrinin böyük praktiki əhəmiyyəti vardır.   

Ordu quruculuğu istiqamətində taleyüklü məsələlərin araĢdırılmasında iki mühüm cəhət 

elmi və siyasi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmuĢdur. Birincisi, insan amilidir. Müasir 

ordunun təĢkili, hərbi-texniki təchizatı və döyüĢ hazırlığı səviyyəsi ilk növbədə hərbi heyətin 

(zabitlərin və əskərlərin) keyfiyyət göstəriciləri, baĢlıca olaraq isə Ģəxsiyyət və peĢəkar kimi 

formalaĢmasından asılıdır.  Bu isə insanları təsir altına alan erkən və ikinci mərhələ sosiallaĢma 

prosesləri və müvafiq sosial təsisatların fəaliyyətini daha dərindən öyrənməyə sövq edir. Qeyd 

edək ki, burada, aparıcı vəzifə kimi zabit heyətinin formalaĢmasında hərbi təsisatların bilavasitə 

həlledici rolu vardır.  

        Ġkinci cəhət, ordunun bir ictimai təsisat kimi digər təsisatlar sistemində qarĢılıqlı əlaqələrin 

təsiri altında formalaĢması və inkiĢaf etməsidir. Belə ki, iqtisadiyyatın, siyasət və ideologiyanın, 

elm və təhsilin, ailə və sosial sahənin,  digər  təsisatların ordu institutuna təsirləri güclüdür, və 

hər bir cəmiyyətdə konkret tarixi dövrdə ordunu da ictimai inkiĢafın məhsulu hesab etmək olar. 

Bununla yanaĢı daxili amillərin təsirini nəzərə alarkan xarici mühitin də təsir amillərini  

qiymətləndirmək vacibdir. QloballaĢma Ģəraitində dövlətlərarası rəqabətin kəskinləĢməsi mühüm 

bir cəhət kimi nəzərə alınır. Bunun bir çox təsirləri sırasında ordu quruculuğunun da oxĢar xarici 

amilləri vardır (bunların sırasında müttəfiqlər,  güman edilən və ya faktiki düĢmən tərəfi və s. 

göstərmək olar). Bir çox dövlətlərin daxili və xarici təhlükəsizliyi məhz belə xarici amil 

vasitəsilə təmin edilir. Buna bariz misal olaraq, NATO təĢkilatını göstərmək məqsədəuyğun 

olardı. Azərbaycanın Milli Ordusu qeyd edilən proseslərdə aparıcı rol oynayır və bu quruculuq 

iĢinin səmərəliliyini artırmaq üçün elmi yanaĢma və sosial təĢqiqatlara ehtiyac vardır. 

      Müstəgilliyin bərpa olunması anından Azərbaycan Respublikasının  bir dövlət kimi 

qüdrətli sistem kimi fəaliyyət göstərməsi güclü ordunun qurulması ilə bilavasitə bağlı olmuĢdur. 

Bunun baĢlıca səbəbləri sosioloji və sosial-politoloji yanaĢma nöqtey-nəzərindən mövcud tarixi 

Ģərait, yaĢanan geosiyasi və geoiqtisadi proseslər və hələlik nəticələri aradan qaldırılmamıĢ xarici 

təhdidlər və təcavüzlə izah edilə bilər. Ölkənin yerləĢdiyi geosiyasi məkan strateji sosiologiya 

yanaĢması baxımından ordu quruculuğunun mühiti anlayıĢına müraciəti sövq edir.  Ordu 

quruculuğu prosesində sosiallaĢma insan amilinin baĢlıca təzahür forması kimi yalnız geniĢ 

məkanda baĢ verən proseslərin nəzərə alınması, daxili və xarici amillərin sosioloji təhlili 

kontekstində dolğun və əhatəli ola  bilər, çünki yaĢanan qloballaĢma və açıqlıq dövründə 

proseslərin daha çox təsirlərə məruz qalması haqlı olaraq bir çox mütəxəssislərin fikrincə 
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lazıminca qiymətləndirilməlidir, bunların həm tərkibi, həm də təsir xüsusiyyətləri mütləq nəzərə 

alınmalıdır.  

KeçmiĢ SSRĠ-nin dağılması ərəfəsində 1991-ci ildə iĢıq üzü görmüĢ ―Mirovoye 

obĢestvoznaniye i Vostok‖ kollektiv elmi monoqrafiyda qarĢıdakı dövr üçün dövlətin qudrətini 

O.V.Zotov   aĢağıdakı konseptual formula ilə təyin etmiĢdir (tərcümə adaptasiyası ilə - müəllif): 

Qüdrət = (Əhali + Ġqtisadiyyat + Hərb)  x  (ġüur+ Doktrin + Ġdarəetmə). 

Bu ifadədə dövlətin qüdrətinin maddi və qeyrimaddi amillərin cəm halda götürülmüĢ 

hasilindən asıllılığı bildirilmiĢdir. Fikrimizcə, bu ―distur‖dan ordu quruculuğunun təyinatı və 

qarĢılıqlı əlaqələrinin təhlili məqsədilə istifadə etmək məqsədəuyğundur. Hər bir komponent 

burada ən geniĢ mənada götürülmüĢdür, lakin onların hər birinin artım (güclənmə - keyfiyyətcə 

yüksəliĢ)  xarakteri əsas rol oynayır.  

Birinci yanaĢmada Ģərti olaraq bu komponentləri (onlara zamandan asılı olan və dərəcə-

qiymətlərə malik olan dəyiĢənlər demək olar) dövlətin daxili mühitin amilləri kimi saymaq olar.    

Eyni zamanda ―hərb‖ komponent-dəyiĢəninin birbaĢa və dolayı daxili asılılıqları da 

burada izlənə bilər. Belə ki, ―əhali‖ amili zaman axarında tərkib dəyiĢikliklərinə məruz qaldıqca, 

məsəllən təbii artım və ya miqrasiya nəticəsində, onda bunun ―hərb‖ amilinin də vəziyyətinə 

təsiri müəyyən edilmiĢ ola bilər (hərbi çağırıĢ, və ya hərbi səfərbərlik dövrlərində bunu aydın 

müĢahidə edirik).  

Ordu quruculuğunun iqtisadiyyatın vəziyyətindən asılılığı Ģübhə doğurmur. H.Əliyev 

çıxıĢlarının birində qeyd etmiĢdĢir ki, ―Qüclü iqtisadiyyatı olan dövlət hər Ģeyə qadirdir‖ . BaĢqa 

sözlə desək, yalnız geniĢ iqtisadi imkanları olan dövlət dolğun və müstəqil ordu quruculuğunu 

apara bilər və bunun nəticəsində dövlətin qüdrəti artım meylini göstərir. Eyni zamanda ―əhali‖ 

amilinin güclənməsi təkcə sayca artması deyil (baxmayaraq ki, digər bərabər Ģərtlər müqabilində 

iqtisadi inkiĢaf əhali artımına Ģərait yarada bilər), əsasən onun keyfiyyətcə yüksəlməsi, yəni 

sağlamlığının möhkəmlənməsi, təhsil səviyyəsinin artması, firavan və təhlükəsiz həyat tərzinə 

malik olması, qeyrisosial davranıĢlara yol verməməsi deməkdir.  Bu halda daha keyfiyyətli 

əhalidən sağlam gənc nəslin orduya töfhəsi də samballı olar.  

Aydındır ki, yuxarıdakı maddi dəyiĢənlərin artım nümayiĢ etməsi yalnız qeyrimaddi 

dəyiĢənlərin müvafiq təsirləri nəticəsində mümkündür. Bütün hallarda proseslərin Ģüurlü və 

oncədən tərtib edilmiĢ strategiya və planar əsasında həyata keçirilməsi dövlətin qüdrətinin maddi 

bazasının təkmilləĢdirilməsinə gətirib çıxara  bilər. Eyni zamanda həm Ģüur (daha gec dəyiĢən), 

həm doktrin(strateji baxıĢ), həm də idarəetmə (dövlətdə bir sistem və proses kimi), maddi 

komponentlərin hər birinə ayrılıqdada təsir göstərirlər. Qeyd edək ki, (ictimai) Ģüurun tərkibində 

mütləq ayrıca olaraq təhsil, ideologiya, elm, milli mənlik Ģüuru, təbliğat və mass-media, dəyərlər 

və adət-ənənələrin təsiri qiymətləndirilməlidir. Bunların hər biri digər qeyrimaddi 

komponentlərin (doktrin və idarəetmə) formalaĢmasına təsir göstərir. Həmçinin birbaĢa və ya 

dolayı yolla maddi komponentlərin də səviyyəcə inkiĢafına nüfuz edirlər. Təhsilin həm milli 

ümumtəhsil səviyyəsində, həm də peĢə təhsilinə yiyələnmək və tətbiq etmək baxımından, birbaĢa 

iqtisadiyyatda (o cümlədən, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, yeni texnologiyalara 

yiyələnmək vasitəsilə) və hərbidə (mürəkkəb döyüĢ vasitə və üsullarını mənimsəmək imkanı) , 

həm də əhalinin   (gəlirlər, sabit peĢəkar məĢğulluq, asudə vaxtı, həyat perspektivləri) 

yüksəliĢinə nail olmaq realdır. Bununla yanaĢı, müasir zamanda bu prosesin fasiləsiz və nəsildən 

nəsilə ağrısız ötürülməsi problemi də (ictimai) idarəetmənin – daha doğrusu - dövlət qüdrətinin 

strateji inkiĢafının idarəedilməsinin vəzifəsi kimi çıxıĢ edir.  

Ordu quruculuğunda ―Milli təhlükəsizlik‖  konsepsiyasının qəbul edilməsi Ģüur 

dəyiĢəninin artımı nəticəsində doktrin dəyiĢəninin müəyyən səviyyədə təsbit olunması deməkdir. 

―Ġdarəetmə‖ dəyiĢəni əslində bir tərəfdən qəbul edilmiĢ məqsədlərin və planların həyata 

keçirmək qabiliyyəti və potensialını əks etdirir, digər tərəfdən isə qarĢıya qoyulan məqsədlərə 

nail olunduğu halda həm də bütün idarəetmə subyektlərinin inkiĢafına gətirib çıxarır. Bunun bir 

timsalı olaraq ordu quruculuğunda əldə edilən hər bir nailiyyət həm idarəetmə peĢəəkarlığının 

artmasını bildirir, həm də idarəetmə subyektlərinin inkiĢafına güclü motivasiya yaradır. 
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Beləliklə, ordu quruculuğunun maddi tərəfi ilə yanaĢı, onun insan amilinin təsiri mexanizminə 

həm dövlət, həm cəmiyyət kontekstində müəyyən aydınlıq gətirilir.   

Milli Silahlı Qüvvələrin zaman tələblərinə uyğunlaĢması yuxarıda baxılan ―dövlətin 

qüdrəti‖ konsepsiyası kontekstində gənc zabitlər korpusunun yetiĢdirilməsinin strateji mühit 

cəhətinə müəyyən aydınlıq gətirir. Belə ki, gənc kursantların hərbi ali təhsil müəssisəllərinə 

qəbulu prinsiplərini və Ģərtlərini konkretləĢdirir, onların təhsil alaraq hərbi xidmətə qoĢulması 

prosesinin xarici qarĢılıqlı əlaqələrinin makroçərçivəsini təyin etmiĢ olur. Bunların əsasında 

hərbi qurumların (həm təlim, həm həqiqi xüdmət) sosiallaĢma agentləri kimi fəaliyyətlərinin 

xarici amilləri də müəyyn edilmiĢolur. Deyilənlər əsasında aĢağıdakıları təklif etməyə imkan 

yaranır: 

1. SosiallaĢma institutu kimi ordu qurumları konkret suveren dövlətin iqtisadi 

imkanları, əhalinin mənəvi və fiziki sağlamlıq və savadlılıq səviyyəsinə isstinadən fəaliyyətlərini 

qurmalıdırlar: müasir hərbi texnologiyalara yiyələnmək üçün gənc əskərlərin və kursantların 

təkcə fiziki və mənəvi sağlamlıq keyfiyyətləri deyil, həmçinin yetərli məktəb bilikləri (xüsusən 

ruyaziyyat və təbiyət fənləri sahəsində) olmalıdır. Ġqtisadiyyat  amili ilə bunun əlaqəsi sənaye 

inkiĢafının profilləĢməsi və ölkədəki hərbi-müdafiə sənayesinin inkiĢafı ilə məhz yetərli  

mühəndis kadrlara obyektiv təlləbatin stimullaĢması vasitəsilə gerçəkləĢir. Məlumdur, ki, 

bazarların olmaması səbnəbindən keçid dövründə bir çox müəssisələr fəaliyyətini dayandırmalı 

olmuĢdular, və nəticədə çoxsaylı mühəndis-texnikki iĢçilər təkcə iĢ yerlərini deyil, ixtisaslarını 

da dəyiĢməli olmuĢdular. Bu çəraitdə ordunun da hərbi mühəndislərə olan ehtiyaclarını digər 

tədbirlər lə yanaĢı müdafiə sənayesi vasitəsilə stimullaĢdırılması pozitiv bir meyl kimi 

qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda aydındır ki, təkcə texniki biliklərin ötürülməsinin təĢkili ilə 

kifayətlənmək olmaz, çünki əsil vətənpərvər Ģəxsiyyətin formalaĢması üçün gənclər həm tarixi, 

hərb sənəti, milli ənənələri, sosiologiya və psixologiya, iqtisadiyyat və idarəetməelmini, 

coğrafiya və siyasətĢunaslığı da yaxından mənimsəməlidir.  

2. Baxılan düstur-model əsasında həmçinin ordu quruculuğunda maneələr kimi çıxıĢ 

edən amillərə nəzər yetirmək imkanı vardır. Məqsədlərin dəqiq və aydın Ģəkildə ifadə 

olunmasına baxmayaraq məhz insan amili və onu törədən səbəblər də həmin məqsədlərə 

çatmaqda çətinliklər törədə bilərlər. Məlumdur ki, ―əhali‖ komponentini ifadə edən və ya ona 

təsir edən dəyiĢənlər, ailə, məĢğulluq (həm  əhali, həm iqtisadiyyata bağlıdır), hıyat səviyyəsi, 

miqrasiya (mobillik) daha çox risk amilləri kimi çıxıĢ edə bilərlər. Məsələn, gənclərin uĢaqlıq və 

yeniyetmə dövrlərində mürəkkəb və qeyriqənaətbəxĢ ailə Ģəraitində (natamam –atasız, 

yoxsulluq, xəstəliklər, münaqiĢələr) böyüməsi, nasağlam kontakt dairələrdə davranması sonrakı 

sosiallaĢma pillələrində müvafiq sosial və psixoloji çətinliklər yaradır. Neqativ tərbiyə fonu gənc 

zabitlərin Ģəxsiyyətinin müəyyən deformasıyalarına səbəb olur, peĢəkar sosiallaĢmanı da tam 

dolğunluqla həyata keçirmək mümkün olmur. Bir çox halda igidlik kobudluq və qəddarlıqla, 

peĢəkar motivasiya egoizmlə, sağlam zabit karyerası isə karyerizm və yaltaqlıq, ikiüzlüllük və 

digər mənfi keyfiyyətlərlə əvəzlənməklə özünü birüzə verməyə baĢlayır.  

3. Ordu quruculuğunun dövlətin qüdrətinin artması kimi məqsəd aydınlığı onun 

geniĢ əhatə mexanizmlərində konseptual həllini tapır. Məlumdur ki, Silahlı Qüvvələrin inkiĢafı 

ilə bağlı dövlət qərarları həm siyasi, əm iqtisadi həm ideoloji tədbirlər sistemi vasitəsilə dəstək 

tapır. Bunu Azərbaycanın Hərbi Doktrinası (Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 2010-

cu il 8 Iyun tarixli 1029-IIIQR Sayli Qərari ilə təsdiq edilmiĢdir) timsalında aĢkar Ģəkildə 

görmək olar.  Sosioloji təhlil terminologiyasında buna sosiallaĢma və digər mühüm sosial 

funksiyaları həyata keçirən cəmiyyətin sosial  institutlar sisteminin elementlərinin qarĢılıqlı 

əlaqələri və təsirlərinin təhlili zamanı müĢahidə etmək olar. Yuxarıda aparılan təhlillərdən belə 

sosiallaĢma proseslərinin səmərəliliyinin həmin institutların ahəngdar fəaliyyət göstərməsindən 

irəli gəlməsi sübuta yetirilmiĢdir. Əsas məsələ, qeyrimaddi amillərdən doktrin (strategiya və 

planlar Ģəkilində)  və idarəetmənin (dövlət, siyasi və hərbi, iqtisadi və sosial, mərkəzi və yerli, 

ərazi və sahə) elə təĢkilindən ibarətdir ki, qoyulan məqsədlərə sərəncamda olan resurslar və insan 

potensialı yetərli olsun. Bu məqamları aydınlaĢdırmadan, yəni öncə araĢdırma, təhlil və 
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qiymətləndirmə aparılmadan məqsədlərin  real və aktuallığı təmin olunmur, resurslar isə 

səmərəsiz sərf oluna bilər.   
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        GiriĢ. Müasir dövrümüzün tələbləri təhsilin bütün strukturlarında təhsilalanın vətənə 

layiqli Ģəxsiyyətyönlü  bir vətəndaĢ  kimi tərbiyə olunması amilini zəruri edir.  Hər bir 

məktəbli   öz ölkəsinin   qayda-qanunlarını  dərindən bilən, vəzifə və  hüquqlarına bələd olan, 

ona hörmətlə yanaĢan   vətəndaĢ kimi  yetiĢməlidir.  Məhz belə məktəblidə   vətəndaĢlıq 

ləyaqəti   formalaĢır. VətəndaĢlıq ləyaqəti  doğma yurda , Ana Vətənə  məhəbbətdir.  Bu 

vətənin düĢmənlərinə  qarĢı  barıĢmaz, torpağın, millətin   azadlığı  və istiqlaliyyəti uğrunda  

mübariz olmaq deməkdir. Hərtərəfli vətəndaĢ hazırlanmasında, hər bir Ģagirdin Ģəxsiyyət kimi 

formalaĢdırılmasında   tarix dərslərinin tədrisi, təlimi  mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tarixin 

öyrənilməsinin  əsas məqsədi  cəmiyyətin  siyasi və mədəni  dəyərlərinin ötürülməsidir. Tarix 

fənni  vətəndaĢlıq hazırlığına  çox vacib töhfə verir ki,  bu da Ģagirdlərə  ümumi insanlığımızı, 

müxtəlifliyimizi  anlamağa, hörmət etməyə  kömək edə bilər  və Ģagirdlərə həyatı anlamaqda, 

əsl vətəndaĢ kimi yetiĢməkdə   konseptual  vasitələrlə böyük imkanlar yaradar. Tarix dərsləri  

təlim strategiyalarını düzgün quran müəllimə  vətənə yararlı əsl vətəndaĢlar qazanmaq üçün  

bir çox imkanlar verir. Tarix dərslərində təlim strategiyasının  rolunun vacibliyi ondan 

ibarətdir ki, o asan metod və üsullar vasitəsi ilə tədrisin səmərləliliyinə imkan yaradır. Tarix 

dərsləri  məktəblilərə  vətəndaĢlıq üçün vacib olan   bilik, anlayıĢ, bacarıq, münasibət və  

dəyərləri inkiĢaf etdirməyə  baĢlamaları üçün  geniĢ imkanlar yaradır. Bunun üçün ən yaxĢı 

vasitə Heydər Əliyevin tariximizin daha dərindən tədris edilməsində: ―Hər bir Azərbaycan 

vətəndaĢı öz tarixini bilməlidir və tarixini də bilmək üçün gərək onu uĢaqlıqdan bu iĢə cəlb 

edəsən, gərək orta məktəbdən cəlb edəsən. Demək, orta məktəblərdə tarixin tədrisi çox yüksək 

səviyyədə olmalıdır‖ [2, s. 459] tezisini tarix müəllimlərimiz unutmamalıdırlar. VətəndaĢ 

hazırlığı ilə bağlı təhsilin məqsədlərini müəyyənləĢdirmək üçün amerikalı alimlərin 

konsepsiyalarında üç hədəf qrupu mövcuddur: vətəndaĢın aktiv sivil mövqeyi; Ģəxsiyyətindən 

asılı olmayaraq insan dəyərinin tanınması;  Ģəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətlərinin 

gücləndirilməsi. 

 

       Mövcud ədəbiyyatlara istinad. A. Colby hesab edir ki, məktəbdə vətəndaĢ hazırlığında 

təhsilin məqsədi hər bir Ģagird tərəfindən əxlaqi, sosial və mədəni dəyərlərin Ģüurlu Ģəkildə 

qəbul edilməsi və məktəb icmasının və demokratik bir çoxmədəniyyətli cəmiyyətin bir üzvü 

kimi vəzifə və hüquqları çərçivəsində bu dəyərlərə uyğun hərəkət etmə öhdəliyinin 

formalaĢdırılmasıdır [6]. 

P. Freyr ölkəsinin layiqli bir vətəndaĢı yetiĢdirməyin, ilk növbədə məsuliyyət, öz intizamı, bir 

insana ən yüksək dəyər kimi hörmət, hökumətə hörmət, qanunlara riayət, məlumat, iqtisadi, 

siyasi və hüquqi savadlılıq kimi Ģəxsiyyət keyfiyyətlərinin formalaĢmasına yönəldiyini 

vurğulayır [7]. 

        Rus alimlərinin konsepsiyalarında isə vətəndaĢ hazırlığı ilə bağlı  təhsilin məqsədlərinin 

müəyyənləĢdirilməsinə vətənpərvərliyin, hüquqi və siyasi Ģüurun və ictimai həyatda 

məsuliyyətli iĢtirakın aktuallığı vurğulanır. VətəndaĢ təhsili prosesində bir vətəndaĢ-

vətənpərvər yetiĢdirməyin əhəmiyyəti Ġ.V. Molotsova  görə, bu, vətəni ilə vahid bir 

bütövlükdə özünü dərk edən, dövlətini və azadlığını qorumağa hazır olan bir insanda öz 
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ölkəsinin vətənpərvərinin yetiĢdirilməsidir. Bunun üçün məktəblilərin müasir vətəndaĢ 

tərbiyəsi metodologiyası evlərinə, məktəblərinə hörmət tərbiyəsi yolu ilə vətənpərvərliyin 

formalaĢdırılmasını; sinif yoldaĢlarına və müəllimlərə hörmət; bir növ, Ģəhərin tarixini 

bilmək; yerli ənənələrin və folklorun öyrənilməsi və s daxildir [5]. 

        Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demiĢdir: ―Hər bir Azərbaycan vətəndaĢı, hər bir 

Azərbaycan vətənpərvəri Azərbaycanın gələcəyi haqqında düĢünməlidir. Hər bir Azərbaycan 

gənci öz həyat yolunu müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcək yolu kimi qəbul 

etməlidir və öz həyatını qurarkən, özünü həyatda fəaliyyətə hazırlayarkən və fəaliyyətə 

baĢlayıb onu davam etdirərkən özü haqqında düĢünməlidir, ailəsi haqqında düĢünməlidir, 

ancaq hər  Ģeydən çox, hər Ģeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bugünü, gələcəyi haqqında 

düĢünməlidir‖ [3, s. 46]. 

 

       “Azərbaycan tarixi” dərslərində təlim strategiyasından istifadənin üstünlükləri. 

VətəndaĢ-vətənpərvər yetiĢdirmək hər bir dövlətin milli təhsil sisteminin vacib vəzifəsidir. 

Böyüyən vətəndaĢların vətənpərvərlik ruhunu qorumaq üçün  əsas funksiyalarından çox 

hissəsi ilə bağlı öhdəlikləri tarix dərsləri öz öhdəsinə götürür. Azərbaycan tarixi dərslərində  

təlim strategiyalarından düzgün istifadə vasitəsilə öyrənənlərin  yaĢadığımız  mürəkkəb, 

dəyiĢən  dünya haqqında  biliklərini inkiĢaf etdirmələrini  və demokratik gələcəyimizin  

formalaĢmasına  necə töhfə verə biləcəklərini təmin etmək vacibdir.  Burada böyük rol dövlət 

rəmzlərinə (himn, bayraq, gerb, bayram tarixləri) hörmətin formalaĢmasına aiddir. Məsələn, 

ABġ-da dərslər hər sinifdə olan dövlət bayrağına and içməklə baĢlayır, siniflərdə ölkə 

prezidentlərinin portretləri asılır, Ģagirdlər dövlət himnini və vətənpərvərlik  mahnılarını  

öyrənirlər. Tarix dərslərində müasir təlim strategiyalarından istifadə etməklə müəllim 

vətəndaĢ hazırlığının keyfiyyətini yüksəltmək üçün  vətəndaĢlıq tərbiyəsinin əsas vəzifələrinə 

önəm verməlidir.  AraĢdırmalara görə, siniflərdə  bir-birindən  fərqli 3 dünya  mövcuddur: 

müəllimlərin gördüyü və  idarə etdiyi hər kəsə məlum olan dünya; Ģagirdlərin  qarĢılıqlı 

münasibətlərinin  yarımgizli dünyası; Ģagirdin ağlında  baĢ verənlərin  gizli dünyası. Müəllim 

Ģagirdlər arasında  baĢ verənlərin  təqribən 70 faizini görmür və ya  bilmir [8]. 

Düzgün təlim strategiyalarının tətbiqi isə müəllimdən peĢəkarlıq tələb edir. AraĢdırmalar 

nəticəsində məlumdur ki, peĢəkarlıq səviyyəsi   yüksək olan   müəllimlərin  göstərdiyi təsir 

peĢəkarlıq səviyyəsi  aĢağı olan müəllimlə müqayisədə   fərqlilik təĢkil edir. Yəni, peĢəkarlıq 

səviyyəsi  yüksək olan müəllimin sinfindəki   Ģagird peĢəkarlıq  səviyyəsi  daha aĢağı olan  

müəllimin   sinfindəki  yaĢıdlarından, demək olar ki, bir il öndədir [9]. 

 

       VətəndaĢ hazırlığı keyfiyyətinin yüksəldilməsində təlim srtategiyasının əhəmiyyəti 

       Tarix dərslərində müəllim təlim strategiyaları ilə iĢ apararkən tədris prosesində istifadə 

olunan forma, üsul, vasitə və yanaĢmaların məcmusuna diqqət etməlidir. Buraya daxil olan 

təlimin təĢkilinə verilən tələblər, forma və üsullar, təlim fəaliyyətinin planlaĢdırılması üzrə 

iĢləri düzgün təĢkil etməyi bacarmalıdır. Təlimdə baĢlıca məqsəd alınmıĢ məlumatı ancaq 

yadda saxlamaq deyil, həm də, onun  əvvəlki məlumatlarla  əlaqəsini baĢa düĢməkdir 

[4,s.129]. 

Con Dui demiĢdir: Bütün təhsillər bir Yer kürəsi və onun üzərində mövcud olan bir ömürlə 

bağlıdır. Bizim bir neçə qatdan ibarət  Yer kürəmiz yoxdur ki, onun biri riyaziyyat, digəri 

fizika , üçüncüsü isə  tarixlə əlaqəli olsun. Bütün təhsil istiqamətlərini  bir-biri ilə, eləcə də 

məktəbi həyatla əlaqələndirmək çox vacibdir.  Ġctimai həyatda və ölkənin idarə olunmasında  

mükəmməl  və faydalı iĢtirak  etməyə  mənəvi tələbat  bir günə yaranmır. Belə xüsusiyyətlər 

uĢaqlıqdan tərbiyə olunmazsa,   böyük adamda onların peyda olmasına   ümid etmək olmaz. 

Tarix dərslərində təlim strategiyaları vasitəsi ilə düzgün   formalaĢdırılan, aĢılanan bilik, 

bacarıqlar, anlayıĢlar və proseslər   ölkəmiz üçün  düĢüncəli, prinsipial, inamlı  vətəndaĢların 

inkiĢafına kömək edə bilər. Bu gün elm, mərdlik və qəhrəmanlıq nümayəndələri olan 

Koroğlu, Tomris, Babək, Burla xatun, Sara Xatun, XurĢudbanu Natavan,  Həcər, Nizami 

Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi, ġah Ġsmayil Xətai, Qaçaq Nəbi, Hacı Zeynəlabdin Tağıyev, 
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Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Heydər Əliyev irsi əsasında nəsillər formalaĢdırmaq ən mühüm 

məsələlərdən biridir [1, s, 27]. 

Tarix müəllimi Ģagirdlərə Layihələr metodundan istifadə etməyi tapĢırmaqla  Ģagirdlərin  

dövrünə görə nüfuzlu, həmçinin tariximizin Ģərəfli oğulları hesab olunan Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə,  Fətəli xan Xoyski, ziyalı və dövlət xadimi kimi fəaliyyət göstərmiĢ Nəriman 

Nərimanov, Milli qurtuluĢ tariximizin, dövlətçilik ənənələrimizin bərpasının, milli və mənəvi 

dəyərlərin qoruyucusu, tolerantlığın keĢiyində duran  Ulu öndər Heydər Əliyev və onun 

layiqli davamçısı Ġlham Əliyev kimi Ģəxsiyyətlərin tarixdəki rolunu araĢdırmaqla  onların  

vətəndaĢ  hazırlığına doğru tərbiyə istiqamətində böyük potensiala sahib olmasına imkan 

yarada bilər. Ümummilli liderimiz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, onun 

mənəvi irsi sədaqətlilik, əsl vətəndaĢlıq   ifadəsinə bariz nümunə olub - həm insani, həm də 

vətəndaĢlıq borcunun ölçüsü hesab oluna bilər. Bəhs etdiyimiz problemin həllində XI sinifdə 

Azərbaycan tarixi dərslərinin geniĢ imkanları vardır. XI siniflərdə ―Azərbaycan tarixi‖ 

dərslərində keçirilən bir sıra mövzular xüsusi diqqət cəlb edir. ―Dövlət müstəqilliyinin 

bərpası‖, ―Birinci Qarabağ müharibəsi‖, ―Xocalı Soyqırımı‖, ―Müstəqilliyin ilk addımları ‖, 

―Milli qurtuluĢ‖, 

―Hüquqi islahatlar  və demokratik dövlət quruculuğu‖, ―XX əsrin  90–cı  illərində həyata 

keçirilən  sosial-iqtisadi islahatlar‖, ―Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti‖, ―Yeni 

minilliyə yeni liderlə‖, ―Qətiyyətin nümayiĢi‖, ―Mədəniyyət‖ və digər mövzuların tədrisi 

prosesində vətəndaĢlıq hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsində vətəndaĢlıq amalının 

iĢıqlandırılması müəllimdən yüksək hazırlıq tələb edir. 

        Nəticə 

        Müəllim tarix dərslərində vətəndaĢ hazırlığı keyfiyyətinin yüksəldilməsində  tarixin 

tədrisini sürətləndirmək, Ģagirdlərin öyrənməsini daha çevik, daha sürətli etmək üçün təlimdə  

bir sıra xüsusi incəliklərə önəm verməlidir. ġagirdlərdə idrak fəallığı oyatmaq, onların idrak  

prosessorununun inkiĢafına təsir edən amillərə istinad etməlidir. ġagirdlər əvvəlcədən 

planlaĢdırılmıĢ çevik düĢüncə   sxemi üzrə   hərəkət edərək zehni lazımi istiqamətdə 

yönləndirməyi bacarmalıdır.  ġagirdlərdə metokoqnitiv düĢünmə qabiliyyəti inkiĢaf 

etdirilməlidir.  ġagird  problem həllinin nəyi ifadə etdiyini, rasionallaĢdırmağı və təhlil etməyi, 

fikirlərinin gələcəkdə  necə tətbiq olunacağını  aydın düĢünməyi bacarmalıdır.  ġagirdlərin  

gələcəkdə müstəqil vətəndaĢ kimi yetiĢdirilməsində  bunlar çox önəmli olmalıdır. ġagirdlər 

tarix dərslərində  əldə etdiyi biliyi digər dərslərlə, eləcə də həyatla əlaqələndirməyi, körpü 

rolunu yaratmağı bacarmalıdır. Unutmamalıyıq ki, ilk bünövrə, ilk vətəndaĢ hazırlığının  təməli 

məktəbdən baĢlayır. Tarix dərslərində  demokratiya  və hökumət, hüquqlar və qanunlar və 

multikultural cəmiyyətdə necə yaĢadığımız barədə bilikləri təlim strategiyalarından səmərəli 

istifadə ilə artırmaqla Ģagirdlərin vətənə layiqli vətəndaĢlar kimi yetiĢdirilmələrinə kömək edə 

bilərik. ġagirdlər əgər bir vətəndaĢ kimi yetiĢdirilərsə onlar  tənqid edə, mübahisə edə, 

inandırıcı arqumentlər edə bilər, gələcək həyatda və iĢdə uğur qazana bilərlər. 
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Açar sözlər: idrak, cəmiyyət, nizam, sosial sistem. sosial idrak 

Cəmiyyətdə gedən proseslər və baĢ verən hadisələr öz unikallığı və mürəkkəbliyi ilə 

seçilir. Sosial fəlsəfənin məqsədi cəmiyyətin sosial sistem kimi fəaliyyət və inkiĢaf qanunlarını 

araĢdırmaq, müxtəlif ictimai hadisə və prosesləri onların qarĢılıqlı təsiri halında təhlil etməkdir. 

Dərketmədə əsaslı dəyiĢikliklər getdikcə, insanın yaĢadığı mühitə, ətrafındakı hadisə və 

proseslərə, ümumilikdə cəmiyyətə münasibəti də yenilənir.  

Sosial gerçəkliyin dərkolunması probleminin araĢdırılması fəlsəfi və elmi düĢüncənin 

inkiĢafının müxtəlif dövrlərində, müxtəlif səviyyələrdə olmuĢdur. Bu da tamamilə təbiidir. Çünki 

hər zaman mövcud olan gerçəkliyin yeni tərəfləri açılır. BaĢqa sözlə, insanın cəmiyyətin 

təkamülü prosesini tədqiq etməsində daima yeniliklərlə qarĢılaĢması zəruri vəziyyətdir. 

Cəmiyyəti sadəcə olaraq müxtəlif əlaqələrin və münasibətlərin məcmusu kimi 

götürmək doğru deyildir. Cəmiyyət sosial idrak obyekti olaraq ümumi, təkrarlanan xassələrə 

malik olmaqla bərabər, təsadüfi hadisələrlə müĢayət olunan, təkrarlanmayan, dayanıqsız 

vəziyyətlərə malik, xaosdan nizama doğru gedən prosesdə özünütəĢkilatlandırma xassəsini 

daĢımaqla yanaĢı, mürəkkəb özüinkiĢafedən sistemdir. Cəmiyyət statik mövcud olan yox, daim 

prosesdə olan varlıqdır. Ə.F.Abbasovun ifadəsilə desək, ona qanunauyğun və sabit əlaqələrin 

sahmanlı düzülməsini ifadə edən canlı orqanizm kimi, özüinkiĢafedən sistem kimi baxmaq 

lazımdır. Bu isə cəmiyyətə postneoklassik elmin tələbləri baxımından yanaĢmanı tələb edir. 

Cəmiyyətdə xaosla nizamlılıq çox zaman bir formanın qırılmaz tərəfləri kimi çıxıĢ edir. 

Yəni cəmiyyətdə söhbət universal xaos və ya universal nizamdan getmir. Sosial mühitdə xaotik 

təsirlər içərisində daim müəyyən nizamlılıq qorunur. Çünki sosial xaos dünyada insanın 

bilavasitə davranıĢları fonunda yaranan durumdur. Hər bir cəmiyyət sosial sistem olaraq 

digərlərindən fərqli tarixə malikdir. N.Luman hesab edir ki, sosial sistemlər üçün universallıq 

anlayıĢından ehtiyatla istifadə etmək gərəkdir. Yəni, bir qrup cəmiyyətlər üçün müsbət nəticələr 

verən proqramları baĢqalarına eyni uğurla tətbiq etmək mümkün deyil. Bu məqam isə sosial 

idrakın dəyiĢkənliyi ilə yanaĢı fərqliliyini ifadə edir. 

Sosial reallığın tarixi insan fəaliyyətinə aid hadisələrin bir-birini əvəz etməsindən ibarət 

prosesdir. Sosial idrakın çox mühüm vəzifəsi real cəmiyyəti həm, nəzəri səviyyədə araĢdırmaq 

həm də hadisə və proseslərin təfərrüatını izləməkdir. Belə ki, konkret hadisələri öyrənmədən, 

vəziyyətlərin qarĢılıqlı Ģərtlənməsini baĢa düĢmədən sosial sistem haqqında hərtərəfli elmi 

təsəvvür əldə etmək qeyri-mümkündür. Bunsuz cəmiyyətin bir mərhələdən digərinə keçməsi 

mexanizmini anlamaq olmaz. Həmin hadisələrin mahiyyətini dərk etmək üçün onların arxasında 

gizlənən daxili münasibətləri aĢkar etmək tələb olunur. Beləliklə, sosial həqiqətin dialektikası 

ümuminin, xüsusinin və təkcənin vəhdəti kimi çıxıĢ edir. Sosial həqiqətin səciyyəvi 

cəhətlərindən biri də onda Ģərtilik əlamətinin nisbətən güclü olmasıdır. Bu yol ilə insan sosial 

reallığa inkiĢaf və dəyiĢilmədə yanaĢa bilir. Sosial idrakın obyekti mürəkkəb olduğundan, burada 

həqiqi bilik əldə etmək çətinləĢir və bu prosesdə dəyərlərin rolu neqativ planda da təzahür edə 

bilir. Bu öz ifadəsini araĢdırılacaq konkret problemin düzgün seçilməməsində, elmi təhlilin 

məqsəd və vəzifələrinin təhrif edilməsində, elmi axtarıĢ prosedurlarının səhv tətbiqində, 

manipulyasiya hallarının geniĢlənməsində, elmi həqiqətin fərdi kooperativ maraqlara qurban 

verilməsində, onun saxtalaĢdırılmasında, gizlədilməsində, bəzən isə yalanla əvəz olunmasında 

tapır. Elmin inkiĢafında yanılmaların rolu birmənalı deyildir. Əslində hər bir yanılma bizi 

həqiqətdən uzaqlaĢdırır, dərketməyə maneçilik törədir. Yanılmalar elmin sonrakı hərəkəti üçün 

çıxıĢ nöqtəsi olan problemli situasiyaların yaradılmasına və problemlərin həllinin düzgün 

yollarının tapılmasına səbəb olur.  
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Digər amil sosial idrakın obyektinin spesifıkliyi ilə bağlıdır. Ġctimai həyat son dərəcə 

mürəkkəb, çoxtərəfli və çoxsəviyyəli xarakter daĢıyır. Onu məcmu halında götürdükdə 

cəmiyyətin özü və burada yaradılan hər Ģey insanların zəkası və ağlı ilə yanaĢı hisslərinin də 

iĢtirak etdiyi fəaliyyətin nəticələridir. Həmçinin,  bu fəaliyyətin Ģüuri və qeyri-Ģüuri tərəflərini, 

habelə rasional və irrasional ünsürlərini də unutmaq olmaz.   

            Cəmiyyət qanunları öz xarakteri üzündən ayrı-ayrı sosial qrupların və Ģəxslərin mənafeləri 

ilə də sıx bağlıdır. Sosial sistemin əsas elementi olan insanın unikal xarakteri də onu fərqləndirir. 

Belə ki, insan öz fəaliyyətinin, davranıĢının forma və üsullarını sərbəst surətdə və geniĢ 

diapazonda seçə bilir. Bunun nəticəsində cəmiyyətin inkiĢafında qeyri-müəyyənlik dərəcəsi 

yüksək olur. Burada hadisələrin gələcək nəticələrini öncədən müəyyən etmək çox vaxt mümkün 

olmur. Cəmiyyətdə baĢ verən hər bir hadisə özü ilə bir yenilik gətirir, yeni suallar doğurur və 

bunlara uyğun cavablar tələb edir.  BaĢqa sözlə desək, əslində cəmiyyətdə təsadüflər daha çox 

hökmranlıq edirlər. Lakin tarixdə baĢ verən konkret hadisələrin təkrarolunmaz fərdiliyində və 

təsadüflüyündə nə isə müəyyən bir ümumi cəhət tapmaq olur.  

Nəhayət, sosial sistem özünün açıq xarakter daĢıması ilə səciyyələnir. O qapalı deyildir. 

Sosial sistemin açıq olması o deməkdir ki, cəmiyyət daim ətraf mühit ilə maddələr, enerji və 

informasiya mübadiləsində olur. Bu isə sinergetik yanaĢmaya görə onun dayanıqsızlığını təmin 

edir. Sosial sistemin açıqlığı burada entropiyanın toplanmasının qarĢısını almıĢ olur.  

Sosial idrakda sosial proseslərin yaranması və inkiĢafına baĢqa sözlə burada baĢ verən 

özüinkiĢafa zaman baxımından yanaĢılma xasdır. Bu  ictimai həyat hadisələrinin keçmiĢini, 

bugününü və gələcək inkiĢaf meyllərini araĢdırmaqdır. Belə ki, ictimai sistemin indiki vəziyyəti 

onun keçmiĢi ilə Ģərtlənir, ondan ayrılmazdır. Digər tərəfdən isə belə yanaĢma tələbi ictimai 

reallığın müasir vəziyyətini əbədi və dəyiĢməz hesab etməyin mənasızlığını göstərir. O sübut 

edir ki, cəmiyyətin hər bir vəziyyəti müvəqqəti xarakter daĢıyır, o müəyyən zamandan sonra 

dəyiĢilir. Ona görə də, sosial idrak cəmiyyətə birdən-birə yaranan obyekt kimi baxmır, onu daim 

dəyiĢilmə və təkmilləĢmədə, inkiĢafda olan proses kimi götürür. Bu prosesdə  əslində sosial 

idrakın dəyiĢkənliyi mexanizması da açılmıĢ olur. Sosial idrakın obyektiv olaraq dəyiĢilməsi ilə 

yanaĢı müəyyən subyektiv xarakterli tərəflər də vardır. Ġdrakın subyekti olan insan müxtəlif 

ictimai əlaqələrə cəlb olunmuĢ halda çıxıĢ etsə də, özünün fərdi təcrübəsinə və 

intellektinə, tələbat və mənafelərinə, dəyərlərinə malikdir. Buradan aydın olur ki, sosial idrakı 

səciyyələndirərkən onda Ģəxsiyyət amilinin də mühüm rolu göstərilməlidir. Sosial idrakın 

dəyərlərə münasibəti də birmənalı izah olunmur. Bəziləri belə hesab edir ki, sosial idrakda 

dəyərlər anlayıĢının iĢtirakı onun elmiliyini heçə endirir. Digər bir mövqe isə göstərir ki, idraki 

tərəf ilə dəyər tərəfı bir-birinə qarĢı durmur. Onlardan biri digərini tamamlayır və beləliklə də, 

sosial həyatı daha dərindən öyrənməyə imkan verir. Sosial idrakın spesifikliyi təhlil olunarkən 

deyilənlərlə yanaĢı onun sosial-tarixi Ģərtlənməsi nəzərə alınmalıdır. Sosial reallıgı əks etdirən 

sosial idrak təkcə cəmiyyətdə gedən obyektiv prosesləri öyrənməklə məhdudlaĢmır. Bu 

proseslərlə və qanunauyğunluqlarla ayrılmaz olan və onların daĢıyıcıları kimi çıxıĢ edən 

subyektin öyrənilməsi də burada əsas yeri tutur. Buradan sosial idrakın digər bir xüsusiyyəti irəli 

gəlir:  ictimai həyatın dərk olunmasına insanın Ģəxsi keyfiyyətləri, öyrənmək istədiyi problemə 

münasibəti güclü təsir göstərir. Özü də bu təsir həm müsbət ola bilər, dərketmə prosesi 

sürətlənər, həm də mənfi istiqamətdə olmaqla idrak prosesini ləngidər və saxtalaĢdıra bilər. 

Beləliklə, ictimai həyatın yuxarıda sadaladığımız rəngarəngliyi və spesipik 

xüsusiyyətləri sosial idrakın dəyiĢkənliyini Ģərtləndirir. Daha doğrusu, sosial idrakın obyektini 

təĢkil edən sosial reallığın özü daim dəyiĢməyə məruz qaldığından sosial idrak da dəyiĢməyə 

məhkumdur. Qısa tezis çərçivəsində sosial idrakın dəyiĢkənliyi problemini araĢdırmaqla bir neçə 

nəticələri əldə etmiĢ olduq. Aydın oldu ki, sosial idrakın dəyiĢkənliyini Ģərtləndirən vacib 

amillərdən biri rasionallıq tiplərinini sosial idraka təsiri ilə bağlıdır. Dərketmədə əsaslı 

dəyiĢikliklər getdikcə, insanın yaĢadığı mühitə, ətrafındakı hadisə və proseslərə, ümumilikdə 

cəmiyyətə münasibəti də yenilənir Dünyanı dərketmədə yaranan elmi dəyiĢikliklər cəmiyyətə 

münasibətə də təsir etmiĢ olur. Bu ən əvvəl cəmiyyətdə xaosla nizamlılıq çox zaman bir 

http://azkurs.org/azerbaycan-respublikasi-tehsil-nazirliyi-v4.html
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formanın qırılmaz tərəfləri kimi çıxıĢ etməsi ilə bağlıdır. Digər bir amil sosial idrakın obyekti ilə 

bağlıdır. Ġctimai həyat son dərəcə mürəkkəb, çoxtərəfli və çoxsəviyyəli xarakter daĢıdığından 

onun spesipik xüsusiyyətləri sosial idrakın dəyiĢkənliyini Ģərtləndirir. Həmçinin sosial idrakı 

səciyyələndirərkən onda Ģəxsiyyət amilinin də mühüm rolu göstərilməlidir. 
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ĠSTEHSALIN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ  PROSESĠNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

ĠNSAN AMĠLĠNDƏN SƏMƏRƏLĠ  ĠSTĠFADƏ OLUNMASI KONTEKSTĠNDƏ  

 

RəĢad Rafiqli  

AMEA Ġqtisadiyyat Ġnstitutunun doktorantı  

 

Açar sözlər: qloballaĢma, istehsal, insan faktoru, milli iqtisadiyyat, idarəetmə, yenilik, 

müəssisə. 

 

 QloballaĢma öz xüsusiyyətlərinə əsasən istehsal prosesinin idarə edilməsində keyfiyyət 

dəyiĢikliklərinin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu insan faktorunu, insan kapitalını və insan 

potensialının əhəmiyyətini nəzərə almaqla, eyni zamanda istehsal prosesinə də diqqət 

yetirilməsini tələb edir. Birincisi, istehsal bütün iqtisadi əlaqələri birbaĢa və ya dolayı vasitələrlə 

birləĢdirir. Ġkincisi, istehsalın iqtisadiyyat nəzəriyyəsinin birbaĢa tədqiqat mövzusu olduğuna 

əsaslanaraq, bunun problemini onunla birləĢdirmək məqsədəuyğun olardı. Üçüncüsü, son qlobal 

iqtisadi böhranın səbəblərindən biri xidmət sektorunun idarə edilməsində baĢ verən 

xüsusiyyətlərdən asılı olduğunu göstərdi. Bizim fikrimizcə, yuxarıda qeyd edilən üç səbəb 

əsasən, iqtisadi artımın təmin edilməsi və istehsal prosesinin tənzimlənməsi baxımından insan 

amilinin öyrənilməsi baxımından çox vacib məsələdir. 

Məsələnin qloballaĢma kontekstində öyrənilməsi istehsalın idarə olunması ilə bağlı 

münasibətləri əhatə edir ki, bu da öz növbəsində iqtisadi idarəetmə prinsipləri əsasında həyata 

keçirilməsini ehtiva edir. Ümumiyyətlə iqtisadi idarəetmə, iqtisadi göstəricilər, normalar və 

mexanizmlər vasitəsilə ölkənin, cəmiyyətin, müəssisələrin və təĢkilatların potensialından 

səmərəli istifadə olunmasına, müasir iqtisadiyyatın idarəedilməsində elmi mövqeyə 

əsaslanmasından asılıdır. Ġstehsal prosesində ikili prinsiplərdən istifadə etməklə insan faktoru 

baxımından qiymətləndirmə müxtəlif aspektlərdən ibarətdir. Həm obyektin, həm də tədqiqatın 

predmeti baxımından istehsalın idarə edilməsi insan amilinə əsaslanır. Birincisi, qeyd etmək 

lazımdır ki, insan amili baxımından istehsalın idarə edilməsi həm mikro, həm də makroiqtisadi 

səviyyədə həyata keçirilir. Bizim iĢimizdə mikroiqtisadiyyat məsələlərinə daha çox diqqət 

yetirilir. Bu baxımdan daxili idarəetmə 3 mərhələdən ibarətdir: 

1. Ġstehsalın təĢkili ilə bağlı münasibətlərin öyrənilməsi; 

2. Müəssisə və təĢkilatların insan potensialının və əmək resurslarının idarə edilməsinin 

öyrənilməsi; 

3. Xarici bazarların təsiri altında yaranan istehsal rəhbərliyinin əlaqələrinin öyrənilməsi; 

      Qeyd etmək lazımdır ki, ilk və ikinci mərhələdə insan amilinin öyrənilməsi tədqiq 

olunan problemlə birbaĢa əlaqələndirilir və müəssisə üçün daxili məsələdir, üçüncü mərhələ isə 

bazar münasibətlərinə və mexanizmlərindən kənar əlaqələri birləĢdirir. Həm də qeyd etmək 

lazımdır ki, reproduksiya prosesinin bütün mərhələləri faktiki olaraq istehsalın idarə olunması 

obyekti kimi çıxıĢ edir. Ġstehsalın həlledici rol oynadığından, onun öyrənilməsi mövcud iqtisadi 

tendensiyalar baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ġstehsal prosesinin subyektləri arasında 

dövlət və onun orqanları (makro səviyyədə), təkəl assosiasiyaların orqanları, sahibkarlar, 

menecerlər, müxtəlif istehsalat birlikləri və s. Daxildir. Yuxarıda göstərilən mövzular, nəzarət 

mexanizmi sayəsində istehsal, paylama, mübadilə və istehlakın idarə edilməsi prosesini aparır. 

Bazar tələblərinə uyğun istehsal amilləri və resursları paylayır, istehsalını stimullaĢdırır, 

məhsuldarlığını və gəlirliliyini təmin edir. Bununla yanaĢı istehsal rəhbərliyinin əsas məqsədi 

mövcud resursların optimal istifadəsi əsasında yüksək iqtisadi nəticələr əldə etmək olduğunu 

nəzərə almaq lazımdır. 

Bununla yanaĢı, istehsal idarəetmə məsələlərinə bir sıra tədqiqatçılar yalnız daxili istehsal 

münasibətləri və bazar mühiti ilə əlaqələr daxildir. Xatırla ki, iqtisadi artımın əsas amil resurs 

bazarında qiymət dəyiĢikliyidir. Buna görə, bizim fikrimizcə, effektiv istehsalın idarə edilməsi 

üçün əsas meyarlar resursların optimal istifadəsidir. 
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Ġstehsal prosesində insan amilinin həyata keçirilməsinin təkmilləĢdirilməsinin baĢqa bir 

xüsusiyyəti də qeyd edilməlidir, yəni subyektlərin təsirini müəyyənləĢdirərkən müxtəlif 

mülkiyyət formalarını nəzərə almaq vacibdir. Beləliklə, istehsal idarəetməsində səmərəliliyin 

fərqi dövlət və özəl mülkiyyətin bu mövzusundakı nisbət əsasında müəyyən edilməlidir. 

       Ġstehsalın optimal strukturunun formalaĢması və onun sabit inkiĢafına nail olmaq üçün 

elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini davamlı Ģəkildə tətbiq etmək lazımdır (bu, tam texnoloji 

və innovativ istehsalın xüsusiyyətlərindən biridir). Bu məqsədin həyata keçirilməsi ölkənin 

iqtisadiyyatının sürətlə inkiĢafı üçün bir vəzifədir. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, dövlətin 

innovasiya və investisiya siyasətinin bu xüsusiyyəti sahibkarlığın inkiĢafı baxımından nəzərə 

alınmalıdır; firmaların və müəssisələrin cinsiyyət hesabına xərclərini ödəməyə nail olmaq. 

Ġstehsalın optimal strukturunun formalaĢması və onun sabit inkiĢafına nail olmaq üçün 

elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini davamlı Ģəkildə tətbiq etmək lazımdır (bu, tam texnoloji 

və innovativ istehsalın xüsusiyyətlərindən biridir). Bu məqsədin həyata keçirilməsi ölkənin 

iqtisadiyyatının sürətlə inkiĢafı üçün bir vəzifədir. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, dövlətin 

innovasiya və investisiya siyasətinin bu xüsusiyyəti sahibkarlığın inkiĢafı baxımından nəzərə 

alınmalıdır; ġirkətlərin və müəssisələrin xərcləri əldə olunan gəlirin və sosial ədalət prinsipinin 

onların paylanmasında təmin edilməsi və s. 

Ġki funksiyada istehsalın idarə edilməsi iqtisadi mülkiyyət formalarının həyata 

keçirilməsini təmin etməlidir (Ġbadov S.Ə., 2009). 

Ġnsan resurslarının effektiv idarə edilməsində və istehsal prosesində müəssisənin tərkibində 

idarəetmə nəzəriyyəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, XX əsrdən etibarən, iqtisadi 

qabiliyyətli Ģəxslərin istehsal prosesini idarə etmək və onların imkanlarından istifadə etmək üçün 

xüsusi qabiliyyət və öyüd-nəsihət olan insanların seçilməsi iqtisadiyyat üçün əsas yenilik 

olmuĢdur. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf modellərinin yanaĢı, 

istehsalın müəyyən modelləri mövcuddur, bu modellər dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinə aiddir. 

Məsələn Fransa, Ġtaliya, Yaponiya, ABġ, Böyük Britaniya və digər ölkələrin modellərinə istinad 

edilə bilər. 

Ġstehsal prosesində insan amilinin istifadəsinin artırılması ən çox Yaponiya və ABġ 

modellərində tapılıb. Beləliklə, müəssisənin əsas məqsədlərinin həyata keçirilməsində insan 

resurslarının istifadəsinin səmərəliliyi "keyfiyyət idarəetmə" konsepsiyası ilə 

zənginləĢdirilmiĢdir, maraqlı məqamlardan isə aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- iĢ yerində (müəssisə və təĢkilatlarda) Ģəxsin etibarlılığı və onu təmin edən iqlimin 

yaradılması; 

- müəssisələrin iĢçi heyətinin qrup siniflərində təhsili üçün Ģərait yaradılması; 

- istehsalçıların istehsalını təkmilləĢdirmək üçün təkliflərin vaxtında və birtərəfli həyata 

keçirilməsi. 

Bu qruplardan faydalanmaq (Yaponiya daha çox dairələrin anlayıĢını istifadə edir) həm 

müəssisələr, həm də iĢçilər tərəfindən alınır. Bu faydalar aĢağıdakıları əhatə edir: 

- əməkdaĢlar və Ģöbələr arasında əməkdaĢlığın səviyyəsinin artırılması; 

- iĢçilər arasında müəssisənin problemlərinə olan məsuliyyət hissini artırmaq; 

malların və iĢlərin keyfiyyətinin artırılması; 

- iĢçilərin dövriyyəsinin azaldılması; 

- bəzi gizli problemlərin həlli. 

ĠĢçilər üçün faydalar aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- iĢçilərin fikirlərini söyləmək üçün iqlim yaratmaq; 

- müxtəlif faydalı mövzuları öyrənmək; 

- bir qrupda qrup iĢi və onunla münasibət ruhi inkiĢafı; 

- həllərin verilməsi və qiymətləndirilməsi qabiliyyətinin inkiĢafı; 

- həyata keçirilən iĢlərdə aralığın və doymanın geniĢləndirilməsi; 

- liderlik bacarıqlarını inkiĢaf etdirmək; 

- iĢləyən Ģöbələrdəki iĢçilər üçün Ģərait yaradılması (Talıbov R.K., 2007).  
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Son illər beynəlxalq təcrübə və qlobal səviyyədə yaradılan rəqabət problemi sürətlə 

dəyiĢən məhsul və texnologiyaların inkiĢafı üçün iĢçilərin, mütəxəssislərin və insan resurslarının 

biznes təĢkilatlarının mövcudluğunun vacibliyini təsdiq etdi. Belə hallarda, iqtisadi aktorların 

qarĢısında istehsal idarəetməsinin strategiyası və üsullarını yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Respublikanın iqtisadi reallıqlarından və qlobal iqtisadi proseslərdən asılı olaraq, istehsalın idarə 

edilməsi və insan amillərinin istifadəsini yaxĢılaĢdırmaq üçün təĢkilatın iĢçiləri və menecerləri 

yeni bilik və təcrübə əldə etməlidirlər: 

1. Ġstehsal proseslərini davamlı artırmaq və onların davamlılığını artırmaq. 

2. Etkili qarĢılıqlı əlaqələr və əməkdaĢlıq. Müasir firmalar və qurumlar kompleks bir 

sistem olduğundan, əsas bacarıqlı heyətin idarə olunması bu proseslərin lideri tərəfindən effektiv 

əlaqələndirilməsindən ibarətdir. 

3. Nəticələrə diqqət yetirin. Ġnsan resurslarında firmalar öz məqsədlərini baĢa düĢməlidirlər 

və onların həyata keçirilməsini təmin etməlidirlər (Fərruxov A.N., 2007). 

     Görüldüyü kimi, istehsalın idarə edilməsi prosesində müəssisələrin və firmaların yüksək 

keyfiyyətli Daha sonra, "sənaye demokratiyası" özünü dəyiĢdirərək, idarəetmə (iĢtiraklı) iĢtirak 

növlərindən birinə çevrildi. Sosioloqlar J. Cole və A. Korsch, bu ideyanın müəllifləri olaraq 

bilinən, müəssisələrin idarə edilməsi iĢçilərin aparıcı istehsal Ģüarları ilə həyata keçirilməsini 

təklif etdi. Bunun əsas məqsədi müəssisənin bütün insan potensialının istifadəsini 

yaxĢılaĢdırmaqdır. Bu, iĢçilərin milli sahibkarlıq və digər müəssisələrdə və təĢkilatlarda nəzərə 

alınanda böyük fayda ola biləcək rəhbərliyə cəlb edilməsi kimi vəzifələri nəzərdə tutur. 

AĢağıdakılardan ibarətdir: 

- iĢçilərin müstəqil qərar qəbul etməsi hüququ; 

- qərarvermə prosesinə iĢçilərin cəlb edilməsi və onların mövcud bacarıqlarını müəyyən 

etmək; 

- iĢçilərin öz iĢlərini kəmiyyət və keyfiyyətlə idarə etmələri hüququ; 

- Ġdarəetmə qərarlarının daha səmərəli icrası üçün iĢçilərin iĢçi qrupları yaratma hüququ; 

- iĢçilərin və iĢçilərin keyfiyyətinin idarə edilməsində mağaza səviyyəsində iĢtirakı; 

- iĢçilərin və menecerlərin iĢçi Ģuralarının (birgə komitələrinin) yaradılması; 

- gəlirlərə iĢtirak etmək üçün sistemin inkiĢafı; 

- Korporasiyaların idarə heyətinə iĢçi nümayəndələrinin cəlb edilməsi və s. (Talıbov R.K., 

2007). 

Ümumiyyətlə, qeyd olunan rəhbərliyin ilkin mənbələrinin yaradılmasını nəzərdən 

keçirərkən aydın olur ki, müasir dövrdə bu mənbələrdəki inkiĢaf və inkiĢaf proseslərinin axınına 

görə idarəetmə də təkmilləĢdirilməlidir. Bu mənbələrin faktorları aĢağıdakılardır: iri Ģirkətlərin, 

səhmdar cəmiyyətlərin yaradılması və yeni fəaliyyət növlərinə gətirilməsi, müxtəlif ölkələrdəki 

filialları, daĢınar və daĢınmaz əmlakın effektiv idarə funksiyalarını daha mütərəqqi menecerə 

ötürmək; müsabiqə - rəqabət qabiliyyətli məhsulların sərbəst buraxılması, bu sahədə firmaların 

iĢinin təĢkilinin gücləndirilməsi; istehsal texnologiyalarının müasir tələblərə uyğun olaraq 

kompleksləĢdirilməsi, avadanlıqların dəyərinin artırılması, müəssisələrin və təĢkilatların geniĢ 

dallı strukturunun mövcudluğu, çox sayda iĢçinin olması və onların keyfiyyətli qruplara 

bölünməsi və s. istehsal idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsini tələb edir. 

Nəticə 

Dünyanın aparıcı ölkələrində idarəetmə sahəsində təcrübəsini öyrənmək də daxil olmaqla 

dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrində istehsal prosesində insan amillərindən istifadə təcrübəsi 

Azərbaycan sahibkarlarının formalaĢmasında və onların fəaliyyətinin idarə olunmasında böyük 

önəm daĢıyır. Ġnsan amilindən danıĢarkən, bu müəssisənin insan potensialı deyil, həm də onların 

fəaliyyətini idarə edən Ģəxsləri nəzərdə tutur. Bu baxımdan, dövlətin prioritet iqtisadi siyasəti ilə 

yanaĢı, sahibkarların da təlimə layiq görülən menecerlərə qayğı göstərməsi, bu istiqamətdə zəruri 

iĢlərin görülməsi onların əsas vəzifəsi olmalıdır, çünki neftdən sonrakı dövrdə ölkədə müxtəlif 

sənaye sahələrinin yaradılması ilə bağlı yüksək səviyyədə olacaqdır peĢəkar idarə heyətinə 

ehtiyac. Qeyd olunduğu kimi, bu rəqəm 50 mindən artıqdır. Buna görə də belə bir ehtiyacın 

həyata keçirilməsində yalnız dövlətin iĢtirakı deyil, özəl sektorun rolu da var.effektiv insan 
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resurslarının idarə edilməsi menecerlərin əsas məqsədi. Xatırladaq ki, XX əsrin 60-cı illərindən 

etibarən, Amerika müəssisələrinin iĢçilərinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün 

tələblərindən sonra bəzi rəhbərlər (idarəetmə nəzəriyyəçiləri və ya menecerləri) bir çox 

müəssisələrin sürətlə dəyiĢən sosial mühitə kifayət qədər diqqət yetirməməsi ilə nəticələnmiĢdir , 

öz məqsədlərinə nail ola bilməz. Bu, öz növbəsində, rəhbərliyə qeyri-peĢəkarların iĢtirakı üçün 

yol açan "sənaye demokratiyası" doktrinasının yaranmasına kömək edir. 
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Milli-mənəvi dəyərlər geniĢ əhatə dairəsinə malikdir. Buraya xalqın dili, dini, davranıĢı, 

əxlaqı, adət-ənənəsi, folkloru, incəsənəti, ədəbiyyatı, fəlsəfəsi, elmi və bütövlükdə mənəvi 

mədəniyyəti daxildir. Belə geniĢ tərkibə malik olan mənəvi mədəniyyət cəmiyyətin mənəvi 

resurslarının yaradılması və onlardan istifadə olunması kimi mürəkkəb bir prosesi nəzərdə tutur. 

Mənəvi mədəniyyət milli mədəniyyətin mühüm bir hissəsidir və xalqın bir milli-mədəni  varlıq 

olaraq mövcudluğunun əsas göstəricisidir. Ümumiyyətlə isə, mədəniyyət fenomeninə insan 

fəaliyyətinin bütün sahələri, onun əldə etdiyi nəticələri və yaratdığı sərvətlərin məcmusu aiddir. 

Sosial hadisə kimi mürəkkəbliyi ilə seçilən mədəniyyət ən ümumi Ģəkildə  təbiətlə binar 

oppozisiyada olur və onun üzərində qurulur, bəĢəriyyətin topladığı bütün maddi və mənəvi 

sərvətlərin məcmusu kimi çıxıĢ edir, onların yaradılması, istifadəsi və gələcəyə itkisiz 

çatdırılmasını özündə ehtiva edir. Mədəniyyətin inkiĢafı milli-mənəvi və mədəni irsin ən yaxĢı 

nümunələrinin yaradılması, inkiĢaf etdirilməsi, mənimsənilməsi  və yaradılmıĢ irsin qorunması 

ilə Ģərtlənir. 

Moda və dizayn da öz növbəsində mənəvi dəyərlərlə, ictimai münasibətlərlə və ictimai 

quruluĢun xarakteri ilə sıx Ģəkildə bağlıdır və bəĢəri dəyərlərin tərəqqisinə təkan verən 

vasitələrdən biridir. Moda və dizayn özündə hər bir quruluĢun səciyyəvi xüsusiyyətlərini, 

insanların düĢüncə  və davranıĢ tərzlərini də bu və ya baĢqa Ģəkildə əks etdirir. Bu baxımdan 

modaya ictimai həyatın bütün sahələrinə sirayət edən amil və ictimai münasibətləri tənzimləyən, 

onları daim inkiĢafa və daha mütərəqqi formalar axtarıĢına sövq edən faktor kimi də baxmaq 

olar. 

Modaya eyni zamanda ənənə və varislik prizmasından baxmaq lazımdır. Modanın daxili 

məzmunundakı bu dual sistem onu həm ənənədən tamamilə ayrılmağa qoymur, həm də onu daim 

səmərəli yeniləĢməyə sövq edir. Buradakı ənənəvilik eyni zamnda mədəniyyətdə varisliyin təmin 

olunmasını Ģərtləndirir. Varisliyin təmin olunması hesabına milli-mədəni dəyərlər nəsildən-nəslə 

ötürülərək zamanın sınaqlarından keçərək, fərdin, xalqın və millətin formalaĢmasında çox 

önəmli bir rolu yerinə yetirir və milli kimliyi müəyyənləĢdirir. Beləliklə, moda xalqın tarixən 

formalaĢan milli mədəniyyətinin əsasını təĢkil edir. Moda bir dəyər və dəyərlərin tənzimləyicisi 

kimi  çıxıĢ edir və tarixi inkiĢaf prosesində dövrlər və nəsillər arasında  məntiqi əlaqəni, tarixi 

yaddaĢın bötüvlüyünü və tərbiyəvi əhəmiyyətini təmin edir. Yaranmasında və zənginləĢməsində 

modanın da aktiv iĢtirak etdiyi mədəni dəyərlər intellektual fəaliyyətin nəticəsi kimi özündə 

fərdin mənəvi tələbatının ödənilməsi üçün yararlı   mədəni təkamülü üçün Ģərait yaradan dəyərlər 

kompleksini nəzərdə tutur. Belə dəyərlər insan həyatının, fəaliyyətinin bütün sahələrinə sirayət 

edir, mədəni keyfiyyət meyarı kimi çıxıĢ edir. 

Moda, Ģübhəsiz,  cəmiyyətin inkiĢafında elmi maraq doğuran ən vacib sosial hadisələrdən 

biri kimi qəbul olunur. HəmiĢə bu fenomenin mürəkkəbliyinə dəlalət edən sosial-fəlsəfi, etik, 

kulturoloji, sosioloji təhlil obyekti olmuĢdur. Moda zamanla dəyiĢir, tarixi, dinamik, dövrə 

adekvatdır. Tarixi kontekstin məzmun-mahiyyətini təcəssüm etdirir, bir növ müasirliyin 

kvintessensiyasıdır. Ġnformasiya və texnoloji "irəliləyiĢlər" dəbin təbiətini dəyiĢdirir, yeniləĢdirir, 

əlavələr edir,irəli aparır. onu daha əlçatan edir və müxtəlif sosial icmalar tərəfindən  moda üçün 

etik dəyərlərin gözlənilməsini əsaslandırılan tələblər qoyulur. 

Son günlər Azərbaycan tarixinin Ģanlı səhifələrindən biri kimi yaddaĢlara həkk olundu. 

Cəmi 44 gün ərzində rəĢadətli Azərbaycan Ordusu Ali BaĢ Komandan Prezident Ġlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında 30 il müddətində iĢğal altında olan ərazilərimizi azad etdi, torpaqlarımızı 
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terrorçulardan təmizlədi. Vətən müharibəsində qələbənin əldə olunmasında xalq-ordu-dövlət 

birliyinin də mühüm rolu oldu. Xalqımız ordumuzun hər addım irəliləməsini böyük sevinclə 

izlədi, onu ruhlandırdı. Bu öz ifadəsini geyimlərdə də tapdı. Balaca uĢaqdan baĢlamıĢ yaĢlı 

insanlaradək, xüsusilə gənclər milli ordumuzun aksesuarlarından köynəklər, batinkalar, 

futbolkalar, Ģapkaları öz geyimlərinə daxil edib, bununla da əsgərlərimizə milli-mənəvi 

dəyərlərimizi əks etdirən birlik, vəhdət,  qəhrəmanlıq, igidlik, dostluq mesajlarını göndərdilər. 

Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan sənətkarları tərəfindən yüksək zövqlə və böyük 

ehtiramla hazırlanmıĢ azadlıq və zəfər simvoluna çevrilmiĢ ġuĢa Ģəhərinin rəmzi sayılan 

Xarıbülbül broĢları geyimlərə daha da gözəllik verir, torpaqlara bağlılığımızı daha da 

möhkəmləndirir, dəyərlərimizə sadiqliyimizi ifadə edir.        

Hazırda dünya ölkələri və cəmiyyətlər mürəkkəb bir dövrü yaĢayır. Belə ki, bütün dünya 

ölkələri insanların həyatını və sağlamlığını təhlükə altına qoyan yeni növ koronavirusun 

yayılmasının qarĢısının alınması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçiririr, lazımi müdafiə 

iĢləri görür. Belə tədbirlərdən biri də ictimai yerlərdə tibbi qoruyuculardan-maskalardan istifadə  

edilməsidir. Maskalardan istifadə olunması insan həyatının bu xəstəliyə yoluxmadan qoruması, 

xilas yollarından biri olması ölkəmizdə aparılan geniĢ maarifləndirmə iĢləri nəticəsində hamıya 

məlumdur. Bununla belə artıq maskalardan moda elementi kimi də istifadə olunmağa 

baĢlanmıĢdır. Daha çox qadınlar geyimin, əl çantasının, hətta dırnaq boyasının rənginə uyğun 

maskalardan istifadə edir, bu qoruyucu vasitədən estetik zövq almaqla onun istifadəsinin 

zəruriliyinə  insanları cəlb edirlər. Maskalara əlavə olunmuĢ milli-mənəvi dəyərləri ehtiva edən 

fikirlər,devizlər, Ģüarlar, iĢğaldan azad olunmuĢ rayon və Ģəhər adları (―Qarabağ-

Azərbaycandır‖, ―Can-Azərbaycan‖, ―Dəmir yumruq‖, ―Odlar Yurdu‖, ―ġəhidlər ölməz, vətən 

bölünməz‖, ―Land of fire‖, ―Biz qayıtdıq‖, ―Ana yurdum‖, ―ġuĢa‖, ―Laçın‖, ―Füzuli‖, 

―Cəbrayıl‖, ―Zəngilan‖, ―Ağdam‖, ―Qubadlı‖, ―Bayrakdar‖ və s.) insanları 

vətənpərvərliyə,birliyə, torpağı qorumağa və onu sevməyə, Ģəhidlərimizi hörmətlə  yad etməyə 

çağırır.Ümumiyyətlə, dünya miqyaslı tədbirlər, idman və musiqi yarıĢmaları, oyunlar, 

olimpiadalar, beynəlxalq turnirlər, yubileylər, festivallar və onların simvolları da  müəyyən dövr 

ərzində modaya daxil olaraq geyimlərdə öz əksini tapır, insanları dostluğa dəvət edir və sülh 

mədəniyyətini təbliğ etməklə etik dəyərlərin gözlənilməsinin zəruriliyini bildirir. Bu il 

Azərbaycanda dahi Ģair-filosof Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi böyük təntənələrlə qeyd 

edilir, mütəfəkkirin yaradıcılığı təbliğ olunur. Müdrik Ģairimizin incə təfəkkürünün məhsulu olan 

ibrətli ifadələr, fikirlər yazılmıĢ köynəklər, Ģapkalar, çantalar artıq modanın aksesuarlarına 

çevrilib, gənclərimiz dəblə bu geyimlərdən istifadə edirlər, Ģairin dəyərlərimizi əks etdirən 

fikirlərinə dərin hörmətlə yanaĢırlar. Moda ümumbəĢəri  olanı və hər hadisəni əhatə edir, təsir 

dairəsində yalnız mədəniyyət və əlaqəli fenomenlər deyil, həm də müxtəlif məzmundakı sosial 

proseslərdir. Moda həm də sosial tənzimləyici və sosial marker rolunu oynayır, "dəbli" rəftar, 

zövq və üstünlükləri formalaĢdıran kütləvi istehlak dövründə xüsusilə nəzərə çarpan bütün sosial 

təbəqələri əhatə edir. Tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirmək, müasir bir insanın düĢüncə 

xüsusiyyətlərini, davranıĢını, həyat təlimatlarının seçimini böyük ölçüdə müəyyənləĢdirir. 

ĠnkiĢafı cəmiyyətin sosial quruluĢu, sosial proseslərin xüsusiyyətləri və qrup istəkləri ilə 

Ģərtləndirilən bir sosial-mədəni fenomen olaraq, dəb sosial qarĢılıqlı təsir məkanının 

geniĢlənməsinə, sosial həmrəylik mexanizmlərinin gücləndirilməsinə kömək edir. 

Əslində, moda insan yaĢamının zəruri faktoru kimi mahiyyətində fəlsəfi yük daĢıyır. 

Ġnsan övladı qədimdən informasiyanın rəmzi ötürülməsi üsulundan istifadə edib. Bunun üçün 

bədən  dilindən yararlanıb. Xüsusilə, insanlar sosial statuslarını rəmzi ifadə etmək üçün 

bədəndən geniĢ istifadə ediblər. Müəyyən sosial təbəqəyə mənsubluqda bundan geniĢ istifadə 

olunub. Müasir dövrdə mədəniyyət etik və estetik prinsiplərə uyğun Ģəkildə inkiĢaf edərək 

dəyiĢir. Mədəniyyətdəki inkiĢafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri də  olan moda elmi 

bilikləri, mütərəqqi ideyaları, yüksək əxlaqi və estetik görüĢlərin məcmusu kimi çıxıĢ edərək 

mənəvi dəyərlərin ardıcıl, hərtərəfli və harmonik inkiĢaf etdirilməsi və mənimsənilməsi üçün 

əlveriĢli Ģərait yaradır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlər moda və dizaynın mənəvi dəyərlərlə 

əlaqəli Ģəkildə öyrənilməsinin vacibliyini Ģərtləndirir.  
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             Açar sözlər: ailə tərbiyəsi, ailədaxili münasibətlər,valideyn-övlad münasibəti,ər-arvad 

münasibəti,Ģəxsiyyətin formalaĢması,uĢağın təlim-tərbiyəsi 
        Ailə insanın sosiallaĢması,tərbiyəsi və psixoloji dəstək almasını,müəyyən həyat tərzi və 

münasibətlərinin formalaĢmasını Ģərtləndirən institutdur.Ailə ayrıca Ģəxsiyyətin,eləcə də 

bütövlükdə cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayır.Ailə psixoterapevtik mühitdir.Ġnsanlar 

dərdlərini,kədərlərini ailədə unudurlar.Ailə, uĢağın ictimailəĢməsində ən vacib və təsirli rolu öz 

üzərinə götürmüĢ bir sosial qrupdur. Ailədəki sosiallaĢma təməl olub, fərdin daha sonra digər 

qruplarda öyrəndikləri  bu təmələ görə formalaĢır.Ailədəki sosiallaĢmanın əhəmiyyəti yalnız 

körpəlikdə və uĢaqlıqda deyil, yeniyetməlikdə də davam edir. Hər hansı bir səbəbdən ailənin 

bütövlüyünün pozulması və ya ailə daxilində qeyri-kafi qarĢılıqlı əlaqə sosiallaĢma prosesini 

əhəmiyyətli dərəcədə maneə törədir və uĢağın səhv və ya qeyri-kafi bir Ģəkildə ictimailəĢməsinə 

səbəb olur. SosiallaĢma prosesinə mənfi təsir göstərməsinə səbəb olan ailə quruluĢunu 

araĢdırmaq lazımdır. Çünki sosiallaĢmanın müvəffəqiyyəti cəmiyyətin ən təməl daĢları olan ailə 

üzvlərinin modelləĢdirilməsi və möhkəmləndirilməsi kimi sosiallaĢma üsullarından asılıdır. 

            Gənc nəslin Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasında və cəmiyyət həyatına hazırlanmasında 

böyük rol oynayan amillərdən biri ailə tərbiyəsidir. Gənc nəslin tərbiyəsi ailənin baĢlıca 

funksiyalarından, valideynlərin isə ən mühüm vəzifələrindən biridir. UĢaq Ģəxsiyyətinin 

formalaĢmasında ailənin rolu əvəzedilməzdir. O,cəmiyyətlə inkiĢaf edən insan arasında vasitə 

rolunu oynayır. Ailədə uĢaqların ata-ana ilə ünsiyyət tələbatı çox vaxt təmin olunmur. 

Valideynlər bəzi hallarda uĢaqlarla rəftar və davranıĢ zamanı birtərəfli iĢtirak 

edirlər.Valideynlərdən birinin uĢağı əzizləməsi,yaxud da ona‖ hələ uĢaqdır düzələr‖deməsi 

uĢaqların ailədəki tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir.Çünki,ailənin tərbiyə imkanları valideyn və 

uĢaqların qarĢılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən olunur.Bu baxımdan ailədə intizam tərbiyəsi çox 

vacibdir.Ailədə uĢaqların həddindən artıq əzizlənməsi buna mane olur.(1,s.48) 

         UĢaq Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında ailədaxili münasibətlərin mühüm rolu vardır. 

Ailədaxili münasibətlərin sağlam psixoloji əsaslar, qarĢılıqlı hörmət və məhəbbət əsasında 

qurulması cəmiyyətin inkiĢafını Ģərtləndirən amillərdəndir. Ailədaxili münasibətlər əsasən ata və 

ananın ailədəki rolu və bir-birilərinə olan münasibəti ilə Ģərtlənir. Həmin bu münasibətlər həm 

ailənin möhkəmliyinə, həm də uĢaqların tərbiyəsinə xüsusi təsir göstərir. Ailədaxili 

münasibətlərdə valideynlərin uĢaqlar ilə olan münasibəti də önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

münasibətlər lap kiçik yaĢlardan, məktəbəqədər yaĢ dövründən baĢlayır. Məktəbəqədər yaĢlı 

uĢaqların Ģəxsiyyətinin formalaĢmasında, psixi inkiĢafında, ətrafdakılarla rəftar və davranıĢında 

valideyn-övlad münasibətləri mühüm rol oynayır. Bu münasibətlər uĢağın öz yerini, ailədəki 

rolunu müəyyənləĢdirməkdə və özünü dərk etməkdə, qabiliyyət və bacarıqlarını inkiĢaf 

etdirməsində vacibdir.  

         Hər uĢaq doğularkən fərqli irsi xüsusiyyətlərlə doğulur. Ətraf mühit faktorları və 

valideynlərin münasibətləri onların Ģəxsiyyətlərini formalaĢdırır. Fərdi xüsusiyyətləri nəzərə 

alınaraq tərbiyə alan uĢaqlar özlərinə güvənən Ģəxsiyyətlər kimi formalaĢırlar.Valideyn 

münasibətləri tamamlayıcı, ziddiyyətli olmayan və uĢaqlara həddindən artıq təzyiq və ya boĢluq 

yaratmayan bir keyfiyyət olmalıdır.Valideynlərin münasibətləri, uĢaqların Ģəxsiyyətini irsi 

xüsusiyyətləri ilə birlikdə inkiĢaf etdirən,gücləndirən və formalaĢdıran ən vacib amildir. Çox 

vaxt uĢaqların davranıĢının çoxunun 0-6 yaĢ arasında qazandıqlarını nəzərə alsaq,  burada 

valideynlərin münasibətlərinin nə qədər vacib olduğunu baĢa düĢmək olar.Ailənin uĢağa təsiri 

uĢaq ana bətnində olanda baĢlayır. Hamilə ana davamlı olaraq hirs,  məyusluq, narahatlıq hissləri 
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ilə yüklənmiĢdirsə,aĢırı dərəcədə narahat və qorxu içində olarsa, bu həyəcanlar körpəyə ananın 

qanı və hormonları ilə ötürülmüĢ olur.Beləliklə, körpəsi hələ bətnindəykən ananın duyğuları və 

reaksiyaları körpəyə təsir göstərməyə baĢlayır .Valideyn münasibətlərinin ən görkəmli iki 

xüsusiyyəti "emosional münasibət ölçüsü" və "nəzarət ölçüsüdür"."Emosional münasibət" ölçüsü 

araĢdırıldıqda, uĢağı qəbul edən münasibətdən, rədd edilməyə qədər geniĢ bir Ģəkildə fərqləndiyi 

görülür.Eynilə, "nəzarət ölçüsü" məhdudlaĢdırıcı münasibətdən tolerant münasibətə qədər geniĢ 

bir sahəni əhatə edir. UĢaq isti bir Ģəraitdə valideyn razılığı almağa istəkli olur və onun sevgisini 

itirməkdən qorxur. Təcavüzkarlığı idarə etmək üçün döymək kimi Ģiddət metodlarına müraciət 

edən valideynlər həm uĢağı məyus edir, həm də daha çox qəzəbə səbəb olan münasibətlər 

göstərərək ona təcavüzkarlıq nümunəsi nümayiĢ etdirirlər.UĢaqların sosial və əqli cəhətdən 

səriĢtəli bir Ģəxs olması istənilirsə,valideyn nəzarəti müəyyən dərəcədə tələb olunur. Bir övlad 

böyütməkdə və valideynlərin uĢaqlara qarĢı münasibətini müəyyənləĢdirməkdə uĢağın inkiĢaf 

mərhələlərinin xüsusiyyətlərinin nə olduğunu bilmək çox vacibdir.UĢaq böyüklərin kiçik bir 

modeli deyildir. UĢaqları böyüklərdən fərqləndirən bir çox xüsusiyyətləri var: uĢağın ən güclü 

nümayiĢ etdirilə bilən gücü və üstünlüyü öyrənmək üçün motivasiyadır. 

         UĢaq həyatla əlaqəli bilik və bacarıqları valideynlərindən öyrənir. Valideynlərin 

körpəlikdən uĢağa qarĢı münasibətləri dərin və qalıcı izlər buraxır. Valideynlərin uĢağa 

göstərdiyi tarazlı sevgi və qoruma hissi onlarda etibar hissini inkiĢaf etdirməyə kömək edir. Belə 

olduqda uĢaq insanları sevməyi,onlarla münasibət qurmağı öyrənir. UĢaq valideynlərini təqlid 

edərək sosial həyata alıĢır. Ailənin içindən  seçdiyi nümunə pis bir Ģəxsiyyət quruluĢuna 

malikdirsə,  uĢağın içində pis davranıĢın yaranma ehtimalı artır.Bu səbəbdən də valideynlərin 

uĢağa yaxĢı bir nümunə göstərmələri çox vacibdir. Valideynlər sözlərindən daha çox davranıĢları 

ilə uĢağa nümunə olmalıdırlar.Ana və ya ata - tamamilə Ģüursuz - uĢağa həddindən artıq həvəs 

göstərməsi həm ailə həyatının xoĢbəxtliyini poza bilər,həm də  uĢağa mənfi təsir göstərə bilər.  

         DoğuĢdan sonra uĢağın ilk sosial mühiti ailəsidir. UĢaq davranıĢ nümunələrini burada tapır, 

yaĢayır və öyrənir. YaxĢı-pis, düzgün-səhv, günah-yaxĢı əməllər və digər sosial dəyərlər burada 

qazanılır. Bundan əlavə, uĢaq fiziki ehtiyacları sığınacaq, qoruma, qidalanma, yuxu, geyinmə, 

oyun təmin edilərkən, güvən, sevgi, müstəqillik, bir qrupa mənsubiyyət, məsuliyyət, iĢdə uğur 

qazanma, qeyri-müəyyənlikdən qorunma, qaydaları, hörmət, hüquq və vəzifələri öyrənmək üçün 

psixoloji və sosial ehtiyac hissini ilk dəfə bu mühitdə öyrənir.UĢağın sevgi potensialı 0-2 

yaĢlarında daha sürətlə olur. Ömür boyu paylaĢacağı bu isti, sevgi dolu hissi ailə mühitindən alır. 

Bu mühitdə Ģəxsiyyətin sağlam təməlləri qoyulur. Sevgi ilə böyüyən uĢaq həyata etibar etməyi 

və digər insanlara məhəbbətlə yanaĢmağı öyrənir. Əsas etibar hissi belə bir ailə mühitində inkiĢaf 

edir, yetkinləĢir və ömür boyu davam edir. Fərdlərin ailə daxilindəki qarĢılıqlı əlaqəsi uĢağın 

ailədəki mövqeyini təyin edir.  

         UĢaq sosial bir fərd olaraq özü üçün bir model axtarır və bunu ailədə tapır. Ġlk modellər 

valideynlərdir. Ailədə uĢağın tərbiyəsində ananın rolu kifayət qədər yüksəkdir. UĢağın Ģəxsiyyəti 

ananın davranıĢı ilə müəyyən edilir. UĢaqlar əvvəlcə analarını, sonra atalarını modelləĢdirirlər. 

Daha aydın Ģəkildə desək, ümumiyyətlə qız uĢağı ananı, oğlan uĢağı isə atanı model olaraq 

görür.Modelin uĢaq tərəfindən təqlid edilməsinin ən vacib Ģərti müĢahidədir. (2,s.71)Lakin bu, 

kifayət qədər Ģərt ola bilməz. Çünki bir çoxlarının davranıĢı uĢaq tərəfindən müĢahidə olunur; 

lakin təqlid edilə bilməz. UĢaq nümunə götürməli olduğunu düĢündüyü davranıĢları seçərkən, 

özünə görə seçim edə bilər. Model valideynin mənfi davranıĢı uĢaqda böyük bir narahatlığa 

səbəb olur. Evdə profilaktik və cəzalandırıcı qərarların icrası ataya həvalə olunur. Ata ailədə 

qorxu və hörmət rəmzi kimi qəbul edilir, bu səbəbdən də patriarxal ailə quruluĢunun izləri bu 

gün də davam edir.Bu vəziyyətdə, ata evə gəldikdə, uĢağın gün boyu etdiyi fəsad yalnız ana 

tərəfindən siyahıya alınmır, həm də atanın uĢağı cəzalandırması gözlənilir. Digər tərəfdən 

ailələrdə bu meyl bir müddətdən sonra atanın evin hökmdarı olması və cəza sistemini idarə 

etməsi deməkdir. Ölkəmizdə ata övlad böyütmək və təhsil vermək məsuliyyətini anaya həvalə 

edir və evin qida və geyim kimi maddi ehtiyaclarını ödəməklə bitdiyini düĢünür, bu səbəbdən 

evə gələndə uĢaqların səs-küyündən uzaq olmaq istədiyini,hətta uĢaqların səsini eĢitməyə dözə 

bilməyəcəyini və ayrı bir otaqda tək qalmaq istədiyini belə dilə gətirir. Bu, ailə münasibətlərinin 
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zəifləməsinə, ailədəki cinsi rolları və vəzifələri lazım olduğu kimi yerinə yetirə bilməməyə, 

düzgün olmayan ictimailəĢməyə və nəticədə ailənin əsl missiyasını aça bilməməsinə səbəb ola 

bilər. Ġndiki ailələrdə valideynlər, xüsusən də atalar özlərini uĢaqlarının maddi ehtiyacları üçün 

böyük ölçüdə məsuliyyət daĢıyırlar və nəticədə övladları üçün çox az vaxt ayırırlar. Bu, uĢağın 

bir model olmadan böyüməsinə səbəb olur, beləliklə məsuliyyətin öyrənilməsinə və daxili 

nəzarət mexanizminin inkiĢafına mane olur. Bu səbəblədə uĢağa erkən yaĢlarından ehtiyacı olan 

Ģeyləri vermək lazımdır ki,gələcək üçün ümidli ola bilsinlər. Əslində uĢaqların ailələrindən 

gözləntiləri çoxdur.Bir uĢağın ən çox ehtiyac duyduğu Ģeylərə nəzər salsaq, yetərli qidalanma, 

valideynləri olan bir evdə sevgi və anlayıĢla baxılması, qorunması, hörmət və barıĢ mühitində 

böyüməsi, dövrün ehtiyaclarına uyğun bir təhsil almaqdan baĢqa çox vacib ehtiyaclarının 

olmadığını görərik .UĢağın yaxĢı bir təhsil fürsəti , rol modellərini və olması lazım olan modeli 

tapdığı zaman inkiĢaf etməsi, bir Ģəxsiyyət qazanması, bir peĢə qazanması və cəmiyyətin faydalı 

bir üzvü olması heç də çətin deyil. Unutmaq olmaz ki, bu metodla cəmiyyətə gətirilən uĢaqların 

sayı kifayət qədər çoxdur. Bu məqamda sağlam ailələrdə böyüyən uĢaqların daha sağlam 

olduqlarını, cəmiyyətlə və özləri ilə daha sağlam ünsiyyət və qarĢılıqlı mühit qurduqlarını bir 

daha xatırlatmanın faydalı olduğunu düĢünürük.Təəssüf ki, uĢağın axtardığı əlveriĢli Ģərtlər 

həmiĢə bir araya gətirilə bilməz. UĢaqlar çörək tapanda sevgi , sevgi tapanda isə çörək tapa 

bilməzlər, alçaldıla bilər, əzilir, döyülməkdən Ģikəst olur, ölməyə belə göz yumur və hətta bəzən 

ailə üzvləri tərəfindən bu arzuolunmaz vəziyyətə, ailə üzvləri tərəfindən dilənməyə ,pis 

vərdiĢlərə məruz qala bilərlər.  

        Ġnsan anadan olduğu gündən ömrünün sonuna kimi tərbiyəvi təsirlərin əhatəsində 

yaĢayır.Bunun üçün valieynlər uĢağı ilk gündən elə tərbiyə etməlidirlər ki,onun hansı yaĢındasa 

yenidən tərbiyəsinə ehtiyac qalmasın.O,cəmiyyət üçün faydalı adam kimi 

böyüsün,ailə,kollektiv,ümumiyyətlə xalq üçün ağır yükə çevrilməsin.Böyüməkdə olan gənc 

nəslin tələbat-motivasiya sahəsinin,əxlaq Ģüurunun və s. formalaĢmasına xüsusi diqqət 

yetirilməlidir.UĢaqda özü haqqında aydın təsəvvür yaradılmalıdır.O,özünün müsbət və mənfi 

keyfiyyətlərini düzgün qiymətləndirməyi öyrənməli və vaxtında özünütərbiyə ilə məĢğul 

olmalıdır.  
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ELĠTAR VƏ KÜTLƏVĠ MƏDƏNĠYYƏTLƏRĠN 
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                                                                                                                          Məhsəti Cəfərova 

                                            Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının müəllimi, 

AMEA-nın Fəlsəfə institutunun dissertantı 
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Açar sözlər: elitar mədəniyyət, kütləvi mədəniyyət, yaradıcı insan, fəlsəfə, kulturologiya, 

sosiologiya, milli xarakter.   

 

Müxtəlif tarixi dövrlərdə yaradılan və qorunan, nəsillərdən nəsillərə ötürülən ayrı-ayrı 

mədəniyyətlərin bəĢər mədəniyyətinə mərhələli Ģəkildə çevrilməsi təbii prosesdir. Bu proses 

xalqlar arasında məqsədli olaraq süni Ģəkildə yaradılmıĢ ziddiyyətlərə baxmayaraq müntəzəm 

Ģəkildə davam etməkdədir. Beləliklə, mədəniyyət mənsub olduğu xalqın özünəməxsus maddi və 

mənəvi abidələrini, zənginliklərini müvafiq zaman, məkan çərçivəsində əks etdirməklə varislik 

və müasirlik kontekstində daim əbədiləĢir.  

 Mədəniyyətlərin yaranması və inkiĢafı dərketmə səviyyəsinə, zehni fəallığa, müxtəlif 

tarixi dövrdə baĢ verən hadisələrə münasibətə, dəyər vermə keyfiyyətinə, təfəkkür qabiliyyətinə 

görə seçilən insanlarla bilavasitə əlaqədar olmuĢdur. Xalqlar məhz belə insanların intellektinə 

uyğun olaraq onların mədəni qabiliyyət və yaradıcılıqlarına görə mədəni sahədə 

istiqamətlənmiĢlər. Xalqlarda ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə elitar qüvvələr təĢəkkül tapmıĢ və bu 

da elitar mədəniyyətin yaranmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Zaman keçdikcə elitar 

mədəniyyət vasitəsilə kütləvi mədəniyyətin təĢəkkülü baĢ vermiĢ, inkiĢaf mərhələlərində 

olmuĢdur. Beləliklə, müxtəlif zaman və məkanlarda baĢ verən sosial hadisələrdən, fəaliyyətin 

məqsədindən, təĢkili xüsusiyyətlərindən asılı olmaqla, bəĢər mədəniyyətinin inkiĢafı həm sürətli, 

həm də məqsədəmüvafiq xarakter almıĢdır. Bütün bu proseslərdə ictimai mühitin dərketmə 

səviyyəsində irəliləyiĢlər baĢ vermiĢ, nəticədə fəaliyyətin müxtəlif sahələrində baĢ verən 

yeniliklərin ümumi qanunauyğunluqlarının qavranılması özünü göstərmiĢdir. Ġnsanların zaman-

zaman əldə etdikləri milli maddi və mənəvi mədəni dəyərlər kütləviləĢərək, ümumbəĢəri 

dəyərlərin tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. Bütün bu proseslərin mənbəyində mədəniyyətdə 

fərqlənmə ideyalarının təĢəkkülü elitar qüvvənin cəmiyyətin inkiĢafındakı əhəmiyyəti ilə bağlı 

təlim və nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Təlim və nəzəriyyələr mühüm əhəmiyyətə 

malik elitar və kütləvi mədəniyyətlərin bir-biri ilə əlaqəsi, qarĢılıqlı təsirini, mədəni inkiĢafın 

sürətli xarakter almasını, inkiĢafa, tərəqqiyə xidmət edən ideyaların tətbiqini, yayılmasını təmin 

etmiĢdir.  

Məlumdur ki, cəmiyyətdə elita və kütləyə bölünmə zərurəti ilə bağlı elitarizm 

konsepsiyası mövcuddur. Elitarizmlə bağlı ilkin ideyaların təĢəkkülü qədim dövrlərə təsadüf 

edir. Bəzi mənbələrə görə elitarizm nəzəriyyəsi hətta Plutondan əvvəəl Pifaqor tərəfindən irəli 

sürülmüĢdür. 

ġərq fəlsəfəsi tarixindən məlum olmuĢdur ki, ilkin elitar nəzəriyyələr 2500 il bundan 

əvvəl yaranmıĢdır. XX əsrdə isə elitar və kütləvi mədəniyyətlər arasındakı ziddiyyətlərin 

dərinləĢməsi ənənəsi daha da güclənməyə baĢlandı. 

Mənbələrdən məlum olmuĢdur ki, ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə müxtəlif fəlsəfi cərəyanlar da 

elita haqqında fərqli nəticələrə gəlmiĢlər. 

Beləliklə, apardığımız araĢdırmalardan məlum olmuĢdur ki: 

 elita, elitarlıq, elitar və kütləvi mədəniyyətlərlə bağlı fəlsəfi fikir tarixində fərqli və 

ziddiyyətli mövqelər mövcuddur; 

 elitar və kütləvi mədəniyyətlərin qarĢılıqlı əlaqəsi cəmiyyətdə öz müsbət təsirini göstərir; 

 ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə elitar mədəniyyətin kütləvi mədəniyyətin inkiĢafına təkanverici 

təsiri özünü göstərmiĢdir; 
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 inkiĢafın ayrı-ayrı sahələri üzrə elitanın əldə etdiyi yeniliklər, digər sahələrlə yanaĢı, 

mədəniyyətdə də inkiĢafetdirici qüvvəsini sübut etmiĢdir; 

 hüquqi, siyasi, iqtisadi, dini, elmi və digər  sahələr üzrə elitaların mədəniyyətin 

inkiĢafında mühüm rolu olduğu kimi, mədəni elitanın da digər sahələrin inkiĢafında 

əhəmiyyəti bütün tarixi dövrlərdə özünü göstərmiĢdir.  

  

 Hazırda kütləvi xarakterə malik milli mədəni nümunələr digər mədəniyyətlər tərəfindən 

assimilyasiyaya məruz qalaraq, milli xarakterə malik olan nümunələr özünəməxsusluğunu itirir. 

Nəticədə milli mədəniyyətin unudulması kimi problemlər yaranır.  

 Elitar və kütləvi mədəniyyətlərin qarĢılıqlı əlaqə prosesində müasir innovasiyalardan 

istifadənin əhəmiyyəti böyükdür. Ġnformasiya mübadiləsi və qarĢılıqlı təsir ictimai-mədəni 

prosesləri sürətləndirir. Bu zaman müxtəlif mədəni sahələrdə dialoq zamanı informasiya bolluğu 

və yaxud əksinə, informasiya qıtlığı mədəni innovasiyanın təĢəkkülü üçün mənbə rolunu 

oynayır.   

 Kütləvi mədəniyyət ilk mədəni dəyərlərin təĢəkkülü ilə bilavasitə bağlıdır. Müqəddəs 

kitabların kütləvi auditoriya üçün nəzərdə tutulmuĢ formalarını buna misal göstərmək olar. 

Avropada kitab çağının meydana gəlməsi sayəsində kütləvi mədəniyyət inkiĢaf etmiĢ, dini 

ədəbiyyatla bərabər macəra və dedektiv romanın yayılması nəticəsində müvafiq oxucu 

auditoriyası artmıĢdır.  

 Elitar mədəniyyət innovasiyaya dəyər vermək nöqteyi-nəzərindən də kütləvi 

mədəniyyətdən məzmun etibarilə fərqlənir, mütərəqqi sosial hadisə kimi özünü göstərir. Qeyd 

edək ki, elitar təbəqə və onun bəxĢ etdiyi mədəniyyət nümunələri kütləvi mədəniyyətə nisbətən 

azlıq təĢkil edir. Elitar Ģüurun kütləvi Ģüurdan fərqliliyi də özünü göstərir. Belə ki, elitar Ģüur: 

 keçmiĢə nəzər salır, müasirliyi qoruyaraq gələcək inkiĢafa cəhd edir; 

 gündəlik zehni fəaliyyətini zərurətini anlayır; 

 daim yeni yaradıcılıq məkanı axtarıĢındadır; 

 təbiətə, cəmiyyətə və insana yeni yanaĢmalar axtarıĢındadır.  

 Çoxmədəniyyətli cəmiyyətlərdə milli mədəniyyətlər zənginliyi və rəngarəngliyi ilə 

fərqlənir. Bu baxımdan multikultural cəmiyyətlərdə milli məzmunlu kütləvi mədəniyyətin öz 

forma və məzmununu qoruması üçün daha münbit Ģərait mövcud olur. Ölkəmizdə də 

multikultural ənənələr hökm sürdüyündən etnik birliklərin həm elitar, həm də kütləvi mədəniyyət 

nümunələri öz varlığını qoruyub saxlamaqdadır.  

 Kütləvi mədəniyyətin səciyyəvi xüsusiyyətləri Qustav Lebonun ―Xalqların və kütlənin 

psixologiyası‖, Ziqmund Freydin ―Kütlə psixologiyası və insan ―mən‖inin analizi‖, 

L.Veytolovksinin ―Kollektiv psixologiyaya dair esselər‖, ―Ġctimai hərəkatların psixologiyası‖, 

Qabriel Tardın ―Xalq və izdiham‖ əsərlərində ətraflı Ģəkildə Ģərh edilmiĢdir.  

 Hazırda kütləvi mədəniyyət sosial-mədəni həyatın ayrılmaz hissəsi kimi təzahür edir. 

Kütləvi mədəniyyətin yaradıcılarının yaradıcılıq qabiliyyətləri və bacarıqlarının zəif olmasına 

görə onlar bəzən elitar mədəniyyətin yamsılanması qismində çıxıĢ edirlər. Yaradıcılıqda 

məhdudluğa görə kütləvi informasiya vasitələrinə imkan yaratmaq, önəm vermək kütləvi 

mədəniyyət yaradıcılarının əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir.  

 Ġstər elitar, istərsə də kütləvi mədəniyyətlərdə tarixi dövrdən asılı olmayaraq insan amili 

əsas rol oynamıĢdır. Xalqının tərkibində öz zehni inkiĢafı ilə fərqlənən insan amili əsas rol 

oynamıĢdır. Bu proseslər mühitində baĢ verən hadisələrdən asılı olaraq idraki proseslərdən də 

asılılığını göstərmiĢdir. Beləliklə, ― ... fikri baxımdan zəngin, yaxud ―kasıb‖ idrakların mövcud 

olduğu qruplar, xalqlar, ölkələr müvafiq inkiĢafda olduqlarından, inkiĢaf fərqliliyi özünü qabarıq 

Ģəkildə göstərmiĢdir.  

 Ümumiyyətlə, mədəniyyətin inkiĢafı elitar mədəniyyətin inkiĢafı ilə bilavasitə bağlı 

olmuĢdur. Məhz insan zəkasının inkiĢafı sayəsində bu proseslər mövcud olmuĢdur. Ġnsan zəkası 

ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə mərhələlərlə maddi və mənəvi dəyərlərin yaradılmasını, qorunmasını, 

kütləviləĢməsini, gələcək nəsillərə ötürülməsini təmin etmiĢdir. Alim-tədqiqatçılara görə ümumi 
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inkiĢafın, ictimai həyatda baĢ verən bütün dəyiĢikliklərin mərkəzində insan dayanır, hətta dünya 

qəhrəmanları insanlardır. 

 Elitar və kütləvi mədəniyyətlərdə insan əsas yaradıcı varlıq kimi öz yaratdıqlarını 

mənəviləĢdirir. Yəni, tarixi dövrlərdə maddi nemətlərin istehsalından sonra bu nümunələrə 

əsasən zəngin məlumatlar, biliklər əldə edilir. Bunun nəticəsində də adətlər, ənənələr, bayramlar, 

mərasimlər yaranır, sonrakı tarixi dövrdə mərhələlərlə gələcək nəsillərə ötürülür. Beləliklə, 

zaman-zaman maddiləĢən yazılı qaynaqlar Ģəklində mövcud olan, qorunan mədəni sərvətlər kimi 

bu irs öyrənilmiĢ və qədim mədəniyyətlərin dərk mənbəyi kimi mühüm amilə çevrilmiĢdir. Bu 

səbəbdən elitar və kütləvi mədəniyyətlərlə bağlı müxtəlif nəzəriyyə və baxıĢların araĢdırılması, 

öyrənilməsi mümkün olmuĢdur.  

 Mədəniyyətlə bağlı araĢdırmalardan, fikir və mülahizələrdən belə nəticəyə gəlmək olar 

ki, mədəniyyət üçün məkan, mənbə cəmiyyətdir, yəni cəmiyyətsiz mədəniyyətin mövcudluğu 

mümkün deyil. Cəmiyyət yarandıqdan sonra mədəniyyət təĢəkkül tapmağa baĢlamıĢdır ki, bu da 

sivilizasiyanın inkiĢafı ilə bilavasitə bağlıdır. Öz növbəsində sivilizasiyanın inkiĢafında isə insan 

tərəfindən mənimsənilən bilik, bacarıq, vərdiĢlər, təcrübə, əxlaq, incəsənət, adətlər, qabiliyyətlər 

kompleksi əsas əhəmiyyət ksəb edir. Elitar və kütləvi mədəniyyətlər müxtəlif istiqamətli, 

səviyyəli yaradıcı insanların cəmiyyətə bəxĢ etdikləri ideyalar, yaradıcılıq istiqamətlərinin 

nəticələri, nümunələri vasitəsilə inkiĢaf yolunda olmuĢdur . Yaradıcı insan elitar və kütləvi 

mədəniyyətlərin yaradıcısı, inkiĢaflarına təkan verən, həmçinin sivil cəmiyyətin aparıcı qüvvələri 

hesab edilirlər. Bütün bu proseslər hər bir milli mədəniyyətin daxili məzmununu təĢkil edir. 

Həmçinin yaradıcı insanlar – Ģəxsiyyətlər, yüksək bacarıq və qabiliyyətə malik olanlar, fitri 

istedadlar, elm və incəsənət xadimləri, digər seçilmiĢlər milli mədəniyyətin inkiĢafı zəminində 

həmin xalqın mədəniyyətinin kütləvi xarakter almasına səbəb olmaqla, eyni zamanda bəĢər 

mədəniyyətində elitar fenomenlərə çevrilərək mədəniyyətin dünya miqyasında kütləviliyinə 

yardım etmiĢ olurlar.  

        Qeyd etmək lazımdır ki, elitar və kütləvi mədəniyyətlərdə ―millilik‖ məfhumu barədə alim-

tədqiqatçılarda rəy müxtəlifliyi mövcuddur. Hər bir milli mədəniyyətin yaranması, inkiĢafı və 

tərəqqisində həm mühit, həm də təkamül baxımından qarĢılıqlı əlaqələrin məqsədyönlülüyü 

əhəmiyyət baxımından özünü göstərir. Elitar mədəniyyətdə məkan və Ģəraitin əhəmiyyəti 

böyükdür. Elitar incəsənətin formalaĢdırılmasında mühit, Ģəraitlərlə yanaĢı, fərdlərin yüksək 

yaradıcılıq bacarıqları getdikcə millilikdən bəĢəriliyə çevrilir. Çünki, belə yaradıcıların 

―yaradıcılıq manevrləri‖ üçün daha geniĢ məkan, dünyəvi Ģərait tələb olunur. 

 Beləliklə, yaradıcı insan tərəfindən ərsəyə gətirilən mədəni sərvətlər ayrı-ayrı tarixi 

dövrlərdə müxtəlif məzmunda və formalarda olmuĢ, sivilizasiyanın tərkib hissəsi kimi, mifoloji 

və dini hadisələrlə yanaĢı, əksər hallarda real fəaliyyəti özündə əks etdirə bilmiĢdir. 

 Apardığımız araĢdırmadan aĢağıdakı nəticəyə gəlmək olar: 

 elitarlıqda mövcudluq milli xarakterə əsaslanır. Bu prosesdə maddi və mənəvi dəyərlərə 

yaradıcı münasibətin təĢəkkülü, coğrafi mövqe, mühit, Ģərait, tarixi dövr ifadə olunur; 

 elitar mədəniyyətdə maddi və mənəvi yaradıcılığın məzmununu ehtiva edən milli 

təfəkkür mühüm amil hesab olunur; 

 elita tərəfindən bəĢər mədəniyyətinə təqdim olunan milli mədəniyyətdə milli xarakter 

özünü büruzə verir; 

 elitar və kütləvi mədəniyyətlərdə ənənəviliklə tarixi varisliyin vəhdəti qarĢılıqlı əlaqədə 

olur; 

 elitar mədəniyyətin kütləvi mədəniyyətə çevrilməsində yaranan ziddiyyətlər getdikcə 

müvafiq tarixi dövr ərzində öz həllini tapır.  
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MĠLLĠ DƏYƏRLƏR VƏ SĠYASĠ MÜNASĠBƏTLƏR 

 

Kamran Vəlizadə  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantı 

 

Milli dəyərlər və siyasi münasibətlərin qarĢılıqlı əlaqəsinin müəyyənləĢdirilməsi olduqca 

aktual problemdir. Milli  dəyərlərin dövlətin daxili və xarici siyasətində mühüm rolu bəĢər 

sivilizasiyasının yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə əlaqədardır.  Müasir dövr ümumi və yaxın 

milli dəyərlərə malik xalqlar, sivilizasiyalar, mədəniyyətlər arasında dialoqu zərurətə 

çevirmiĢdir. Qərb sivilizasiyasının öz dəyərlərini bütün dünyada milli dəyərlər sisteminə tətbiq 

etmək cəhdi əslində münaqiĢələr yaratmaq təhlükəsi doğurur. DünyagörüĢlərin, dinlərin, 

mədəniyyətlərin rəqabəti əsrlər boyu davam etmiĢdir.  

XVII-XIX əsrlərdə dünyəvi ideoloji doktrinalar-millətçilik, liberalizm, kommunizm, 

faĢizm cərəyanları meydana gəlib inkiĢaf etdi. Onlar öz aralarında və ənənəvi dini dəyərlərlə 

mübarizə aparırdılar. XX əsrdə bu ideologiyalar və dəyərlər sistemi bir-birilərini məğlubiyyətə 

uğratdılar. FaĢizm təkcə hərbi cəhətdən deyil, iki kosmopolit ideologiya və dəyərlər sistemi olan 

liberalizmin və kommunizmin birləĢmiĢ mənəvi qüvvələri tərəfindən də darmadağın edildi. 

Lakin tezliklə dünya liderliyi uğrunda iki ideologiya-liberalizm və kommunizm arasında ―soyuq 

müharibə‖ baĢladı. Bu ―müharibə‖ kommunizmin məğlubiyyətilə baĢa çatdı.  

Millətçilik ideologiyası və milli dəyərlər sistemi Avropada milli dövlətlərin yaranması və 

müstəmləkəçiliyin sona çatması ilə öz vəzifəsini yerinə yetirmiĢ oldu. Lakin millətçilik müasir 

dövrdə öz aktuallığını itirdi. Ġndi millətçilik ancaq regional səviyyədə müəyyən rol oynayır. 

QloballaĢma Ģəraitində xalqların milli özünəməxsusluğunun, milli dəyərlərinin qorunub-

saxlanmasında millətçilik əsas amillərdən biri kimi çıxıĢ edir. Müasir dövrdə millətçiliyin 

ideoloji doktrinadan dəyərlər sisteminə transformasiyası baĢ verir. Millətçilik yeni keyfiyyət 

kəsb edərək yeni siyasi layihələrin həyata keçirilməsindən daha çox müxtəlif ölkələrin və 

xalqların ənənəvi milli dəyərlər sisteminin qorunub-saxlanmasına  cəhd edir.  

―Millətçiliyin əsasını özünü etnik birlik kimi dərk edən insanların ümumi mənafe və 

tələbatlarının reallaĢmasına xidmət göstərən… dəyərlər. normalar və prinsiplər təĢkil edir. Bu 

ideologiya (və dəyərlər sistemi) millətin, xalqın özünü vahid tam kimi dərk etməsini, hər bir 

fərddə onun etnosa mənsubiyyəti hissinin meydana gəlməsi və güclənməsini Ģərtləndirməklə 

ictimai tərəqqini sürətləndirən təsirli sosial-psixoloji, mənəvi-emosional amil rolunu oynayır‖[1, 

c.392]. Göründüyü kimi, millətçiliyin doğurduğu milli dəyərlər fərd-etnos-millət triadasında 

birləĢdirici amil olaraq özünü göstərir. Bu isə öz növbəsində qlobal səviyyədə etnik və milli 

intibaha gətirib çıxarır. 

XIX əsrin sonlarında Qərb liberalizmi dünyada qalib gəldi.Bəzi tədqiqatçılar bunu 

bəĢəriyyətin inkiĢafında ―tarixin sonu‖, ―qızıl əsrin‖ baĢlanğıcı kimi səciyyələndirir.Bütün dünya 

Qərb liberal dəyərlər modelini qəbul etdi. Liberalizm millətçilik və milli dəyərlərdən fərqli 

olaraq özündə Ģəxsiyyət azadlığını, insanın ali sərvət hesab edilməsi, kosmopolitizm, humanizm, 

fərdiyyətçilik, maraqların təbii harmoniyası ideyalarını əks etdirir. Qərb öz dəyərlər modelini 

baĢqa cəmiyyətlərə sirayət etdirməklə özünü sivilizasiyaların lideri hesab edir. 

Milli dəyərlər fəlsəfi kateqoriya olub ictimai Ģüur anlayıĢıdır. “Milli dəyərlər millətin 

varlığından doğan spesifik fenomendir. Hər bir millətin milli dəyərləri ənənəviliklə müasir 

ümumbəĢəri cəhətləri özündə vəhdət Ģəklində əks etdirir‖[2, s.141]. Burada çoxsaylı nəsillərin 

təcrübəsində dərk edilən dəyərlər ifadə olunmuĢdur.Ənənəvi milli dəyərlər müasir müstəqil 

Azərbaycanın ideoloji silahı funksiyasını yerinə yetirir. Çünki ənənəvi dəyərlər konsepsiyasında 

müasir Azərbaycan siyasi ritorikasında geniĢ istifadə edilir.Bəziləri səhv olaraq onu demokratik 

cəmiyyət üçün sosial və siyasi təhlükə hesab edirlər.Əslində ənənəvi milli dəyərlərin 

unudulması, dağılması cəmiyyətin qarĢılıqlı özgələĢməsi, tənəzzülü, insanların 

ĢəxsiyyətsizləĢməsinə gətirib çıxarır.Bunlar isə radikalizmin, ksenofobiyanın, dini zəmində 

münaqiĢələrin artmasına səbəb olur, insanları parçalayan eqoizm təcavüzkar millətçiliyə 

çevrilir.Ənənəvi dəyərlərə müraciət hər cür Ģəraitdə tətbiq olunan geniĢ yayılmıĢ üsullardan 
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biridir. Siyasi aspektdən ənənəvi milli dəyərlərə toxunan rus alimi D.Dubrovskinin fikrincə, 

ənənələrə istinad edilməsi, hər Ģeydən əvvəl hipotetik təhlükə yaranarsa siyasi məkanda oyun 

gedərkən müdafiə məqsədilə istifadə olunur. Müəllif bu məqamda ənənəvi dəyərlərin virtual 

müdafiə rolu oynadığını, cəmiyyəti ―təhlükəli‖ ―dağıdıcı‖ amillərdən müdafiə etdiyini göstərir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan cəmiyyətində mili dəyərlər siyasi kontekstdə azərbaycancılığa 

qovuĢur. Məlum olduğu kimi, azərbaycanlıların milli xüsusiyyətləri və ənənələri kimi 

Azərbaycanın obyektiv tələbatları və inkiĢaf perspektivləri konteksində aĢağıdakı milli dəyərlər 

sistemini müəyyənləĢdirmək olar:vətənə məhəbbət; milli-dövlət birliyi, ailə dəyərləri, Ģəxsiyyət 

azadlığı, liberal-demokratik dəyərlər,dilindən, dinindən, milli mənsubiyyətindən, ictimai 

mövqeyindən asılı olmayaraq bütün insanların bərabərliyi, maddi və mədəni sərvətlər, ərazi 

bütövlüyü,sosial ədalət, mədəni müxtəliflik, yüksək mənəvilik. 

Uzun müddət, xüsusilə sovet dönəmində milli dəyərlər birtərəfli olaraq millətçilik kimi 

təqdim edilir, millilik beynəlmilləlçiliyin içərisində əridilir, milli kökdən və milli ruhdan 

uzaqlaĢdırılma, yadlaĢdırma, yaddaĢsızlıq siyasəti həyata keçirilirdi.Müstəqillik dövrü dəyərlərin 

varisliyi, milli dəyərlərin inkiĢafında yeni mərhələ oldu.―Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

yaradılması ilə böyük bir millətin özünütəsdiqi üçün zəruri milli-mədəni, mənəvi mühitdə 

yaĢamaq imkanı əldə edildi. Bu illər ərzində milli yiyəlik hissinə sahib, dövlətin bu günü və 

sabahı üçün məsuliyyət hissi daĢıyan, yüksək- milli mənəvi dəyərləri həyat prinsipinə çevirmiĢ, 

dövlətin siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni yüksəliĢi ilə qürür duyan bir azərbaycanlı obrazı 

formalaĢdı‖[4, s.151]. Müəllif bu azərbaycanlı obrazını millilik, ümumbəĢərilik, siyasilik, 

dövlətçilik amillərini özündə birləĢdirən obraz kimi təqdim edir. Bu obraz yeni dövrdə 

azərbaycanlığın-milli, siyasi və ümumbəĢəri dəyərlərin vəhdətinin daĢıyıcısı kimi çıxıĢ edir. 

Ənənəvi milli dəyərlər müasirliyə uyğunlaĢdırıldı, milli maraqlara xidmət etdi. Milli 

dəyərlər sistemi dövlətin milli maraqlarına real təsir edir. Belə ki, bu dəyərlər milli maraqlarda 

transformasiyaya səbəb olur. Milli dəyərlər və milli maraqların qarĢılıqlı təsiri birtipli deyildir. 

Bu qarĢılıqlı təsirdə milli maraqlar fəal tərəf, milli dəyərlər mühafizəkar qüvvə kimi çıxıĢ edir.  

Ənənəvi milli dəyər irsini milli mədəniyyətin və milli mənlik Ģüurunun inkiĢaf 

qanunauyğunluqlarından biri hesab edən professor  Q.Əliyev yazır: ―Məlum olduğu kimi, 

mədəniyyət insanların maddi və mənəvi fəaliyyətinin nəticələrində təcəssümünü tapmıĢ sosial 

təcrübədir. Bu isə, birincisi, o deməkdir ki, burada bu və ya digər xalq, millət təmsil olunur, 

deməli, onların dünya anlamı və ətraf mühiti dərk etməsi, xalqın ideya-psixoloji baxıĢları ehtiva 

edilir. Ġkincisi, mənəvi irs təkcə insanların təcrübəsi, bilikləri və fəaliyyətini deyil, həm də xalqın 

tarixi yaddaĢını, onun dərk olunmuĢ mənafelərini və məqsədlərini əhatə edir. Xalqı vəhdətdə 

birləĢdirən bu subyektiv amillər onun milli inkiĢafının mühüm müqəddəs Ģərtləridir”[5, s.110]. 

Deməli, milli dəyərlər möhkəmlənmiĢ, qərarlaĢmıĢ baxıĢlar sistemi olub tez-tez dəyiĢmir, o, 

yalnız reallıqla ziddiyyət təĢkil etdikdə, cəmiyyətin inkiĢafına təhdid olduqda transformasiyaya 

məruz qalır. 

Milli dəyərlər sistemi xalqın sosial mədəni, siyasi varlığının ayrılmaz tərkib hissəsi olub 

azərbaycançılıq ideyası ilə qarĢılıqlı əlaqədə inkiĢaf etmiĢdir.―Bir sözlə, xalqın aparıcı hissəsi 

etnik birliyin yaratdığı milli-mənəvi dəyərləri inkiĢaf etdirərək onu yaĢadır. Milli-mənəvi 

dəyərlər insan həyatına daxil olaraq fərdin mənsub olduğu xalqın ideallarına qovuĢdurur‖[6, 

s.102]. Deməli, müəllif haqlı olaraq göstərir ki, milli dəyərləri xalq, cəmiyyət yaratsa da 

Ģəxsiyyət onu mənimsəyərək özü də zənginləĢir, milli ruhda formalaĢır, onu özününküləĢdirir. 

Milli dəyər xalqın milli varlığının daxili qatını, mədəni, siyasi həyat tərzini, dünyagörüĢünü 

formalaĢdıran amil kimi çıxıĢ edir. 

Azərbaycanın milli dəyərləri ümümtürk ruhu, milli, ġərq, ümumdünya mədəni və siyasi 

dəyərlərlə azərbaycançılığın vəhdətini özündə təcəssüm etdirir. “Azərbaycançılıq həyat tərzində, 

əxlaqda, mədəniyyət və mənəviyyatda, ədəbiyyatda olduğu kimi dövlətimizin siyasi 

məfkürəsində təməl prinsiplərdəndir. Əsrlərdən bizə miras qalmıĢ milli- mənəvi dəyərlərimiz 

dövlətçiliyin nəinki mənə-vi, həmçinin siyasi mövcudluğunun qarantı kimi çıxıĢ edir‖[4, s.152]. 

Deməli, azərbaycançılıqda millilik, ümumbəĢərilik və siyasilik vəhdət təĢkil edir. 
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Millətin, millətçiliyin, milli dəyərlərin öyrənilməsi metodologiyasının müəyyən 

edilməsində sintetik yanaĢma əsas rol oynayır. Millət bir-birilərilə bağlılıq və doğmalıq hislərilə 

birləĢən insanların birliyindən yaranır. Müasir elmi ədəbiyyatda millətçiliyin inteqrasiyasının 

müsbət amilindən, millətçilik anlayıĢına aid edilən mənfi məzmundan imtina edilməsindən bəhs 

edən akademik R.Mehdiyev millətçiliyin ideoloji təsəvvürlər və siyasi praktikanın kompleksi 

kimi  baĢa düĢüldüyünü və burada üstünlüyün məhz millətin mənafelərinə və milli mədəni 

dəyərlərə verildiyini göstərir. Millətçiliyin doğurduğu milli dəyərlər birləĢdirici, inteqrativ 

xarakter kəsb etdikdə müsbət amil kimi dəyərləndirilir. Əgər millətçilik və onun məhsulu olan 

milli dəyərlər təcavüzkar, Ģovinist, separatçı, ksenofobik, təkəbbürlülük, xudbinlik xarakteri 

daĢıyırsa onda o, cəmiyyət və insanlar üçün təhlükəlidir. Millətə iki aspekdən vətəndaĢ-siyasi və 

etik aspektlərdən yanaĢıldığını qeyd edən R.Mehdiyev millətçiliyi dövlət praktikası olan 

ideologiya kimi səciyyələndirir və azərbaycançılığı milli ideyanın əsas prinsipi və dövlət 

millətçiliyi fenomeninin vəhdəti kimi təqdim edir: ―Zənnimcə, dövlət millətçiliyi spesifik dövlət 

ideologiyası və onun siyasi məqsədlər üçün tətbiq edilməsi praktikasıdır. Məsələn, milli ideyanın 

əsas prinsipi olan ―azərbaycançılıq‖, həmçinin dövlət millətçiliyi fenomenini ehtiva edir. 

Azərbaycançılıq ideologiyası XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində Azərbaycan əhalisində milli 

mənlik Ģüurunun formalaĢması uğrunda mübarizə forması kimi təĢəkkül tapmıĢdır. O vaxt xalq 

hələ millət statusu qazanmamıĢdı, lakin intellektual elita tərəfindən ―azərbaycançılıq‖ 

ideologiyası Ģəklində irəli çəkilən millətçilik ideologiyası tədricən Ģəhər əhalisinin savadlı 

hissəsinin düĢüncəsinə hakim kəsilirdi. ―Azərbaycançılıq‖ xüsusi ideoloji konstruksiya kimi 

xalqın daxili tələbatının, spesifik maraqlarının ödənilməsinə yönəlmiĢdi. Bu gün bu anlayıĢın 

məzmunu həm ölkənin daxilində dövlət məsələlərinin həllinə, həm də onun hüdudlarından 

kənarda respublikanın maraqlarının qorunmasına istiqamətlənmiĢ yeni mənalarla xeyli 

zənginləĢmiĢdir‖[7, s.144]. Burada, fikrimizcə, haqlı olaraq Azərbaycanda azərbaycançılığın 

dövlət millətçiliyi və milli dəyər kimi birləĢdirici, müdafiə qüvvəsi olduğu bildirilir, 

azərbaycançılıq millətin birliyini möhkəmləndirmək, millətin dövlət ətrafında birləĢdirmək üçün 

ən yaxĢı vasitə hesab edilir.Dövlət millətçiliyini müasir Azərbaycan xalqının tarixi milli 

ənənələrilə bağlı ―sağlam millətçilik‖ hesab edən R.Mehdiyev məhz onu XXI əsrdə Azərbaycan 

dövlətçiliyinin təməli kimi qiymətləndirir: ―Çoxmillətli Azərbaycan dövlətində millətin etnik 

məzmunu tədricən aradan qalxır və vətəndaĢ elementi ilə əvəzlənir. Ona görə də ölkədə 

ümumazərbaycan identikliyi forması kimi vətəndaĢ (dövlət) millətçiliyinin formalaĢmasına 

ictimai dəstəyi gücləndirmək lazımdır. Əgər dövlət maraqlarından çıxıĢ etsək, bizim buna böyük 

ehtiyacımız vardır. Bu, cəmiyyətin strateji vəzifələrinin həlli üçün zəruridir. Buradan aydın olur 

ki, ölkəmizdə milli dəyərlər, eləcə də millətçilik Ģüuru fərdi-vətəndaĢ və dövlət maraqlarını 

uzlaĢdırır, onun vahid tamlığını təĢkil edir‖[7, s.145]. Beləliklə, vətəndaĢ millətçiliyi (milli 

dəyərlər də) dövlət və cəmiyyət arasında problemlərin həllində sanballı resurs hesab 

edilir.Beləliklə də, vətəndaĢ millətçiliyi insanın öz varlığını dərk etməyə, xalqa öz milli 

dəyərlərini möhkəmləndirməyə, inkiĢaf etdirməyə kömək edən ideya kimi, millətin mədəni 

identikliyi, siyasi səfərbərliyinin əsası hesab edilir. VətəndaĢ-dövlət millətçiliyi milli 

özündərkdə, mənəvi inkiĢafda, kreativ Ģəxsiyyət yetiĢməsində, ən əsası ümumazərbaycan 

identikliyinin formalaĢmasında tolerant birgəyaĢayıĢın reallaĢmasında həlledici amil olaraq çıxıĢ 

edir. 
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   Ailə hər bir cəmiyyətin, dövlətin özəyi olmaqla yanaĢı, həm də milli-mənəvi dəyərlərin 

daĢıyıcısıdır.Ġnsan yarandığı gündən ailə yaranmıĢdır.Bütün tarixi dövrlərdə ailə, onun mahiyyəti 

həmiĢə diqqət mərkəzində olmuĢdur.Hazırda qloballaĢma Ģəraitində ailənin sosial statusu 

haqqında bir çox müxtəlif fikirlər yönəlmiĢdir.Belə ki, ailənin mahiyyəti nədən ibarətdir, ailə 

hansı tarixi inkĢaf yolu keçmiĢdir, ailə lazımdırmı, ailə Ģəxsiyyətin və cəmiyyətin inkiĢafına necə 

təsir göstərir və bu təsir nədən ibarətdir.Avropa ailənin yeni tiplərinin yaranması ailə inistitunda 

baĢ verən böhran bu və ya digər məsələlərin müzakirəsi çox vacib və zəruridir.Bütün bunlar onu 

göstərir ki, ailə mövzusu bütün dövrlərdə olduğu kimi bu gündə ailıə daim diqqət mərkəzində 

duran ən aktual problemlərdəndir.Bu problemlərin həllində cəmiyyətin və dövlətin həm inkiĢafı 

həmdə gələcəyi asılıdır.Ailə ilk dövrlərdə qan qohumluğunu sonradan isə nigaha əsaslanan 

münasibəıtləri tənzimləyən məiĢət ümumiliyyi və insan nəslini təkrar istehlakçısı olan kiçik 

sosial birlikdir.Ailə hər bir cəmiyyətin sosial strukturunun mühüm konponenti olub bir çox sosial 

funksiyalar yerinə yetirməklə cıəmiyyətin inkiĢafında mühüm rol oynayır.Ailənin funksiyaları 

bir tərəfdən ailə-cəmiyyət, digər tərəfədin isə ailə-Ģəxsiyyət qarĢılıqlı təsir sistemi əks 

etdirir.Ailənin tarixi inkĢaf yolunu öyrənmək və müasir dövrdə ailə inistitunda baĢ verən 

dəyiĢikliklərin xüsusiyyətlərini öyrənmək və baĢ verən böhranın aradan qaldırmaqla tarixin 

təcrübəsindən istifadə etmək olar və lazımdır.Müasir dövrdə baĢ verən çətinliklər ailənin inkiĢaf 

tarixinə həddsiz maraq yaratmıĢdır.Azərbaycan cəmiyyətinin düĢündüyündən ən əsas 

problemlərdən biridə tarixən formalaĢmıĢ milli ailə dəyərlərinin formalarının durmadan yad 

təsirlərə məruz qalmasına tüĢ gəlmiĢdir.Müasir dövrdə içtimai məiĢət münasibətlərinin çoc uĢaqlı 

ailə modellərinin qohumluq-qonĢuluq münasibətlərinin get-gedə zəifləməsi cəmiyyətin əsas 

ağrılı problemlərindən birinə çevrilib.20-ci əsdrə açıq dünyada sərhədsiz planetdə 

yaĢadığımızdan milli mənəvi dəyərlər sanki arxa plana keçir.AraĢdırmalar göstərir ki, ailənin 

dağılmasında sosial Ģəbəkələrin yaranması da, mühüm rol oynayır.Ər və Arvad sosial 

Ģəbəkələrdə öz maraqlarına uyğun adamlar tapmaqla ailə uçuruma gedir.Bütün bunlar isə 

boĢanma ilə nəticələnir.Ailədə yaranan konfilikt ailə baĢçılarına deyil uĢaqların da pisixoloji 

vəziyyətinə mənfi təsir göstərir.Ailə cəmiyyət və dövlət tərəfindən müdafiə olunmaq hüququna 

malikdir.UĢaq hüquqları haqqında konvensiyada ailə uĢaqların sağlam inkiĢafı üçün Ģərait 

yaradan və onları ən yaxĢı formada müdafiə edən sosial sistem kimi qeyd olunur.UĢaq hüquqları 

haqqında konvensiya uĢağın rifahında dövlətin və valideynlərin məsuliyyət daĢıdığını 

göstərir.Belə ki, uĢağın inkiĢafına və tərbiyyəsinə görə 1-ci dərəcəli cavabdehlik daĢıyan 

valideynlərə bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində dəstək üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirmək 

dövlətin üzərinə düĢür.Valideynlər uĢağın inkiĢafı üçün lazım olan həyat Ģəraitini öz bacarıqları 

və maliyyə imkanları daxilində təmin etməyə görə əsas məsuliyyət daĢıyırlar, lakin əgər 

valideynlər uĢağı təmin etməyə qadir deyillərsə dövlət onlara kömək etməyə 

borcludur.Valideynlər və müvafiq hallarda qanuni qəyyumlar uĢağın inkiĢaf etmə 

Konvensiyaya olan qabiuliyyəti ilə uzlaĢan metodlar ilə onun hüquqlarını həyata 

keçirilməsində uĢağa rəhbərlik etməlidir.UĢaq böyüdükcə isə Ģəxsi məsələlərdə söz hüququ 

artmalıdır.UĢaq hüquqları haqqında Konvensiyaya görə valideynlər uĢağı öz Ģəxsi əmlakı kimi 

deyil Ģəxsiyyət və hüquqları olan subyekt kimi görməlidirlər. Konvensiyaya görə valideynlər 

uĢağı öz Ģəxsi əmlakı kimi deyil, Ģəxsiyyət və hüquqları olan subyekt kimi görməlidirlər. Ailə 

nədir? Nikahda olan iki valideyn və onların bioloji uĢaqlarından ibarət ənənəvi ailədən baĢqa, 

avropalılar müxtəlif strukturlu ailələrdə yaĢayırlar, belə ki: - müxtəlif nəsillərdən ibarət geniĢ 

ailə; - bir valideyndən ibarət ailə (digər valideyn boĢanma, ölüm və s. səbəblərdən yoxdur); - 
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övladlığa götürən və ya patronaj ailə; - ögey valideynin (ögey ata/ögey ana), hərdən doğma və 

ögey bacı-qardaĢlarm olduğu yeni ailə; - iki nəfərin bir yerdə yaĢadığı vətəndaĢ nikahı; - nənə, 

baba və uĢaqlardan ibarət ailə; UĢaqların ailədə dəyiĢikliklərlə üzləĢməyi, bir valideynlə və ya 

ögey ata (ögey ana) ilə yaĢaması ehtimalı artır.Bütün Avropa ölkələrində uĢaqların minimum 

2/3- si uĢaqlıq dövrünün əksər hissəsini öz bioloji valideynlərinin hər ikisi ilə keçirirlər. UĢağın 

hansı strukturlu ailədə yaĢamasından asılı olmayaraq, hər iki valideyn, hətta bir yerdə 

yaĢamasalar belə, uĢaqlara qayğı və dəstəyə görə birgə cavabdehlik daĢıyırlar. UĢaq hüquqları 

haqqında Konvensiyanın 18-ci maddəsində valideynlərin uĢaqların tərbiyə və qayğısına görə 

bərabər cavabdehliyi öz əksini tapır. Bir neçə Avropa dövlətləri ailənin və valideynlərin 

ehtiyaclarına dəstək siyasətini yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə iĢləyən cütlüklərin öz uĢaqlarına qayğı 

göstərə bilmələri üçün atalara məzuniyyət təklif edir. Cinsindən, vəziyyətindən yaxud ailə 

büdcəsindən asılı olmayaraq uĢaqlar üçün bərabər imkanların təmin edilməsi valideyn 

öhdəliklərinə dəstək üçün vacibdir. Avropa ailələri qarĢısında çağırıĢlar Avropada ailələr 

qarĢısında bir çox problemlər durur: • ĠĢləyən valideynlər: Əksər hallarda hər iki valideyn iĢləyir. 

Uzunmüddətli iĢ vaxtı, iĢ və ailə vəzifələri arasındakı konflikt bir çox problemlər yaradır. 

Avropa Birliyində 10%-dən az olmayan, yeni üzv ölkələrdə isə 15% valideyn həddindən artıq 

yorğunluq səbəbindən ailə vəzifələrinin yerinə yetirilməsində çətinlikləri olduğunu bildirirlər. 

Tədqiqatların nəticələrinə görə ən çox problem isə 3 yaĢdan kiçik uĢaqların valideynlərində 

yaranır.  

    Hər bir uşaq ailədə yaşamaq və tərbiyə almaq, öz valideynlərini tanımaq və onların 

qayğısından istifadə etmək, uşağın maraqlarına zidd olan hallar istisna olmaqla, onlarla birgə 

yaşamaq hüququna malikdir. 3 

Hər bir uĢağın ailəsi ilə birlikdə yaĢamaq hüququ olmasına baxmayaraq, bəzi hallarda bu 

hüququn reallaĢması mümkün olmur. UĢaq Hüquqları Konvensiyasının 20-ci maddəsinə görə, öz 

ailə mühitindən müvəqqəti və ya daimi məhrum olan və ya özünün ən yaxĢı mənafeyi üçün belə 

mühitdə qala bilməyən uĢaq dövlət tərəfindən xüsusi müdafiə edilmək və kömək almaq 

hüququna malikdir. 

Azərbaycan Respublikasının ―Valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ 

uĢaqların sosial müdafiəsi haqqında‖ Qanununda valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ 

uĢaqların dairəsi verilmiĢdir. Onlar aĢağıdakılardır: 

 hər iki valideyni: 

 məlum olmayan; 

 valideynlik hüquqlarından məhrum edilən və ya valideynlik hüquqları məhdudlaĢdırılan; 

 xəbərsiz itkin düĢmüĢ, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan (fəaliyyət qabiliyyəti 

məhdudlaĢdırılan) hesab edilən, ölmüĢ elan edilən; 

 cəzaçəkmə müəssisələrində cəzasını çəkən; 

 uĢaqlarının tərbiyə edilməsindən və ya onların hüquq və mənafelərinin müdafiəsindən 

imtina edən; 

 uĢaqlarını tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi və digər analoji müəssisələrdən 

götürməkdən imtina edən; 

 qanunla nəzərdə tutulmuĢ qaydada digər hallarda valideyn himayəsindən məhrum hesab 

edilən 18 yaĢmadək Ģəxslər; 

 Bir valideyni vəfat etmiĢ və o biri valideyni I və II qrup əlil olan 18 yaĢmadək Ģəxslər. 

        Dünya təcrübəsində alternativ qayğı metodlarından istifadə edilir. Azərbaycanda alternativ 

qayğı dedikdə, adətən müxtəlif mərkəzlər nəzərdə tutulur, ya da uĢaq məcburən yaxınlarından 

kiminsə himayəsində qalır. BMT-nin UĢaqlar üçün Alternativ Qayğıya dair Qaydalarında foster 

(himayədar) ailələrin olması təĢviq olunur. Ölkəmizdə foster ailə (əsasən qohum foster ailə) 

təĢviqinə ehtiyac var. Bu forma belədir ki, uĢaq valideyn himayəsindən məhrum olarsa, 

qəyyumluq komissiyası uĢaqları saxlamaq istəyən qohumlar arasında ən uyğun ailəni seçir və 

uĢaqların baxılması üçün maliyyə ayrılır. Qəyyumluq komissiyası prosesə xüsusi nəzarət edir və 

ya etməlidir. 
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       Lakin bunların heç biri mümkün olmadıqda, uĢaq müəssisəyə yerləĢdirilir. ―Valideynlərini 

itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqların sosial müdafiəsi haqqında‖ Qanuna 

görə, valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar aĢağıdakı 

müəssisələrdən birinə yerləĢdirilir: 

valideynlərini itirmiĢ və valideyn himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqların saxlanıldığı, təhsil və 

(və ya) tərbiyə aldığı təhsil müəssisələri; 

 ailə tipli uĢaq evləri; 

 əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələri; 

 uĢaq evləri; 

 sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqlar üçün internatlar; 

 sosial-reabilitasiya yardım mərkəzləri; 

 sosial sığınacaqlar; 

 səhiyyə sistemi müəssisələri; 

 qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ qaydada yaradılan digər dövlət və qeyri-dövlət 

müəssisələri. 

UĢaq müəssisələrində saxlanan himayədən məhrum uĢaqların hansı dövlət təminatları var? 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, uĢaq müəssisələrində saxlanan valideyn 

himayəsindən məhrum olmuĢ uĢaqlar tam dövlət təminatmdadır və güzəĢt və imtiyazlara 

malikdirlər. Bu güzəĢt və imtiyazlar - təhsil, tibbi xidmət, əmək hüququ, əmlak və yaĢayıĢ sahəsi 

üzrə təminatlardır. Eyni zamanda ―tam dövlət təminatı‖ dedikdə: valideyn himayəsindən 

məhrum olan uĢaqların müvafiq dövlət və ya bələdiyyə müəssisələrində, qəyyumun 

(himayəçinin) ailəsində olduqları müddətdə yemək, paltar və ayaqqabı dəsti verilməsi, yaĢaması, 

təhsil alması və tibbi xidmət göstərilməsi və ya onların tanı dəyərinin dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilməsi baĢa düĢülür. 
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В 2019 г. мировые темпы экономического роста отпустились до показателей 

экономического кризиса 2008 г., составив по итогам года 2,3%1. Замедление темпов роста 

затронуло большинство ключевых экономик мира: США (2,3% в 2019 г. по сравнению с 

2,9% в 2018 г.), страны еврозоны (1,2% в 2019 г. по сравнению с 1,9% в 2018 г.) и Китай 

(6,1% в 2019 г. по сравнению с 6,6% в 2018 г.).  Следует отметить, что  в течение 

последних 12 лет уже наблюдалось замедление темпов роста мировой экономики. 

Следовательно, пандемия коронавируса сильно повлияла на текущие социально-

экономические процессы не только в глобальном, но и в национальных масштабах, что 

стало полной неожиданностью для мировой и национальных экономик. Не предзказуемый 

ни в одном прогнозе социально - экономического развития, кризис пандемии очень 

сложно соотнести  с какими-то подобными инцидентами в истории, а неопределенность 

ситуации, и отсутствие  социального опыта   осложняют попытки его разрешения. Вместе 

с тем, следут учесть, что именно от скорости реагирования органов власти на ситуацию и 

адекватности принимаемых мер зависит предвидение  катаклизм в социально-

экономической сфере. Сегодня многие  аналитические центры пытаются давать прогнозы, 

проводя опросы различных групп населения с целью определения реакции общества на  

вынужденные меры и ограничения, а также выявления коллективного мнения. Цель 

данных опросов – обобщение  в период пандемии, материалов и результатов 

социологических исследований, для того чтобы оценить ее реальные социально-

экономические последствия и дать прогнозы на ближайшие и отдаленные перспективы. 

 Распространяющейся по всему миру, COVID-19 оказывает большое влияние на  

социально - экономическую жизнь вызывая непредсказуемые человеческие и 

экономические потери. Отметим что, частичное сокращение занятости в мире во второй 

половине 2020 г. эквивалентно потере 400 млн рабочих мест. Во всем мире государства  

предпринимают меры поддержки группам населения, которые в период пандемии 

оказались наиболее уязвимыми слоями населения (пожилые люди, работники сферы 

здравоохранения и.т.д.), уделяя особое внимание лицам, для которых этот режим является 

дополнительным фактором исключения из социума. Например, правительством 

Великобритании в руководстве по социальному дистанцированию прописан вопрос, 

который посвящен психическому благополучию с предусмотренной онлайн - поддержкой. 

Отметим также, что в Южной Корее предлагают персонализированные услуги пожилым 

людям  для того, чтобы помочь справиться с психологическим давлением и стрессом в 

условиях пандемии, а в Панаме открыта телефонная линия психологической помощи, для  

получения консультации психиатров, психологов и.т.д.. 

Сегодня положительной стороной пандемии является то, что она способствовала 

установлению тесной связи между правительственными структурами и 

неправительственными организациями, волонтерами, работающими с пожилыми людьми 

(доставка продуктов, рецептов лекарств), а в целях минимизации риска распространения 

инфекции в Великобритании выделили из бюджета 4 млрд долл. США на организацию 

ночлега для них. Именно пандемия позволила обратить внимание на тех людей, кому 

особенно нужна помощь, а появление разнообразных форм помощи и поддержки, как со 



279 
 

стороны государства, так и со стороны граждан, приводит к усилению элементов 

гражданского общества. 

 Следует указать, что переход на удаленные формы взаимодействия работодателей 

и работников  в период пандемии существенно менят сферу социально-трудовых 

отношений, это касается, в первую очередь, и форм занятости, и условий труда, и 

кадровой безопасности, и др. Сегодня необходимо внесение в трудовое законодательство 

положений о защите дистанционно работающих работников, в том числе и создание 

нормативной базы, регулирующей переход на дистанционную форму работы в форс – 

мажорных условиях. Постепенно становится ясно, что массового ухода в онлайн-работу 

не произойдет, но стиль жизни и потребления уже во многом меняются.  Напрмер, 

интернет-торговля,  в эпоху пандемии обеспечивающая  миллионы людей продуктами 

питания и необходимыми товарами, показала свою эффективность и востребованность во 

всем мире. Сегодня влияние пандемии можно проследить и на взаимодействие власти, 

государства и общества. Очевидно,  что пандемия проявляет и создает новое состояние 

общества,  к примеру, граждане, многие из которых оказались в условиях самоизоляции, 

проявили готовность к освоению новых форм коммуникаций в процессе удаленной 

онлайн - работы.  Таким образом, государственные структуры должны не только быть 

готовыми к появлению новых коммуникаций среди людей и сообществами, но и сами 

стать инициаторами развития современных форм взаимодействия.  

Подведя итоги многие аналитики утверждают, что когда угроза короновируса 

спадет, а неблагоприятные  последствия пандемии проявятся, многие страны будут 

наблюдать рост общественного недовольства, сравнимый с серьезными общественными 

катаклизмами. Рост недовольсва в обществе, с одной стороны, может нанести экономикам 

достаточно сильный ущерб, а с другой – продуцировать новые, более совершенные формы 

экономических и социальных отношений. Стоило отметить, что масштабы спада, и 

особенно его социальные последствия, могут быть существенно разными для государсв. 

Следовательно, для поддержки отраслей экономики и граждан в период пандемии, в 

первую очередь, необходимо принятие государтвами конструктивных управленческих 

решений и способов их эффективного использования.  
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Azərbaycan xalqı mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərilə bütün dünya xalqlarına örnək ola biləcək 

bir xalqdır. Ulu babalarımızın həyatı, məiĢəti, adət-ənənəsi, mərdanəlik keyfiyyətləri xalqımızın 

yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmasından xəbər verir. Bununla belə, Azərbaycan 

xalqını digər xalqlardan fərqləndirən bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlər var ki, onları qeyd 

etməmək, ən azından, haqsızlıq olar.    

Müasir dövrdə Azərbaycanın düĢüncə tarixinə diqqətin artması amili aktual bir məsələdir. 

Ümumiyyətlə, hər bir xalqın özünəməxsus mentaliteti, milli-mənəvi dəyərləri, etik-əxlaqi sistemi 

onun varlığının təcəssümüdür. QloballaĢma prosesinin getdiyi bir zamanda xalqımızın tarixən 

zəngin və qiymətli milli-mənəvi dəyərlərinin öyrənilməsi, araĢdırılması zəruridir. "Milli-mənəvi 

dəyərlərin, əxlaqın, adət-ənənələrin yeni nəslə çatdırılması davam etdirilməsi üçün mədəni 

abidələrin, bədii ədəbiyyatın, milli fəlsəfi fikir tarixinin rolu böyükdür. Lakin milli ruhu 

qorumaq, inkiĢaf etdirmək və yeni nəsillərə çatdırılmaq üçün ən yaxĢı mühit milli dövlətçilik 

Ģəraitində yaranır. Milli dövlət ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də  milli-mənəvi 

dəyərlərin qorunmasına xidmət edir.‖ Varislik, tarixilik, məntiqilik və sistemlilik prinsiplərini 

özündə ehtiva etməyən milli-mənəvi sistemlər güclənən qloballaĢma prossesləri nəticəsində öz 

orjinallığını və xüsusiyyətlərini itirmə təhlükəsi ilə qarĢı-qarĢıya gəlir. Milli-mənəvi irsin 

qorunub saxlanması və yeni nəsillərə ötürülməsi amili hər zaman ən ümdə problem olaraq qalır. 

Heç Ģübhəsiz ki, nəhəng  bir prosses olan qloballaĢmanın əsas və ayrılmaz komponenti olan 

inteqrasiya zamanı milli-mənəvi xüsusiyyətlərin, etik dəyərlərin özünəməxsusluğunun qorunub 

saxlanması və varislik prinsipi əsasında gələcək nəsillərə ötürülməsi yalnız ağır və məsuliyyətli 

əmək nəticəsində mümkün ola bilər. QloballaĢma zamanı hər bir vətəndaĢ milli-mənəvi 

dəyərlərin tənəzzülü və aĢınması prosesinə qarĢı varislik prinsipi ilə silahlanmalı, bu yolda öz 

öhdəsinə düĢən vəzifəsini dərk etməli və bu istiqamətdə əlindən gələni əsirgəməməlidir. 

Ümumiyyətlə, Ģifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri milli-mənəvi dəyərlərin formalaĢmasında və 

tarixi cəhətdən araĢdırılmasında xüsusi bir rola malikdir. "Hər millətin tarixi milli dastan və 

əfsanələrlə baĢlar. Böyük dövlətlər quran xaqanların və onlara yardım edən milli tanrıların 

mənĢələrinə dair söylənən əfsanələr, ayinlərdə oxunan dua və ilahilər, qəhrəmanların 

sərgüzəĢtlərini tərənnüm edən epopeyalar, nağıllar, xalq fəlsəfəsindən ibarət olan atalar sözü, bu 

gün bizim üçün mənasız kimi görünən xurafat yalnız bir millətin deyil, bütün bəĢəriyyətin 

təfəkkür tarixini və onun müxtəlif təkamül səhifələrini öyrənmək üçün çox qiymətli materialları 

təĢkil edir.‖. Müstəqilliyini yaĢadığımız indiki dövrdə ümumbəĢər və milli düĢüncəmizin tarixini, 

etik və mənəvi dəyərlərini dərk etmək, onun ən qədim yaddaĢ salnaməsini qoruyub saxlamaq, 

yaĢatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək, bu gün bizim qarĢımızda duran baĢlıca vəzifələrdən 

biridir. Milli sərvətlərin toplanıb qorunması, nümayiĢ etdirilməsi, qiymətləndirilməsi və ən 

nəhayət tədqiqat obyektinə çevrilməsi vacibdir. Dünya Azərbaycanlılarının birinci 

qurultayındakı çıxıĢında ümümmilli lider Heydər Əliyev demiĢdir: "Azərbaycan xalqı böyük, 

qədim tarixə malikdir. Çoxəsrlik tariximizdə xalqımız bir çox sınaqlardan çıxmıĢ, yaĢamıĢ, öz 

mənliyini itirməmiĢ, öz milliliyini itirməmiĢ, dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermiĢ, 

dünya sivilizasiyasını zənginləĢdirmiĢdir.‖ 
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Bu nöqteyi-nəzərdən yanaĢsaq "Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―ġah Ġsmayıl‖ 

dastanlarında milli-mənəvi dəyərlərin fundamental problemləri əksini tapmıĢdır. Bu dastanlarda 

çoxəsrlik zəngin bir tarixə malik olan Azərbaycan milli-mənəvi dəyərləri özündə əks etdirərək 

ideoloji irs funksiyasını yerinə yetirir. Bu ideoloji irsin dərindən öyrənilməsi elmi-nəzəri və 

praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın milli-mənəvi irsinin öyrənilməsi gənc 

nəslin təlim-tərbiyəsi üçün və elmi fikirimizin dəyərləndirilməsi müasir dövrdə mənəvi-əxlaqi 

inkiĢafımız baxımıdan zəruri bir amil hesab oluna bilər. "Azərbaycan xalqının böyük tarixi, 

zəngin mədəniyyəti var. Bu milli-mənəvi zənginliyin dünyaya layiqincə təqdim olunması nəticə 

etibarilə ölkəmizin təbliğinə, beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsinə xidmət edir. Müasir dünyadakı 

qlobal inteqrasiya prosesində qabaqcıl yer tutmaq istəyən dövlət özünün iqtisadi, siyasi gücü ilə 

yanaĢı, həm də tarixi, mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləri ilə tanınmalı, onları yüksək səviyyədə 

təbliğ etməyi bacarmalıdır‖. Xalqımız bütün milli-mənəvi dəyərlərimizə, zəngin əxlaqi-fəlsəfi 

irsə diqqət göstərməlidir. MəĢhur alman filosofu G. V. F. Hegel qədim tarixi dəyərə malik olan 

Ģah əsərlərin araĢdırılmasının zəruriliyini vurğulayaraq qeyd edirdi ki, "Əsl mənəvi incəsənət və 

onun duyulması və dərindən mənimsənilməsi zəminində xüsusi bir həssaslıq və azadlıq 

yaranmıĢdır ki, onun da sayəsində yeni dövrün, orta əsrlərin və hətta bizə tamamilə yad olan 

qədim xalqların (məsələn, hindlilərin) çoxdan mövcud olan dahiyanə əsərlərini qiymətləndirmək 

və anlamaq mümkün olmuĢdur.‖  

Zəngin türk mədəniyyəti içərisində milli-mənəvi sərvətlərə ən dəyərli nümunə kimi 

formalaĢan "Kitabi-Dədə Qorqud‖  irsi hər zaman xalqımızın diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Çünki, bədii ədəbiyyat, ədəbi-bədii fikir hər bir xalqın özündərkində və milli-mənəvi dəyərlərin 

genezisinin müəyyən olunmasına imkan yaradır. Eyni zamanda ―Koroğlu‖ qəhrəmanlıq 

dastanının əxlaqi idealı xalq kütlələrini sosial ədalətsizlik doğuran qaydalara qarĢı etiraz etməyə 

ruhlandırır. Bu idealda insanların mənafeyinə uyğun olaraq cəmiyyətin daha da inkiĢafına olan 

ümid və cəhdlər ifadə olunmuĢdur. Bu ideal keçmiĢdə mövcud olan gələcəyə 

istiqamətləndirmiĢdir. Bizim hər birimiz də müqəddəslik qazanmıĢ dastanlarımıza ali amallarla 

yanaĢmalı, onun aĢıladığı milli və bəĢəri dəyərləri qoruyub yaĢatmalı, geniĢ təbliğ etməliyik. 

"Milli özünüdərk məqamları ədəbi-bədii fikir vasitəsilə də ifadə oluna bilir. Azərbaycan 

xalqının milli inkiĢafında ədəbi-bədii fikrin rolu həmiĢə böyük olmuĢdur. Obrazlı düĢüncə bir 

təfəkkür tərzi kimi rasional elmi düĢüncəni həmiĢə üstələmiĢdir. Xalqımızın milli-fəlsəfi fikri də 

çox vaxt öz əksini elmi traktatlar və monoqrafiyalarda deyil, bədii ədəbiyyatda tapmıĢdır. Ona 

görə, fəlsəfi təfəkkürə gedən yol da əsasən ədəbiyyatdan keçmiĢdir. 

Cəmiyyətin həyatında əxlaqın əhəmiyyəti onun fayda verə biləcək bacarığı ilə 

əlaqələndirilirdi. Ləyaqət insanın əxlaqi Ģəxsiyyət olaraq dəyərlilik ölçüsünü bildirən əxlaqi Ģüur 

anlayıĢıdır. Ləyaqət həm də insanın özü-özünə və cəmiyyət tərəfindən ona olan xüsusi əxlaqi 

münasibətini bildirən əxlaqi kateqoriyadır. Ləyaqət həm də insan tərəfindən dərk edildiyinə görə 

o, özünüdərk və özünənəzarət forması kimi də qiymətləndirilməlidir. Öz ləyaqətini təsdiqləmək 

üçün insan gərək müvafiq əxlaqi hərəkətləri həyata keçirsin (və ona zidd olanları rədd etsin). Bu 

mənada insan tərəfindən, vicdan və Ģərəflə yanaĢı öz ləyaqətinin düĢünülməsi həm də Ģəxsiyyət 

kimi məsuliyyətin özündə aĢılanması yollarından biridir. Digər tərəfdən, Ģəxsiyyətin ləyaqəti 

digər insanların həmin Ģəxsiyyətə hörmət saxlamaq, onun hüquq və imkanlarını qəbul etmək, ona 

qarĢı tələbkar olmaq kimi keyfiyyətləri bildirir. Bəzən ləyaqəti insanın fövqəl mahiyyətinə 

yanaĢması mənasında axtarırlar (bəzi dini, etik məktəblər, dini ekzistensializm və s.). Yəqin ki, 

ləyaqət insanın tarixi inkiĢafının müvafiq mərhələsini, onun həyat Ģəraitinə və fəaliyyətinə 

uyğunluğunu da göstərir. Məsələn, feodal cəmiyyətdə insan təbəqələĢmə mövqeyindən 

qiymətləndirilir, burada ləyaqətin daha çox ictimai kökləri özünü ifadə edirdi. Burjua etikasında 

Ģəxsi ləyaqəti insanın müəyyən bacarıq və qabiliyyətləri nümayiĢ etdirməklə özünütəsdiqini 
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bildirir. Nikbinlik (latınca optimus – ―ən yaxĢı‖ deməkdir) dünyanın, cəmiyyətin inkiĢafının 

ümumi gediĢatına bir baxıĢdır. Burada hesab olunur ki, xeyirxahlıq Ģər qüvvələrinə, ədalət isə 

ədalətsizlik üzərinə qalib gələcək; insan daima, sonsuz dərəcədə sosial inkiĢafa, əxlaqi kamilliyə 

doğru irəliləməyə qadirdir. Nikbinliyin əksi bədbinlikdir. Nikbinlik ictimai əhval ruhiyyə, 

fəlsəfi-etik baxıĢlar sistemi olaraq mənəvi və sosial-tarixi tərəqqi ideyası ilə sıx bağlıdır. 

Nikbinlik insanın həyatda istiqamətlənmə üsulu olaraq gələcəkdə ona arzuların faĢ olunması 

ümidini verir. Məhz buna görə nikbinlik prinsipini fərdin davranıĢı üçün faydalı bir əsas 

olduğunu hesab etmək olar. YaxĢı gələcəyə inam Ģəxsiyyətin yaradıcı qabiliyyət və 

bacarıqlarının aĢkar olunmasına səbəb olur, ona özündə müsbət əxlaqi keyfiyyətləri 

formalaĢdırmağa köməklik edir. Etika tarixində nikbinliyi müxtəlif cürə əsaslandırırdılar. 

Məsələn, Platon mütləq ədalət və xeyiri qəbul edir, bunların ideyalar aləmində olduğunu geyd 

edir. Bu dünyada isə insan o Ģərtlə fəzilətli ola bilər ki, onun ağlı (məhz ağıl vasitəsilə o, ideyalar 

aləmi ilə ünsiyyət yarada bilər) həyat Ģəraitini özünə tabe edə bilsin. Demokrit, Aristotel, Epikür, 

digər qədim dövrünün filosofları düĢünürdülər ki, insan öz hissi tələblərini ağıllı Ģəkildə idarə 

etməklə özünə fəzilətli, xoĢbəxt ömrü təmin edə bilər. Xristian əxlaqının nümayəndələri 

Avqustin, Akvinali Foma isə hesab edirdilər ki, xeyirin qələbəsi Allahın iradəsi ilə bağlıdır, bu 

isə yalnız axirət dünyasında mümkündür. Bu dünyada ağrı, əzab-əziyyət həddindən artıq çoxdur, 

axı günah, günahkarlıq insan təbiətinin aparıcı tərəfidir. Beləliklə, burada nikbinlik elə əslində 

bədbinlikdir. Yeni dövrdə nikbinliyinin mütləq ifadəsinin tərəfdarı Leybnits olmuĢdur. O, hesab 

edirdi ki, dünya kamil olmayan varlıqlardan ibarətdir (kamil və əbədi olan yalnız Allahdır), buna 

görə də Ģər burada qaçılmazdır. Aydındır ki, Allah pis dünyanı yarada bilməz, yaxĢılıq pisliyi, 

Ģəri üstələyir. Yəqin ki, xeyirin qalib gəlməsi üçün Ģər bir Ģərt, fondur, bizim dünya isə bütün 

mümkün aləmlərdən ən yaxĢısıdır. Sonradan Ġ. Höte, Fixte və digər mütəfəkkirlər də bu fikirlə 

razılaĢırdılar. Hegel tarixdə tərəqqini göstərərkən nikbinliyə əsaslanırdı. Xeyir əldə edilmiĢ 

azadlıq, dünyanın inkiĢafının son məqsədidir. ġər həyatda zəruri olsa da, gərək əngələ 

çevrilməsin. Bunun üçün onu mütləq fəth etmək və irəliyə doğru getmək lazımdır. Sosial 

tərəqqiyə inam həm də bir çox müasir tədqiqatçılar, siyasətçilər və adi insanlar üçün xasıdr. 

YaxĢılıq (covmərdlik) əxlaqi Ģüura aid olan anlayıĢlardan biri olaraq Ģəxsə, sosial qrupa, sinfə, 

cəmiyyətə xas olan müsbət davamlı keyfiyyətlərin ümumiləĢdirilmiĢ ifadəsini bildirir. Bu zaman 

həmin keyfiyyətlərin əxlaqi dəyəri (qiyməti) verilir. YaxĢılığın əksi pislikdir. YaxĢılıq anlayıĢı 

onu göstərir ki, hər hansı bir insan bu və ya digər əxlaqi keyfiyyətin daĢıyıcısıdır. YaxĢılıq 

haqqında təsəvvürlər antik və feodal cəmiyyətlərin əxlaqi Ģüurunda fəal rol oynayırdı. Hesab 

olunurdu ki, Ģəxsiyyət ictimai əxlaqın təmsilçisi və daĢıyıcısıdır. Əxlaqi keyfiyyətlər insanın təbii 

meyllərindədir və onların psixikasından irəli gəlir. Məsuliyyət etik kateqoriyadır. Məsuliyyət 

Ģəxsiyyətin, ona qarĢı irəli sürülən əxlaqi tələblərə uyğun cəmiyyətə münasibətdir. Ġnsan borcu 

ondan ibarətdir ki, o, hansısa əxlaqi tələbləri real Ģəkildə müəyyən halda düĢünüb tətbiq 

etməlidirsə, əxlaqi məsuliyyət həmin görülən hərəkətin, əməlin necə yerinə yetirilməsini və 

yaxud insanın burada günahkarlıq dərəcəsini bildirir. Məsuliyyət Ģəxsiyyətin əxlaqi fəaliyyətinin, 

onun özünün borca necə uyğun gəldiyini bildirir. Bununla əlaqədar məsuliyyət aĢağıdakı 

məsələni əhatə edir: nə dərəcədə insan ona qarĢı irəli sürülən tələbləri yerinə yetirməyə qadirdir? 

O, bunları düzgün baĢa düĢüb dərk edibmi? Onun fəaliyyət imkanları və bacarıqlarının hüdudları 

nə qədərdir? Ġnsan gördüyü iĢinin ümumi nəticələrinə cavabdehdirmi, o, həmin iĢin xarici 

təsirinə cavab verməlidirmi, onları qabaqcadan görüb qarĢısını almağı bacarmalıdırmı? Bu 

suallara verilən cavablar müxtəlif olur, çünki sosial mühit və Ģərait də müxtəlifdir. Aydındır ki, 

cəmiyyətdə insan məsuliyyəti dövrdəndövrə dəyiĢilir. Bunun səbəbi dünyanın getdikcə daha 

dərindən dərk edilməsi və mənimsənilməsidir. Burada özgələĢmənin rolunu da nəzərə almaq 

lazımdır. Əvvəlki dövrlərdə insan hərəkətlərində tale-qismətin rolunu hədsiz dərəcədə ĢiĢirdilər. 

ġəxsi məsuliyyət hüquqi dövlət, vətəndaĢ cəmiyyəti Ģəraitində artır. Xeyir (yaxĢılıq) anlayıĢının 

məzmunu müxtəlif dövrlərdə fərqli idi. Məsələn, qədim Yunanstanda xeyir haqqında təsəvvürlər 

ilk növbədə cəsarət, mötədillik, müdriklik və ədalətdə uzlaĢdırılırdı. Bu barədə Platon yazırdı. 

Aristotel də qeyd edirdi ki, xeyir insan tərəfindən sosial təcrübə əsasında qavranılır. Orta əsrlərdə 

xristian etikasında xeyir dedikdə üç məziyyət göstərilirdi: inam, ümid, sevgi (ilk növbədə həmin 
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anlayıĢlar dini məzmun daĢıyır və Allahla əlaqələndirilirdi). Bununla da xeyir asketizm 

baxımından qiymətləndirilirdi. Insan bu dünyanın naz-nemətindən əl çəkib bütün ümidlərini 

axirət günü ilə bağlamalı idi. Ġntibah dövründə və Yeni dövrdə xeyir anlayıĢı insan xoĢbəxtliyi 

ilə əlaqələndirilirdi. Bütövlükdə xeyir haqqındakı təsəvvürlər konkret, real sosial-tarixi Ģərait ilə 

birbaĢa əlaqəlidir. Ġnsanı əhatə edən aləmin predmet və hadisələrinin müsbət dəyərini bildirən 

anlayıĢdır. Bu xeyirin növlərindən biri, əxlaqi dəyər, fəzilətdir. Bəzən xeyir və fəzilət sözlərini 

sinonim kimi istifadə edirlər. Bizi əhatə edən predmet və hadisələr insanların maraqlarına cavab 

verdikdə, bir o qədər onların xeyiri artır. Tarixi inkiĢaf ziddiyyətli xarakter daĢıyır, ona görə də 

bəzi adamlar üçün xeyirli olan digərlər üçün ziyanlı və təhlükəli ola bilər. Bununla belə xeyirin 

ümumbəĢəri məzmunu da var. Ġnsan maraqlarının formalaĢması prosesi xeyirin nisbi xarakterini 

göstərir. YaxĢılıq da əxlaqi Ģüur tərəfindən xeyir kimi qiymətləndirilir, çünki bu müsbət əxlaqi 

məna daĢıyan bir hərəkətdir. YaxĢılığın geniĢ mənası ümumsosial ola bilər, çünki bütün 

insanların xeyrinə cavab verir. Bunu yüksək amal, ideal naminə həyata keçirirlər.  
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Elm adamlarının ümumi qənaətinə görə, pandemiya mərhələsində insanların fərdi və 

kollektiv həyatlarının müxtəlif sferalarına ciddi təsir edən faktorlar meydana çıxıb. Müxtəlif 

sahələrin qabaqcıl elm adamları problemin bu aspektini fərqli mövqelərdən tədqiq etməkdədirlər. 

Bizi həmin əlaqədə pandemiya mərhələsində ―informasiya‖ və ―bilik‖ anlayıĢlarının qarĢılıqlı 

əlaqəsi maraqlandırır.  

AraĢdırmalar göstərir ki, bu məsələ doğurdan xeyli aktuallaĢıb. Çünki pandemiya 

mərhələsində insanların davranıĢlarında, düĢüncələrində, proseslərə verdikləri etik qiymətlərdə 

birbaĢa informasiya ilə biliyin əlaqəsinin olması öz təsdiqini tapır. Məsələn, müasir dövrün 

tanınmıĢ fransız sosioloqu Alen Turenin, rusiyalı sosioloq Simon Kordonskinin, politoloqlar 

D.A.Parenkov və K.E.Petrovun, bir sıra tanınmıĢ baĢqa elm adamlarının məsələ kontekstində 

düĢündürücü qənaətləri vardır.  

Aydın olur ki, pandemiya mərhələsində informasiya ilə biliyin qarĢılıqlı əlaqə dinamikası 

kifayət qədər dərində olan nəzəri və etik faktorlarla bağlıdır. Burada əsas məqam kimi 

informasiya ilə biliyin ənənəvi münasibətlərində dəyiĢikliyin olması özünü göstərir. A.Turen 

həmin faktı maraqlı ifadə edib. O, türkiyəli pofessor GürĢad Oğuza verdiyi müsahibədə ayrıca 

vurğulayıb ki, pandemiya informasiya ilə bilik arasında dərin ziddiyyətli məqamları üzə çıxardı. 

Həmin məqamlar insanların elmi biliyə deyil, qaynağı elə də aydın olmayan və daha çox dedi-

qodu xarakteri daĢıyan informasiyalara etibar etməsi ilə əlaqəlidir.  

Fəlsəfi-elmi baxımdan informasiya-elmi bilik münasibətləri kontekstində daha maraqlı 

cəhət ondan ibarətdir ki, mənbəyi aydın olmayan informasiyaların əksəriyyəti insanın yaĢam 

tərzi, xüsusilə onun etik baxıĢları və davranıĢları ilə əlaqəlidir. O tip informasiyalar birbaĢa 

insanların mənəvi-əxlaqi düĢüncəsinə təsir edir. Konkret olaraq, sosioloqlar insanların həmin 

informasiyalar əsasında ―xeyir‖, ―Ģər‖, ―yaxĢı‖, ―pis‖, ―ədalət‖, ―mərhəmət‖ və sair kimi 

fundamental elmi-etik anlayıĢların qavranması dəyiĢir. A.Turen pandemiyanın isanların bir-

birinə olduğu kimi səhiyyə sisteminə də etibarını azaltdı. Məsələn, bir sıra ölkələrdə yaĢlı 

insanlar yaxınlarına xəbər edilmədən dünyasını dəyiĢdilər və dəfn edildilər. Bu, etik baxımdan 

insan mənəviyyatını zədələdi (1). Eyni zamanda, tibb təĢkilatlar tərəfindən yayılan elmi 

informasiyalara inamı azaltdı. Daha doğrusu, insanlar ―elmiliyə‖ deyil, bədbin mənzərə yaradan 

informasiyalara üstünlük verdilər.  

Məsələnin bu aspekti maraqlı tərzdə pandemiyada informasiya-bilik münasibətlərinə yeni 

məzmun çalarları verir. Ġlk olaraq fəlsəfi aspektdə qədim dövrlərdən həqiqət kimi qəbul edilən 

(hər halda elmi biliyin həqiqət axtarıĢı nəticəsində yarandığına inam vardır) elmi biliyə deyil, 

qaynağı məlum olmayan və əsas olaraq insanlarda bədbinlik, inamsızlıq, etibarsızlıq yaradan 

informasiyalara üstünlük verdilər. Bununla pandemiya dövründə son bir neçə yüz ildə 

informasiya-bilik münasibətlərində üstünlük kütləvi yayılan informasiyalara verilmiĢ oldu. Sanki 

elmi biliyin etibarlılıq statusu zəiflədi. Bu da, təbii ki, ziddiyyətdir və bəĢəriyyət üçün faydalı 

olduğunu düĢünmək çətindir. A.Turen isə əslində məsələni təməl insan haqlarının pozulması ilə 

əlaqələndirir. Hətta proses dünyanın böyük dövlətləri arasında konfliktlərə qədər gedib çıxdı. 

Bütövlükdə dünya dövlətlərinin ədalət və mərhəmət prinsipləri ilə deyil, Ģəxsi maraqlarına 

əsaslanaraq hərəkət etdiyi təəssüratı yaradıldı. Belə bir vəziyyətin, A.Turenə görə bütövlükdə 

bəĢəriyyət üçün təhlükə törətdiyini anlamaq gərəkdir. Həmin bağlılıqda da A.Turen köklü bir 

problemdən bəhs edir.  
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Dəqiq ifadə etsək, fransız sosioloq müasir cəmiyyətlərdə vətəndaĢların (fərdlərin, 

insanların) informasiya resurslarına eyni dərəcədə daxil olmaq imkanından məhrum olduğunu 

baĢlıca səbəb olaraq göstərir. Belə ki, dünyanın hər bir ölkəsinin ailələrində elmi xarakterli 

informasiyaya (bu mənada biliyə) yiyələnmək imkanı fərqlidir. Bu vəziyyətin yaranmasının 

kökündə isə müasir cəmiyyətlərin sosial-mədəni həyatında yer almıĢ baĢqa bir faktor dayanır.   

Alen Turen bununla bağlı deyir: ―Təhsilli insanların peĢəkar səviyyədə yaratdıqları 

bilikləri, araĢdırmaları toplumun alt səviyyəsində olanlar tərəfindən rədd edildiyi bir çağda 

yaĢayırıq‖ (1). Deməli, cəmiyyətlərdə insanların ciddi, elmi informasiya resurslarından istifadə 

etmək imkanlarına bərabər qaydada malik ola bilməmələri fəlsəfi baxımdan iki problemi 

meydana çıxarır.  

Birincisi, elmi bilik sahəsində çalıĢanlarla cəmiyyətin digər təbəqələri arasında 

sosiallaĢmada ciddi fərqlər yaranır – sanki onların hər biri öz ―dünyasında‖ yaĢayırlar və o 

―dünyaların‖ bir-biri ilə əlaqəsi minimumdur. 

Ġkincisi, peĢəkar səviyyədə yaranmıĢ biliyə cəmiyyətin digər kəsimlərinin inamı çox azalır. 

Faktiki olaraq insanlar həqiqət kimi elmi fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiĢ biliyi deyil, kütlə 

arasında yayılan və mənĢəyi bilinməyən informasiyaları qəbul etməyə baĢlayırlar.  

Bu vəziyyət özlüyündə xüsusilə pandemiya dövründə çoxlu sayda mənəvi-əxlaqi və 

ideoloji problemləri meydana çıxarır. Həmin problemlər fərdi, kollektiv, dövlət və dövlətlərarası 

(həm də cəmiyyətlərarası) miqyaslarda özünü göstərir. Bu o deməkdir ki, informasiya ilə biliyin 

münasibətlərində ciddi dəyiĢikliklər olduğu halda bütövlükdə insan həyatının fəlsəfi-etik 

normaları da dəyiĢə bilər. Eyni zamanda, cəmiyyətdə sosial kəsimlərin fərqlənməsi ənənəvi 

meyarlarla deyil, yeni kriteriyalara görə müəyyənləĢir. Bu bağlılıqda A.Turen məhz biliyi 

vurğulayır. Fransız sosioloq deyir: ―bilmək və bilik də bir sərmayədir‖(1).  

Yəni insanın cəmiyyətdə sinfi mənsubluğu yox, informasiya və biliyə münasibəti onun 

sosial-mədəni statusunu müəyyən edir. Lakin bir sosial kəsimin real elmi biliklər əldə etmək 

imkanı azdır. Bu səbəbdən onlar gerçək elmi biliyə deyil, kütlə arasında yayılan informasiyalara 

inanır. Hətta onlar əsassız və qeyri-ciddi arqumentlərdən formalaĢmıĢ ―yalançı nəzəriyyələrə‖ 

(məsələn, ―komplo teoriyaları‖na) daha çox inanırlar. 

Pandemiya dönəmində bunun nümunəsi kimi peyvəndin insanı öldürməsi haqqında yayılan 

informasiyaları göstərmək olar. Həmin informasiyalar ―yalançı təlimlər‖ çərçivəsində yayılır. 

Yəni süni məlumatlar qeyri-elmi izah edilir, həmin əsasda ola biləcək vaciəni guya öncədən 

xəbər verir. Maraqlıdır ki, insanların xeyli hissəsi məhz bu kimi informasiyaları real elmi 

bilikdən üstün tuturlar.   

Rusiyalı sosioloq Simon Kordonskinin bu aspektdə bir fikri də çox maraqlıdır. O, verdiyi 

müsahibələrin birində pandemiya ilə bağlı deyir: ―etika profilaktikanı qabaqlayır‖ və səbəbini 

belə izah edir: ―maskanı taxmaq yalnız profilaktik əhəmiyyət daĢımır. Bu artıq dress-koddur ki, 

ona əməl etməmək hər Ģeydən öncə layiqlilik sayılmır, təhlükəsizlik məsələsi bundan sonra 

gəlir‖ (2). 

Ġnformasiya-bilik münasibətləri aspektində bu fikir də düĢündürücüdür. Çünki sosioloq 

pandemiyanın əlaməti olan maskanın insanların təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı elmi biliyə malik 

olmasından öncə, bir ləyaqətlilik rəmzi kimi qiymətləndirildiyini ifadə edir. Burada yenə 

informativlik elmilikdən irəlidə təsəvvür edilir. Ġnsan virusun təhlükəli olması haqqında elmi 

biliyə sahib olmaqdan öncə,  maskanı dress-kod kimi (müəyyən informasiya daĢıyan rəmz kimi) 

taxmağa üstünlük verirlər.  

Bunun nəicəsidir ki, ictimai yerlərdə (məsələn, nəqliyyatda) insanlar bir-birilərini 

―ləyaqətli‖, ―qaydalara əməl edən‖ olmamaqda ittiham edir və hətta zor tətbiq edirlər. Əgər virus 

haqqında tam elmi biliyə malik ona inansaydılar bur cür emosional reaksiyalardan yaranan 

konfliktlər olmazdı. Sanki informasiyanın sürətli yayılması və qeyri-ciddi arqumentlərə 

əsaslanması insan davranıĢlarında məsuliyyətsizliyi artırıb. Hətta insanların nitqində 

pandemiyanın təsirindən formalaĢmıĢ xüsusi terminlərin sayı getdikcə artır (bax: məs., 3).  

Bu da özlüyündə maraqlı prosesdir. Çünki tədqiqatçılar da vurğulayırlar ki, pandemik 

terminlər faktiki olaraq insan psixologiyasında apatiyaları artırır. Müəyyən mənada o ―konfuj‖ 
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olur. Digər tərəfdən, tədqiqatçılar əmindirlər ki, pandemiya dünya miqyasında siyasi, geosiyasi, 

idarəetmə proseslərində fərdin Ģəxsi-psixoloji əhəmiyyətini daha da artırır (bax: məs., 4, s. 118-

119).  

Buna baxmayaraq həmin terminlərdən geniĢ istifadə edilir və ümumi leksikona daxil 

olunurlar. Onları elmi bilik hesab etmək olarmı? Yəni bu proses real olaraq müasir mərhələdə 

informasiyaların elmi biliyə çevrilməsi prosesinin məntiqi çərçivəsinə daxildirmi? 

Suala cavab vermək üçün COVĠD-19-la bağlı bir fəlsəfi-psixoloji tendensiyaya diqqət 

yetirək. Bunun üçün virusun elmi obrazının yaradılıb yaradılmadığı aydınlaĢdırılmalıdır. 

Pandemiya baĢlayandan COVĠD-19 haqqında çoxlu sayda tədqiqatlar aparılıb. Ona qarĢı 

peyvənd hazırlamaq da kifayət qədər elmi bilik toplanmasını tələb edirdi. Bir sözlə, belə 

təəssürat yaranır ki, çox məhdud elmi dairələr üçün həmin virusun elmi obrazı məlumdur. 

Təsadüfi deyil ki, 2020-ci il Nobel mükafatını bu virusa qarĢı peyvənd tapılmasına da veriblər. 

Deməli, söhbət bütün bəĢəriyyət üçün böyük əhəmiyyəti olan elmi bilikdən gedir.  

Ancaq bunun  fonunda elə bir informasiya fırtınası yaradırlar ki, virusun gerçək elmi 

obrazı kölgədə qalır və ya yayğınlaĢır. Bu informasiya burulğanı KĠV-də, siyasətçilərin və 

diplomatların bəyanatları, müəyyən elm adamlarının virus haqqında ―fərqli‖, ―gerçəkçi‖ və 

―sensaion fikirləri‖ ilə yaradılır. Nəticədə virusun elmi obrazı çox dumanlı, qeyri-müəyyən və 

daha çox mənfi aspektdə formalaĢır. Əksər hallarda ―sensasion‖ informasiya ilə COVĠD-19 

haqqında artıq beyinlərdə oturuĢmuĢ ciddi bir elmi detal belə Ģübhə altına alınır. Son zamanlar 

bu proses özünü  virusun yeni mutasiyaları ilə bağlı daha qabarıq göstərir. Elə mutasiyadan bəhs 

edirlər ki, həm virusun elmi obrazı arxa plana keçir, həm də təhlükə dərəcəsi artır. Bunun 

fonunda həmin məzmunda hər hansı qeyri-ciddi informasiyanı daha inandırıcı qəbul edirlər. 

Məsələn, maska taxmaq və peyvəndləmə ilə əlaqəli müxtəlif ölkələrdə etiraz aksiyaları 

keçirirlər. Ġnsanlar məhdudiyyətlərin gətirdiyi sosial-iqtisadi və psixoloji çətinliklərə dözə 

bilmirlər. Çünki virusla bağlı yalançı və təhrikedici informasiya real elmi bilikdən daha çoxdur. 

Nəticədə insanlar elmi biliyə deyil, əsassız informasiyaya etibar edirlər.  

 Bu fikirlərdən fərdi və kollektiv səviyyədə pandemiya dövründə informasiya ilə elmi bilik 

arasında qarĢılıqlı əlaqənin bir özəlliyi haqqında nəticə çıxarmaq olar. Sanki informasiya ilə elmi 

bilik arasında ―sosial, koqnitiv və dünyagörüĢü məsafəsi‖ daha da artıb. QloballaĢma 

informasiya ilə biliyi bir-birinə daha da yaxınlaĢdırıb, onlar arasında fərqi silməyə zəmin 

hazılayırdısa, pandemiya bu prosesə zərbə vurmuĢ təsiri bağıĢlayır. Yəni informasiya ilə elmi 

bilik bir sıra funksional aspektdə bir-birindən ―uzaqlaĢırlar‖, onlar arasındakı ―koqnitiv uçurum‖ 

dərinləĢir. Bunun insan tərbiyəsində və müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyətində hansı dərin izlər 

buraxacağını gələcək göstərəcək.  
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Ġstiqlaliyyət fədailərinin yüksək amalı istibdad quruluĢunu, onun ideologiyasını  və 

siyasətini tənqid etmək, məzlum kütlələrin siyasi Ģüurunu oyatmaq, onları demokratik azadlıqlar 

uğrunda mübarizəyə ruhlandırmaq idi. O, mütləqiyyətçi monarxiya Ģəraitində, maddi və mədəni 

yoxsulluğun, iqtisadi, siyasi  və ideoloji zülmün hökm sürdüyü bir Ģəraitdə istismar olunan xalq 

təbəqələrinin, xüsusən yoxsul kəndlilərin dözülməz həyatını  əks etdirir, onlarda mövcud 

quruluĢa qarĢı nifrət oyadır, dövləti, cəmiyyəti demokratik əsaslarda dəyiĢdirməyə çağırıdı. Onun 

ideyaları 1905-1907-ci illərin burjua-demokratik inqilabının tələbləri ilə səsləĢirdi və  

müasirlərində ciddi marağa səbəb olurdu. M.S.Ordubadi bu ideyaların ġərqdə yayılmasına böyük 

əhəmiyyət verirdi. Mütəfəkkir sənətkar xalqa yad olan, onu cəhalətdə və istismarda saxlayan 

qüvvələri ifĢa etməklə bərabər, onlara mütilik göstərən, zülmə boyun əyən camaatın nöqsanlarını 

da açıq Ģəkildə bildirməyə xüsusi əhəmiyyət verirdi. 

 M.S.Ordubadi mənsub olduğu xalqın tələbatını ona baĢa salmaq, ictimai eyiblərini 

göstərmək, onu «öz-özündən dəhĢətləndirib» mövcud ictimai bəlalara qarĢı mübarizəyə 

qaldırmaq üçün  satiranı  və gülüĢü ən məqsəduyğun mübarizə forması kimi seçmiĢdir. O, 

müsəlman qardaĢlarının həyatını, mənəviyyatını, düĢüncəsini yeniləĢdirmək üçün, onları mənəvi 

yoxsulluqdan qurtarmaq, zülmət səltənətindən iĢıqlı dünyaya çıxarmaq üçün var qüvvəsi ilə 

çalıĢırdı. Onun xeyirxah niyyəti, ictimai amalı, dövrün haqsızlıqlarına qarĢı barıĢmaz mübariz 

mövqeyi xüsusi qeyd olunmalıdır. 

 M.S.Ordubadi fəhlələrin, xalq kütlələrinin ən adi ehtiyaclarına belə sahibkarların laqeyd 

qaldıqlarını, onları müti vəziyyətdə saxlamağa çalıĢdıqlarını ciddi Ģəkildə vurğulayır, qumara, 

əyyaĢlığa qurĢanan, qoçuluq edən, xalqın taleyi ilə maraqlanmayan  adamları tənqid atəĢinə 

tutaraq yazırdı: 

 ĠĢimiz yoxdu, bizim kəlmeyi-hürriyyət ilən, 

 Gecədən keflənərək sübh xumar olmalıyız [1]! 

 Fəhlələrin savadsız olduqlarını, öz hüquqlarını bilmədiklərini qeyd edən mütəfəkkir 

onlara qeyri-insani münasibət göstərildiyini baĢa salmağa çalıĢırdı. O, yazırdı ki, Ġran fəhlələri 

Rusiya məmləkətində gündə bir manat, manat yarım və bəlkə də iki manat muzd alırlar. Hər bir 

fəhlənin xərci gündə altı qəpiklik çörək, bir qəpiklik pendir, otuz altı qəpiklik qovun ya qarpız və 

bir qəpiklik tənbəkidir. Qalan pullar hara gedir. 

 M.S.Ordubadi XX əsrin əvvəlində inqilab dalğalarının yayılmasını, rus-yapon 

müharibəsində çarizmin məğlubiyyətini, mütləqiyyət quruluĢunun böhranını, müxtəlif millətlərin 

siyasi hərəkatlara qoĢulmalarını təqdirəlayiq hal hesab edir, azadlıq uğrunda mübarizə aparan 

məzlumları daha cəsarətli, hünərli olmağa dəvət edirdi. 

 M.S.Ordubadi azadlığın xalqın öz əlində olduğunu, mütləqiyyət quruluĢu qaldıqca belə 

azadlığın mümkün olmayacağını, əksinə, inqilabçıların, demokratiya tərəfdarlarının təqib 

ediləcəklərini kütlələrə baĢa salırdı. O, Ġrandakı «MəĢrutə» və Türkiyədəki «Qanuni-əsası»nın da 

xalqa heç bir Ģey vermədiyini qeyd edərək  onların yarımçıqlığını göstərmiĢdir. O, «Ġranın 

hürriyyətinə çox da bel bağlamayın», «Sultanın hökmü ilə  zindanlarda çürüyən min-min 

məĢrutəxaĢların ahu-naləsi» göylərə ucalıb dedikdə ġah Ġranı və Sultan Türkiyəsi dövlətlərinin 

xalqa zidd və mürtəce daxili siyasətini ifĢa etmiĢ, hər ikisini Konstitusiyanın və azadlığın 

düĢməni hesab etmiĢdir. O, azadlığa münasibətdə çar istibdadı və ġərq istibdadı arasında heç bir 



288 
 

fərq görmürdü. Onun ideya irsində həm rus və həm də  ġərq istibdadının tənqidi kifayət qədər 

əsaslıdır, əhatəlidir.  

 1905-1907-ci illər inqilabı zamanı ictimaiyyəti düĢündürən problemlərə xüsusi önəm 

verən Ordubadi inqilab illərində irticaçı dövlət nazirlərinin ifĢa edilməsinə xüsusi diqqət yetirir, 

Stolıpin, Durnovo, Vitte kimi yüksək vəzifəli Ģəxslərin adını nifrətlə çəkir, onları azadlıq və 

demokratiyanın qəddar düĢmənləri adlandırırdı. Xalqın taleyi, azadlığı haqqında düĢünən 

M.S.Ordubadi kütlələri istismarçılardan    xilas etməyə çağırırdı. Onun ictimai-siyasi idealları 

əsasən demokratik islahatların həyata keçirilməsini, cəmiyyətdə istismarın, hər cür fiziki və 

mənəvi zülmün aradan qaldırılmasını, torpaqların zəhmətkeĢ kəndlilərə verilməsini, hüquq 

bərabərliyinin bərqərar olunmasını, xalqın dövlət iĢlərində iĢtirak etməsini nəzərdə tuturdu. 

 Çoxmillətli çar Rusiyasında xalqlar  hakim və məhkum millətlərə bölünmüĢdü; o zaman 

Rusiyada  yalnız iqtisadi və mənəvi zülm deyil, habelə milli zülm mövcud idi. Ona görə də 

ictimai ədalət prinsipini müdafiə edən M.S.Ordubadi baĢqa problemlərlə yanaĢı millətlərin 

taleyinə xüsusi diqqət göstərdi.  

 XX əsrin əvvəllərində Rusiyada milli məsələ müxtəlif siyasi-ideoloji cəbhələrdə qızğın 

müzakirə obyektinə çevrilmiĢdi. Azərbaycanda bu məsələyə münasibətdə  inqilabçı – 

demokratlar milli mənsubiyyətdən asılı olmayaraq ölkədəki bütün millətlərin azadlığını, 

müstəqilliyini, hüquq bərabərliyini müdafiə edir, əlbir mübarizə aparmağı vacib sayırdılar. 

 M.S.Ordubadinin bu sahədə ideya inamı, siyasi mövqeyi inqilabçı demokratların 

mövqeyinə yaxın idi. O, millətlərin azadlığını, səadətini demokratik ictimai quruluĢla bağlayır, 

milli zülmü kəskin Ģəkildə pisləyir, milli ayrı-seçkilik, milli ədavət yayanları kəskin tənqid edirdi 

[2]. 

 Ədibin fikrincə, vətəndən, millətdən dəm vuranlar gərək əvvəlcə özlərini yox,   millətin 

azadlığını, səadətini düĢünsünlər, xalqa, vətəndaĢlara xidmət etsinlər. Ordubadi «Ġncəsənət və 

müharibə» məqaləsində yаzırdı: «Xalqların qələbə tarixində incəsənət və ədəbiyyatın nə qədər 

Ģərəfli rol oynadığı hər kəsə məlumdur. Tarix bu fikrin əksini söyləyənlərin, «Toplar 

guruldayarkən muzalar susmalıdır» - deyənlərin nə qədər yanıldığını artıq çoxdan sübut etmiĢdir 

[3]. 

Həyat yalnız öz qələmlərini və fırçalarını böyük tarixi döyüĢ günlərində süngülərlə yanaĢı 

qoya bilən sənətkarları yaĢatmıĢdır. Vətənin təhlükə qarĢısında olduğu günlərdə vətən 

qəhrəmanlarını döyüĢə ruhlandırmaq, qələbənin ölməz epopeyalarını yaratmaq həqiqi 

sənətkarların həmiĢə vətəndaĢlıq borcu olmuĢdur. Bunun həqiqətən belə olduğunu təsdiq etmək 

üçün təkcə yunan incəsənət tarixini nəzərdən keçirmək kifayətdir. Ġmperialist faĢist Ġtaliyasının 

quduz ordularına qarĢı kiçik Yunanıstanın göstərdiyi Ģanlı müqavimətə əsrimiz Ģahid oldu. 

Əcəba, bu igidliyin, mərdliyin sirri nədə idi?! ġübhəsiz, bunun  sirri, hər Ģeydən əvvəl, yunan 

xalqının mənəvi qüdrətində idi. Bu mənəvi qüdrətin inkiĢafında yunan incəsənəti və 

ədəbiyyatının nə dərəcədə böyük rol oynadığı hər kəsə məlumdur. Yunan xalqı özünün Homer 

və Kallinyus dövrü ədəbiyyatından aldığı milli qürur, qəhrəmanlıq və cəngavərlik hisslərini hələ 

də yaĢatmaqdadır. MəĢhur yunan rəssamlarının Troya müharibəsi qəhrəmanlıqlarını əks etdirən 

tabloları, legendar cəngavər Axillesin əzəmətli heykəli indi də yunan xalqını vətən müdafiəsinə 

çağırır» [3]. 

M.S.Ordubadi müxtəlif millətlərdən olan zəhmətkeĢlərin birliyini millətçilik 

ideоlogiyasına qarĢı qoyurdu, millətin ruhuna yad olan, lakin onun adından danıĢanlara deyil, 

xalqın birliyinə, həmrəyliyinə ümid bəsləyir, yalnız bu yolla milli azadlıq, rifah əldə etməyin 

mümkünlüyünə inanırdı. Millətin ictimai Ģüurunu oyatmağa ciddi əhəmiyyət verir, onu öz 

haqqını anlayıb müntəzəm mübarizə aparmağa çağırırdı.  

 Mənsub olduğu xalqın  milli mənlik Ģüurunun formalaĢmasını vacib sayan  ədib, onu 

baĢqa millətlərin bu baxımdan diqqət çəkən  xüsusiyyətlərinə diqqət yetirməyə çağırırdı. Onun 

fikrincə,  qonĢu ermənilər öz mənafelərini qorumaqda, öz dilinə münasibətdə xüsusi fəallıq 

nümayiĢ etdirir, məmurların əqidəsindən yararlanmağı bacarırlar. O, Qanlı illər» əsərində 

yazırdı: ―Müsəlmanlar elm və siyasətdən bixəbər olduqlarından hökumət məmurlarının Qafqazda 

tutduğu əqidəsini və ermənilərin o əqidədən necə istifadə etdiklərini düĢünmədilər‖ [2]. 
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Milli Ģüurun oyanması üçün ədib milləti ―elm və siyasətdən bixəbər‖ olmağa son 

qoymağı, onun  maarifə, təhsilə, mədəniyyətə qovuĢmasını tələb edirdi. O, xalqın öz rifahı, 

gələcəyi uğrunda mübarizə aparmasında onun mədəni səviyyəsinin əhəmiyyətini yüksək 

qiymətləndirirdi. 

 M.S.Ordubadi ―Böyük dövlət adamları‖ adlı məqaləsində yazırdı: ―Tarixin müxtəlif  

dövrlərində bir çox istilaçı mürtəce qüvvələr və onlara baĢçılıq edən zalim hökmdarlar bizim 

milli və mədəni birliyimizi, bötüvlüyümüzü tapdalamağa çalıĢmıĢdır. Lakin, bununla bərabər, 

xalqımızın içərisindən çıxan və öz Ģəxsi iĢ və mübarizələrində ümumxalq iradəsini təmsil etdirən 

böyük adamlarımız azğın düĢmənlərimizin bu çirkin məqsədlərinə qarĢı böyük inadla 

çarpıĢmıĢlar. Xalqımızın mədəniyyətinə, dil və ədəbiyyatına qarĢı birinci hücum miladın VI 

əsrində NuĢirəvanın ġirvan Ģahlığını təĢkil etməsi ilə əlaqədar olaraq meydana çıxır. O zamandan 

baĢlayaraq ümumiyyətlə, Azərbaycan mədəniyyəti, o cümlədən də Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

ölkənin siyasi, iqtisadi varlığı ilə birlikdə yabançı təsirlər altına düĢməyə baĢlayır.  

NuĢirəvan bir tərəfdən Ģimal köçərilərinin Azərbaycan və Ġrana olan hücumunun qarĢısını 

almaq, ikinci tərəfdən də Azərbaycanı, Ġranı bir müstəmləkəsi Ģəklinə salmaq məqsədi ilə, birinci 

dəfə ġirvana otuz mindən ibarət fars ailəsi köçürdü. Bu da ölkədə fars dili və farslıq ruhunun kök 

salmasına səbəb oldu. Əvvəlcə köçərilərin hücumundan qorunmaq üçün görülən bu təĢəbbüs get-

gedə öz əski mündəricəsini dəyiĢərək bir tərəfdən ölkənin Ģimal hissəsində yaĢayan xalqlar ilə 

olan əlaqəsinə ciddi mümaniət göstərdi, ikinci tərəfdən də Azərbaycanda dövlət dilinin 

farslaĢmasına Ģərait yaratdı‖ [4]. O, milli mədəniyyətin inkiĢafı baxımından milli dilin qorunub 

saxlanılmasını mühüm Ģərt sayır, ana dilinə ehtiram bəsləməyən saxta ―ziyalları‖ tənqid edirdi.  

 Ana dilini milli mənliyi ifadə edən mühüm ictimai hadisə sayan ədib ―Dil bəlası‖ adlı 

məqaləsində yazırdı: ―Mətbuat və yazılarımızda mövcud olan bəla yeni deyildir. Bu kimi bir 

çətinlik çoxdan bəri hiss edilsə də, onun rəf olunması üçün qəti addım atılmamıĢdır. Bu qədəm 

beĢ ildən bəri Azərbaycanda atılmıĢ, dilimizdəki çətinlikləri ləğv etmək iĢlərinə baĢlanmıĢ isə bu 

yolda qazanılan müvəffəqiyyət baĢqa cəbhələrdəki müvəffəqiyyətlərə nisbətən o qədər gözə 

çarpacaq deyildir. Bu müvəffəqiyyətsizliyin baĢlıca səbəbi dil məsələsindəki iĢlərin 

təĢkilatsızlığıdır. Dilimizi islah etmək, onu bir azəri dili Ģəklinə salmaq üçün əcnəbi kəlmələrdən 

xilas etməkdən ötrü indiyə qədər heç bir təĢkilat olmamıĢdır. Təbii ki, bu təĢkilatın çıxardığı 

qərar, yaxud qərar aldığı dil qəzetə və mətbuatımız üçün qəti bir düsturəməl ola bilərdi. Belə bir 

elmi təĢkilatın olmadığı üzündəndir ki, bütün ağırlıq qəzetə və mətbuatın üzərinə düĢmüĢdür. 

Hazırda hər kəs qəzetənin dilinin çətinliyindən Ģikayət edir. Burası doğrudur. Qəzetələrin 

dilində çətinlik yox deyildir. Lakin bir dəfə orasını da düĢünməlidir ki, bu çətinliyin ikinci tərəfi 

də vardır. O da qəzetə oxucularından bir çoxunun savadsızlığıdır. 

Bizcə, bu son ağırlığı, bu son qüsuru da qəzetə və mətbuatın üzərinə qoymaq doğru 

deyildir. Zira, bizim asanlıq vücuda gətirmək təĢəbbüsümüz mütəqabil bir surətdə irəliləməlidir. 

Nə qədər ki, qəzetə oxucularının savadlanması iĢləri irəli aparılmalıdır. Əksinə olaraq, qəzetəni 

xalq danıĢan dildən də xaricə çıxarmaq, onun tərbiyəverici xasiyyətini itirmək deməkdir. 

Bununla bərabər, qəzetə idarələri dili yüngülləĢdirmək iĢlərindən boyun qaçırmırlar. Bizdə 

orijinal məqalə və yazıların az olduğu dil iĢlərindəki bəlamızı daha da artırmıĢdır‖[5].  

 M.S.Ordubadinin  Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda mübarizəsi onun demokratik 

idealları ilə bağlı idi. Mütəfəkkir sənətkar xalqa öz ictimai varlığını, öz vəziyyətini anlatmaq 

üçün ona doğma dilində həqiqətləri çatdırmağı, onda milli qeyrət, mübarizə ruhu aĢılamağı tələb 

edirdi.   

 M.S.Ordubadi özünün Ģah əsərlərindən biri olan ―Qılınc və qələm‖ əsərində yazırdı: 

―Azərbaycnılar hər Ģeydə güzəĢtə getsələr də öz dili barəsində güzəĢtə gedə blməzlər‖ [6]. 

ХХ əsrrin əvvəllərində Azərbaycanda yeni siyasi və ideoloji mühitin formalaĢmasında 

əsaslı zəminin yaranması XIX əsrin II yarısından  baĢlanır. Bu, bir sıra elmi, ictimai-siyasi və 

sosial-iqtisadi səbəblərlə bağlıdır.  XIX əsrin II yarısından etibarən Azərbaycanın ictimai-siyasi 

həyatında önəmli hadisələr baĢ verməyə baĢlamıĢdır. Ġlk dövrlərdə bu, parakəndə və sistemsiz 

idi, yəni milli düĢüncənin sahibləri sayıla bilən adamlar ayrı-ayrılıqda mübarizə aparırdı, onların 

hərəkətlərində qətiyyətsizlik, dağınıqlıq vardı. Eyni zamanda xalqın milli kimliyini dərk edə 
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bilməməsi azad,  milli düĢüncəli mütəfəkkirləri  üçün ciddi problem yaradırdı. Ona görə də  XIX 

əsr Azərbaycan  mütəfəkkirləri səylərini  daha çox  xalqın öz milli kimliyini tanımasına və 

savadlanmasına  istiqamətləndirirdilər.  Bütün hallarda isə XIX əsrdə Azərbaycanın ictimai-

siyasi və ideoloji  mühitində oyanıĢ, özünütanıma istəyi əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq daha 

güclü idi. Bunun mühüm səbəblərindən biri də çar Rusiyasının müstəmləkəçiliyi idi. Bu 

baxımdan da XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının müstəmləkəçiliyinə məruz qalan 

Azərbaycanda milli oyanıĢın yeni formada baĢ qaldırması  təbii idi. Qeyd edək ki, bu dövrdə 

Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitində dəyiĢikliklərin baĢ verməsinə sosial-iqtisadi  tərəqqi, 

maĢınlı sənayenin yaranması, kapitalist bazarının formalaĢması da fəal təsir göstərirdi.  

 XIX əsrin II yarısında çar Rusiyasının apardığı islahatlar, elmin dünyada sürətlə inkiĢafı 

imperiyanın əksər xalqları arasında milli oyanıĢa səbəb olmuĢdur.  

Azərbaycan xalqı da bu prosesdən kənarda qalmamıĢdır. Çarizmin amansız hökmranlığı 

Ģəraitində planauyğun Ģəkildə  ruslaĢdırma siyasəti apardığı dövrdə milli tərəqqi və azadlıq 

problemi ilə bağlı cəsarətli fikirlər söyləmək və bunları nəzəri cəhətdən əsaslandırmaq  heç də 

asan deyildi [7]. Halbuki, F.B.Köçərlinin qeyd etdiyi kimi,  xalq öz taleyinin ağası olmalıdır. 

Dövlət xalqın mənafeyinə xidmət etməlidir [8]. Böyük mütəfəkkir ana dilini ölkənin bütün 

sakinləri üçün müqəddəs sayır, öz varlığını dərk edən adamın ana dilinə baĢ əydiyini göstərirdi. 

O, Azərbaycan dilini ərəbçilik, farsçılıq, osmanlaĢdırmaq meyllərindən, ruslaĢldırmaq 

siyasətindən azad etməyə çağırırdı. O, çar Rusiyası tabeliyində olan millətlər, xalqlar arasında 

aparılan ruslaĢdırma siyasətini milli zülm hesab  edirdi və ona qarĢı mübarizə aparırdı.  

M.S.Ordubadi ―Musiqimizin növbəti vəzifələri‖ əsərində yazırdı: ―Tarixi qovmalardan 

qədim yunan, hətta islamdan əvvəl bədəvi və qəbilə həyatı keçirən ərəb kоmandanları qoĢunun 

çoxluğu ilə deyil, bəzən dilin kəskinliyi və müharibədə nəğmələrlə, Ģüurlara qəhrəmanlıq 

duyğuları aĢılamaqla qalib gəlirdilər‖ [3]. Ədib çarizmin milli-müstəmləkə siyasətini tənqild 

edərkən, məzlum millətləri öz müstəqilliyini qorumaq uğrunda mübarizəyə ruhlandırır, baĢqa 

xalqların milli-azadlıq hərəkatına öz rəğbətini bildirirdi. M.S.Ordubadi ruslaĢdırma siyasətinin 

timsalı kimi dövlət, cəmiyyət iĢlərində vəzifələrin ruslara tapĢırılmasını, rus dilinin hakim, milli 

dilin məhkum vəziyyətini, müsəlmanların cəhalət mühitində, mütilik vəziyyətində saxlandığını 

ictimai ədalətsizlik sayırdı və vəziyyətin dəyiĢilməsini vacib sayırdı. Ədib milli dilin 

müstəqilliyini millətlərin azadlığı ilə bağlayırdı. MS.Ordubadi milli-müstəmləkəçilik siyasətinin 

vaxtı keçdiyini, bu cür siyasətin məzlum millətlərin milli-azadlıq hərəkatı sayəsində hökmən 

iflasa uğrayacağını tarixi zərurət hesab edirdi. O, Ġranda, o cümlədən Cənubi Azərbaycanda 

azadlıq uğrunda mübarizəyə yaxından kömək etməyə çağırırdı. Onun ideya irsində milli 

məsələyə mühüm diqqət yetirilməsi və millətlərin müstəqilliyi, bərabərliyi, onların öz dillərində 

oxumaları, mədəniyyətlərini inkiĢaf etdirmələri haqqında fikirləri 1905-ci il inqilabının təsiri ilə 

daha qətiyyətlə tələb edilirdi. O, xalqlar arasında düĢmənçilik yaratmaq istəyən çarizmin 

siyasətini inqilaba qarĢı sui-qəsd kimi təqdim edirdi.  O, 1905-ci il ―erməni-müsəlman 

qırğını‖nın baĢ verməsində rus çarizmini təqsirləndirir, onu ciddi Ģəkildə ittiham edirdi. 

Avropanın ġərqdə milli-müstəmləkəçilik siyasətini tənqid edərkən M.S.Ordubadi ingilis 

müstəmləkəçilərinin fəaliyyətindən hiddətlə danıĢırdı. O, millətlərin iqtisadi və mədəni 

inkiĢafında qeyri-bərabərliyin xeyli dərəcədə milli müstəmləkəçilik siyasəti ilə Ģərtləndirdiyini 

dərk edir, ġərq xalqlarının Avropa, Amerika müstəmləkəçilərindən azad olmaları üçün öz milli 

mənafelərini dərk edib, müstəqil inkiĢaflarını təmin etmələrini zəruri sayırdı. M.S.Ordubadi XX 

əsrin ictimai hadisələrinin ġərq xalqlarına, onların milli mənlik Ģüurunun oyanmasına təsirini 

aydın Ģəkildə görür və ġərqin gələcəyinə ümidlə baxırdı. O, Avropa müstəmləkəçilərinin özlərini 

ġərqin qeydinə qalan, ġərqə mədəniyyət gətirməyə çalıĢan adamlar kimi qələmə vermələrini, 

müstəmləkəçiliyə haqq qazandırmağa çalıĢdıqlarını nəzərə çarpdırırdı. M.S.Ordubadi ―Məktub‖ 

adlı məqaləsində Ġranın müstəmləkəçi dövlətlər tərəfindən talan edildiyini özünün satirik qələmi 

ilə ifĢa edirdi:  

―Əziz qardaĢım Hərdəmxəyal! Minlərcə Ģükürlər, hökumətin sayeyi-mərhəmətinədə hürr 

və asudə yaĢayıb gündən-günə tərəqqi və təməddün aləminə sarıĢıb mədəni millətlər, müntəzəm 

hökumətlər sırasına keçirik!... Asiya meydanında bir elektrik fanusu kimi qətəati-xəmsədə olan 
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bəni-növi-bəĢəri iĢıqlandırıb aləmi-mədəniyytəti birdən-birə tənvir etmiĢik. Gündən günə ticarət 

mətalarımız Avropa, Amerika, Avstraliya bazarlarında satılmaqdadır. ġükürlər olsun, hər həftədə 

hökumət paytaxtında müĢavirə edib tüccari və siyasi əhdnamələr bağlayırıq. Hər saatda daxili-

məmləkətimizdə millət və hökumətin piĢrəfti üçün vüzara tərəfindən müxtəlif qanunnmələr 

ortaya qoylur. Hər saatda imperiyamızın ətraf Ģəhərlərindən sənaye vəzirinə qism-qism ixtiraati-

cədidə təqdim edilir… və zavodlarımıza küreyi-ərzin hər tərəfindən vaqonlar, hərbi paraxodlar, 

balonlar, telefonlar, teleskoplar, ənva-ənva qüvveyi-nariyələr sifariĢ edilir. Ġran dağlarının hər 

qayasına baxılarsa, baĢsız meĢələrin hər tərəfinə nəzəri-diqqət edilərsə, insan əli dəyməmiĢ bir 

ağac, sənətdə iĢlədilməmiĢ bir qaya əbədi  görməz olursan. Çiçəkli qəzalarımızda, uzun-uzaq 

çöllərimizdə dəmir yol xəttindən özgə ayaq qoymağa boĢ yer tapa bilməzsən‖ [9]. 

   Ədib istismarçı cəmiyyətin millətlər arasında hakim və məhkum münasibətlər yaratdığını 

dərk edir və ġərqin məzlum millətlərini milli-müstəmləkə zülmünə qarĢı mübarizəyə çağırır, 

habelə öz ölkələrinin hakim millətinin zülmündən azad olmağa ruhlandırırdı. O, Ġranda fars 

millətçiliyini tənqid edərkən bütün millətlərin dostluğunu, qardaĢlığını anlatmaqla yanaĢı, 

hakimiyyət gücünə milləti istismar edənlərin bu birliyə düĢmən olduqlarını söyləyirdi. 

M.S.Ordubadi müstəmləkə ölkələrinin xalqlarının öz milli-azadlıq hərəkatları sayəsində 

özlərinin müstəqilliyini, səadətini əldə edəcəklərinə səmimi inam bəsləyir, müstəmləkəçilərə 

müraciətlə ―Partlarız‖ felyetonunda deyirdi:  

OlmuĢuq axırda biz beynəlmiləl bir bihəya, 

Hürməyir dünyada bir it,  bir köpək bizdən səva, 

Bir küçük vanqıldamaz  Rimdə pop olmazsa riza. 

Qoymarız əf-əflə dünya xalqı dalsın rahətə, 

Çatmasın bir kimsə bu əf-əfdən azadiyyətə [10]. 

  Ədibin fikrincə, müstəmləkə ölkələrində kütlələr milli zülmün ağırlığını dərk etdikcə 

onların bu zülmə qarĢı etirazı artacaq, inqilab alovuna çevriləcək, axırda müstəmləkəçiliyi məhv 

edəcəkdir. Sovet imperiyasının süqutundan sonra doğma Azərbaycanımız da öz müstəqilliyini 

bərpa etmiĢdir. Deməli, böyük mütəfəkkirin arzuları həyata keçmiĢ və idealları həqiqətə 

çevrilmiĢdir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə desək: ―Əgər XX əsrin əvvəlində 

xalqımız milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi yolunda ilk dəfə böyük addım atıbsa, XX əsrin 

sonunda milli azadlığa, dövlət müstəqilliyinə tam nail olmuĢdur‖ [11]. 
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Ġslam dininin yaranmasından sonra ərəb-müsəlman dünyasında möhtəĢəm mədəni-

intellektual inkiĢaf baĢ verir. Yeni dövr avropasında inkiĢaf etmiĢ bir sıra elmlərin təməl 

prinsipləri məhz burada hazırlanır. Bu inkiĢaf fəlsəfədən də yan keçmir, orijinal fəlsəfi 

konsepsiyalar meydana gəlir. Əvvəlcə daha çox ilahiyyat problemlərinin çözülməsi (azad iradə 

və alın yazısı, Allahın atributları və s.) ön plana çıxsa da, sonralar, xüsusilə antik filosofların 

əsərlərinin ərəb dilinə tərcümə olunmasından sonra məhz fəlsəfə sahəsində də intensiv inkiĢaf 

müĢahidə olunur. Ərəb-müsəlman dünyasında antik filosoflardan Aristotelin daha çox populyar 

olması və əsərlərinin geniĢ müzakirə edilməsi səbəbindən yeni filosoflar pleyadası ―ġərq 

peripatetikləri‖ (xatırladaq ki, Aristotelin ardıcılları həm də peripatetiklər (yəni, gəziĢərək söhbət 

edənlər) çağırılırdı) adlandırılıb. Bu filosoflar içərisində sonralar ―ikinci müəllim‖  (yəni 

Aristoteldən sonra) deyə çağırılan, yaradıcılığı sonrakı filosoflar nəslinin yetiĢməsinə cididi təsir 

göstərmiĢ Əbu-Nəsr Əl-Farabi daha məĢhur olmuĢdur. 

Əbu-Nəsr Əl-Farabi (təx. 872-950-ci illərdə yaĢadığı güman edilir) həyatı haqqında çox az 

məlumat qalıb. Onun Orta Asiya ərazisində yerləĢən Farab (müasir Qazaxıstanın Otrar Ģəhəri) 

yaĢayıĢ məntəqəsində anadan olması, sonradan DəməĢqə köçməsi haqqında bilgilər var. Adının 

tam yazılıĢında ―ət-Türki‖ ifadəsindən türk tayfasından olması bilinir. 

Farabi fəlsəfi təlimini yaradarkən həm ġərq, həm də antik dövr fəlsəfi ənənələrindən, 

xüsusilə Platon və Aristotelin fəlsəfi tələmlərindən bəhrələnmiĢdir. Ənənəvi olaraq belə hesab 

edilir ki, onun ontoloji baxıĢlarının formalaĢmasına Platon irsinin, məntiqi-qnoseoloji 

baxıĢlarının formalaĢmasına isə Aristotel təliminin böyük təsiri olub. Onun təlimi Aristotelin 

universal fəlsəfi sistemi kimi dövrün əsas fəlsəfi problemlərini: təbii-elmi idrakın bütün 

problemlərini, məntiq, eika, estetika, cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatı və dövlət quruluĢu 

problemlərini əhatə etmiĢdir. Bütövlükdə onun yaratdığı fəlsəfi təlimin mərkəzində varlıq 

problemi və onunla sıx bağlı olan problemlər dayanmıĢdır.  

Zəruri olaraq qeyd edək ki, Əl-Farabi öz varlıq təlimini heç də sırf peripatetizim ənənəsinə 

əsaslanaraq yaratmayıb. Belə ki, filosof dünyünın yaranması prosesini izah edərkən 

neoplatonizmin emanasiyalar konsepsiyasına müraciət etmiĢdir. Bunun səbəbi isə Plotinin 

―Enneadalar‖  traktatının Ģərqdə ―Aristotelin teologiyası‖ adı ilə tanınması olmuĢdur.(1, s. 83) 

Onlar belə hesab edirdilər ki, bu əsərin və o cümlədən emanasiyalar konsepsiyasının gerçək 

müəllifi Aristoteldir. 

Əl-Farabi varlıq probleminə Allahın mövcudluğunun əsaslandırılması ilə bağlı müraciət 

etmiĢdir. Bu zaman o, varlığı iki qismə, yaxud növə ayırmıĢdır. ―Birinci növə o nəsnələr aiddir 

ki, onların mahiyyətindən mövcudluqları zəruri olaraq çıxarılmır. Bu növ nəsnələr ―mümkün 

varlıq‖ adlanır‖.(2, s.166) Deməli, bu növə aid nəsnələr mövcud ola da, olmaya da bilərlər. Yəni, 

onların mövcudluqları hansısa kənar səbəblə müəyyənləĢir. Ġkinci növ varlıq öz mövcudluğu 

üçün heç bir kənar səbəbə möhtac deyil, onun varlığı öz mahiyyətindən irəli gəlir və zəruridir. 

Filosof bu varlıq növünü ―vacib varlıq‖ adlandırır və o Allahdır.  

Vacib varlığı təhlil edən  filosof onu heç də Aristotelin təlimində olduğu kimi ―ilkin 

mühərrik‖ deyil, müəyyən mənada Plotinin təliminə uyğun olaraq ―Ġlkin mahiyyət‖ kimi 

səciyyələndirmiĢdir: ―O baĢlağıcdır və ondan baĢqa heç bir baĢlanğıc ola bilməz; heç nə əvvəl, 

heç nə qədim‖.(3, s.203) Son hədd kimi götürülən belə BaĢlanğıc (―vacib varlıq‖) nə cins, nə də 

növ fərqinə malik deyil, Ona tərif verilə bilməz, varlığı sübut oluna bilməz. Əslində O özü hər 

Ģeyin sübutu, hər nəsnənin varlığının səbəbidr. Əl-Faribi bununla kifayətlənməyib, vacib varlığın 

geniĢ səciyyəsini vermiĢdir: O cisimsizdir, vahiddir, bölünməzdir, bütün əksliklərdən azaddır.  
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Varlıq problemini çözən Əl-Farabi ilk növbədə dünyanın yaranmasını Ģərh etməyə, yaxud 

vacib varlıqdan mümkün varlığın yaranması probleminə xüsusi diqqət yetirmiĢdir. Məhz bu 

zaman o neoplatonist ənənəyə müraciət etmiĢdir. Çünki, Aristotelin kosmoqonik təlimi mövcud 

Ģəraitdə qəbuledilməz sayılırdı. Belə ki, stagirli müdrikə görə kosmosun özü də ―ilkin mühərrik‖ 

qədər əbədidir. Bu isə kreasionist ideyaların hökmran olduğu müsəlman dünyasında qəbul edilə 

bilməzdi. Lakin, neoplatonist emanasiyalar nəzəriyyəsi monoteist kreasionizmdən, eyni zamanda 

Mütləqin yaratdığı hissi qavranılan, yaxud mümkün varlıq dünyasından tam ayrılması 

ideyasından yan ötməyə imkan vermiĢdir. Onun kosmoqoniyasını sxematik olaraq belə Ģərh 

etmək olar: vacib varlıq özündən ilk intellekti emanasiya (Ģüalandırma) edir, onda isə aksidental 

olaraq çoxobrazlılıq törəyir. Birinci intellekt özünəməxsus intellekti və canı olan səma sferasını 

törədir, o isə öz növbəsində aĢağı sferanı, onun intellekt və canını törədir və s. Bu ardıcıllıq 

―ayaltı dünyanın‖, daha doğrusu materiya və formanı, dörd elementi emanasiyası ilə baĢa çatır. 

Beləliklə, Farabi üçün materiya varlığın iyerarxiyasında ən aĢağı pillədir. Aristotelin intellekti 

fəal və potensial olaraq iki yerə bölməsini Farabi neoplatonizmin təsiri altında belə Ģərh edir: 

insanın potensial intellekti dünyanı, onu kosmik fəal intellekt tərəfindən nurlandırması sayəsində 

dərk edir. (1, s.84-85)  

Burada qeyd etmək lazımdır ki, Əl-Farabi öz təlimini qurarkən heç də tam Ģəkildə 

Aristoteli təkrarlamamıĢdır. Deyilənləri neoplatonist emanasiyalar nəzəriyyəsinə də aid etmək 

olar. Xatırladaq ki, əslində neoplatonizm qərb-xristian fəlsəfəsində demək olar ki, tam Ģəkildə 

inkar edilmiĢdir. Çünki, onları, xüsusən erkən xristian fəlsəfəsini sistemləĢdirmiĢ Müqəddəs 

Avqustini emanasiyalar nəzəriyyəsindən zəruri olaraq çıxarılan Yaradanla yaratdıqları arasında 

maddi bağlantı (Ġlk BaĢlanğıcın Ģüalanması vasitəsilə) qane etməmiĢdir. Çünki bu ideya əsas 

xristian ehkamlarına zidd olmuĢdur. Ona görə də Əl-Farabi Plotinin konsepsiyasına yaradıcı 

yanaĢmıĢ, müəyyən mənada onu mövcud dini ehkamlara əks müddəalarını ―zəiflətməyə‖ 

çalıĢmıĢdır.  

Belə ki, Plotin və onun neoplatonist ardıcılları emanasiyanı materiyanın dərinliklərinə 

qədər çatdırır, onu qaranlığa, zülmətə çevirirdilər. Əl-Farabi isə onun fəaliyyətini fəal ağılla 

məhdudlaĢdırır, madii, yaxud hissi qavranılan nəsnələr dünyasını iĢıqlı, hərəkətli qüvvələrin 

mövcud olduğu məkan kimi təsvir edir. Neoplatoniklər və Əl-Farabini ilk növbədə bütün 

mövcud varlığın biliklə eyniləĢdirmək cəhdləri birləĢirir. Ona görə də neoplatoniklərdə olduğu 

kimi Əl-Fərabi üçün də Ġlk səbəb təfəkkür və varlığın eyniyyətidir. Universal biliyin 

gerçəkləĢməsi tükənməz və əbədi Ġlahi mahiyyətin emanasiyası vasitəsilə mümkün olur. Ġlkin 

səbəbim yaradıcı qüvvəsi onun əslində öz mahiyyətinin bilməsidir. Ġlkin səbəb tərəfindən 

yaradılmıĢ Zəkalar (Ağıllar), yaxud ideal prinsipər Kainatı törədir və onun ideal xarakterini 

müəyyənləĢdirir. Lakin Plotindən fərqli olaraq, və hətta demək olar ki, onun tam əksinə olaraq 

Əl-Farabi dünyanın quruluĢu mənzərəsində materiyaya kifayət qədər yer ayırır. Yer dünyasında 

mövcud olan nəsnələr iki komponentdən təĢkil olunur: materiya və forma. Ġlkin materiya dörd 

ünsürün (su, hava, torpaq və hava) əsasını təĢkil edir, dörd ünsürün müxtəlif nisbətlərdə 

birləĢməsi isə ayaltı dünyanı əmələ gətirir. Bir sözlə təkcə Plotindən yox, həm də materiyanı 

qeyri-varlıq (heçlik), mütləq əxlaqi Ģər kimi təfsir edən Platondan fərqli olaraq (əslində Plotinin 

təlimi Platon təliminin yeni, mistik prinsiplərlər əsasında yeni interpretasiyası olmuĢ, elə bu 

səbəbdən neoplatonizm adlandırılmıĢdır) Əl-Farabi materiyanı varlıq iyerarxiyasında ayrıca pillə 

kimi nəzərdən keçirmiĢdir.  Burada qeyd etmək lazımdır ki, filosofun öz varlıq təlimində 

materiyaya xüsusi önəm verməsi sonrakı təhlilçilər üçün onun materialist filosof kimi 

səciyyələndirilməsinə rəvac vermiĢdir.   

Əl-Farabi varlıq konsepsiyasında insanın mahiyyətinə aydınlaĢdırılmasına xüsusi yer 

ayırmıĢdır. O da Platon və Aristotel kimi, insan canının xüsusiyyətlərini müəyyənləĢdirməyə 

çalıĢmıĢ, bu zaman antik sələflərindən kifayət qədər fərqlənən konsepsiya yaratmıĢdır. Belə ki, 

insanı ayaltı dünyanın inkiĢafında ali həlqə kimi nəzərdən keçirən filosof onun ―canının‖ əsas 

―qüvvələrini‖ fərqləndirir: qidalanan,  duyan, təxəyyül, fikirləĢən cəhd edən. Canın belə təsnifatı 

əsasında o, insanın anatomiyası, fiziologiyası və psixologiyası haqqında fikirlərini Ģərh etmiĢ, bu 

zaman əvvəlki filosoflardan fərqli olaraq daha çox elmi mövqe tutmuĢdur. 
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Varlıq problemini həll edərkən teosentrik mövqe tutmasına və faktiki olaraq 

ilahiyyatçılarla eyni mövqedən çıxıĢ etməsinə baxmayaraq iman və biliyin qarĢılıqlı münasibəti 

mövzusunda Əl-Farabinin mövqeyi ilahiyyatçılardan tam fərqlənmiĢdir. Yəni o, Orta əsrlər 

avropasında aktual olan ―fəlsəfə dinin xidmətçisidir‖ tezisini qəbul etməmiĢdir. Filosof 

gerçəkliyin dərkində fəlsəfənin rolunun böyük olduğunu qeyd etmiĢdir. Onun fikrincə, fəlsəfənin 

məqsədi həqiqətin, dinin məqsədi isə Allahın dərkidir. Bununla belə o, cəmiyyət həyatında dinin 

xüsusi rola malik olmasını qeyd etmiĢ, dini insanların sosial həyatın bütün səviyyələrində 

insanlar arsında münasibətlərin sosial-əxlaqi tənzimləyicisi kimi səciyyələndirmiĢdir. 

Əbu-Nəsr Əl-Farabinin bütövlükdə fəlsəfi təlimi, xüsusi halda isə onun varlıq konsepsiyası 

klassik ərəb-müsəlmən fəlsəfəsində metafizik ənənənin əsaslarından biri olmuĢdur. Onun varlıq 

problemini fəlsəfi diskursun episentrinə gətirməsi sonrakı filosoflar üçün bir növ örnək olmuĢ və 

onların varlıq probleminə xüsusi marağını ĢərtləndirmiĢdir. Əl-Farabinin ideyaları Ġbn Sina, Ġbn 

RüĢd kimi müsəlman filosoflarla yanaĢı, sonrakı dövrlərdə Avropa mütəfəkkirlərinin də  

baxıĢlarının formalaĢmasına ciddi təsir göstərmiĢdir. 
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