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 İnvestisiya fəaliyyəti və məşğulluq problemləri 

 

 İnvestisiya fəaliyyətinin müsbət nəticələrindən biri də bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

məşğulluq probleminin həlli ilə bağlıdır. Məşğulluq haqqında qərb alimlərinin (C. Seyin, 

C.Keynsin) fikirlərinə tam uyğun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, investisiya ilə məşğulluğun 

son dərəcə sıx və qarşılıqlı əlaqəsi mövcuddur. Belə ki, investisiya qoyuluşunda son məqsəd 

maksimum mənfəət əldə etməkdirsə, buna nail olmağın başlıca vasitəsi isə ölkədə 

məşğulluğun tənzimlənməsidir. Bunun üçün ölkənin malik olduğu milli sərvətlərdən tam 

və səmərəli istifadə edilməsi lazımdır. 

 

 Cəmiyyətə istənilən həcmdə maddi nemətlər istehlak etmək və onun müqabilində 

xidmətlər göstərmək kimi problemlər investisiya qoyuluşlarının həcmindən və 

strukturundan bilavasitə asılıdır. Güclü iqtisadi potensiala malik olan ölkələrin təcrübəsi 

göstərir ki, istehsalın genişləndirilməsi, onun artım tempinin sürətləndirilməsi, bu sahədə 

çalışanların sayının getdikcə azalmasına, xidmət sferasında isə çalışanların sayının getdikcə 

azalmasına, xidmət sferasında isə çalışanların sayının artmasına gətirib çıxarır. Məhz buna 

görə də ölkədə daxili və xarici investisiya qoyuluşlarının artırılması əsasən iki istiqamətdə 

həyata keçirilməlidir.  

 

Birinci növbədə istehsal strukturunu bazar tələbatına səmərəli uzlaşdırmaq, idxalı azaltmaq 

və ixracı isə çoxaltmaq, digər tərəfdən isə istehsalın hər bir mərhələsində müvafiq sosial 

infrastrukturun inkişafının təmin edilməsidir. Aydındır ki, hər bir sahibkar öz fəaliyyətində 

lazımi qazanc-mənfəət əldə etmək fikrindədirsə, o, istər-istəməz istehsal heyətinin sosial 

vəziyyətini, xüsusilə əmək şəraitinin getdikcə yaxşılaşdırılmasını təmin etməlidir. 

 

 Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının bazar modelinə keçməsi 

bir çox sosial problemlərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Bunlardan biri də məşğulluq 

problemidir. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində bu problem daha da kəskin xarakt er 

almış və məşğulluğun təmin edilməsi, sosial siyasətin ən başlıca istiqamətlərindən birinə 

çevrilmişdir.  

 Məşğulluq dedikdə, əhalinin yaşayış vasitələri əldə etmək üçün hər hansı faydalı 

fəaliyyətlə məşğul olunmasını başa düşürük. Qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin 

məşğulluğunun təmin olunması problemlərinin mürəkkəbliyi ilk növbədə ondan irəli gəlir 

ki, keçən əsrin 80-ci illərində məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində buraxılmış səhflər 

əmək ehtiyatlarının bir qisminin işlə təmin olunmasına öz mənfi təsirini göstərmişdir. 

 

 Digər tərəfdən son illər respublika iqtisadiyyatında yaranmış ictimai-sosial vəziyyət, 

dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən dayanması, az səmərəli və 

səmərəsiz iş yerlərinin ləğv edilməsi əhalinin məşğulluğuna mənfi təsir göstərir. 
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 Respublikamız keçmiş SSRİ-nin tərkibində olanda əmək qabiliyyətli əhalinin ictimai 

istehsala cəlb edilməsi və səmərəli istifadəsi demək olar ki, həyata keçirilmirdi. Lakin müasir 

dövrdə respublikamızın bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində olması, Ermənistan 

tərəfindən torpaqlarımızın 20%-nin işğalı və bir milyondan artıq qaçqın və köçkünün 

mövcudluğu ciddi surətdə məşğulluq problemlərini yaratmışdır. Göstərmək lazımdır ki, 

işğal olunmuş torpaqlarda 300 mindən çox iş yeri itirilmişdir. Eyni zamanda, bir çox 

müəssisələrin işləməməsi və ya tam gücü ilə işləməməsi ilə əlaqədar olaraq bu sahələrdə 

məşğul əhalinin çox hissəsinin əmək haqqı qismən ödənilməklə və ya ödənilməməklə 

məzuniyyətə çıxmasına səbəb olmuşdur. 

 

 Qeyd etmək lazımdır ki, işsiz əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində 1991-ci ildə Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində «Baş məşğulluq idarəsi» yaradılmışdır 

ki, bu da son illərdə mühüm işlər görmüşdür. Belə ki, bu idarənin təşəbbüsü ilə 

respublikamızın bir neçə iri şəhərlərini əhatə edən «Əmək yarmarkalarında» minlərlə insan 

iştirak etmiş və onların çoxu işlə təmin edilmişdir. 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində respublika iqtisadiyyatının inkişafı ilk növbədə pul-kredit 

sahəsində radikal islahatların aparılmasından və bu sahədə investisiya fəaliyyətinin 

aktivləşməsindən asılıdır. Ölkə iqtisadiyyatına investisiya resurslarının axını əsasən neft-

qaz sənayesinə yönəldilməsi nəticəsində digər sahələrdə investisiya «qıtlığı» olmuşdur. 

 

 Qeyd etmək lazımdır ki, respublikanın aqrar sahəsində investisiya qıtlığı perspektiv 

dövrdə ərzaq probleminin həllində müəyyən çətinliklər törədə bilər. İnvestisiya 

qoyuluşlarının aqrar sahədə qıtlığı son nəticədə kənd təsərrüfatında kütləvi işsizliyin 

yaranmasına səbəb ola bilər. Kənd təsərrüfatında bu problemin həlli istiqamətlərindən biri 

aqrar sahəyə daxili və xarici investisiyaların cəlb olunmasını sürətləndirməkdən, səmərəli 

investisiya mühitinin formalaşmasından ibarətdir. 

 

 İnvestisiya qoyuluşları ümumi tələbata, milli daxili məhsulun həcminə və 

məşğulluğa təsir göstərir. Əhalinin gəlirləri, onun dinamikası ölkədə makroiqtisadi 

proseslərin həyata keçirilməsinə və tənzimlənməsinə də təsir edir. 

 

 Makroiqtisadi göstəricilər sistemində məşğulluq problemi ən mühüm göstəricilərdən 

biri hesab edilir. Ümumiyyətlə, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi sosialiqtisadi 

inkişafın tərkib hissəsi hesab edilir. Belə ki, hər bir vətəndaşın ictimai yararlı fəaliyyəti şəxsi 

və ictimai tələbatın ödənilməsində mühüm rol oynayır. Məhz buna görə də keçid 

iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda məşğulluq probleminin həlli kiçik orta sahibkarlığın 

və daha sonra iri sahibkarlığın formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır.  

 

 Respublikamızda yeraltı sərvətlərin istifadəsi və xüsusilə neft, qaz və kimya sənaye 
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sahələrin inkişafı ilə əlaqədar xarici investisiya qoyuluşlarının getdikcə güclənməsi bu 

problemin həllində müstəsna rol oynaya bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Qafqaz regionunda 

Azərbaycan Respublikası əhali artımı nöqteyi-nəzərindən müəyyən üstünlüklərə malikdir. 

Belə ki, 1998-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən hər 1000 nəfərə görə təbii artım 9 nəfər 

təşkil etmişdir. Lakin, Azərbaycanda 1998-ci ildən başlayaraq baş vermiş siyasi, iqtisadi, 

sosial dəyişikliklər, xüsusilə Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiası nəticəsində 

öz doğma dədə-baba ərazilərindən azərbaycanlıların deportasiyaya uğraması nəticəsində 

Ermənistandan 260 min nəfərdən çox əhalinin qovulmasına Azərbaycanda 1 milyondan çox 

qaçqın və köçkün əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur ki, bu da əhalinin artım tempinə son 

dərəcə mənfi təsir göstərmişdir. 

 

 Respublikada işsizliyin qarşısının alınması və bu problemin həll edilməsi məqsədi ilə 

əhalinin yaşadığı bütün ərazilər üzrə məşğulluq proqramının işlənib hazırlanması və onun 

həyata keçirilməsi dövlət nəzarətində olmalıdır.  

 

 Müasir dövrdə işsizliyin aradan qalıdırılmasının əsas yolu kiçik və orta müssəisələrin 

yaradılmasına və inkişafına hərtərəfli şərait yaratmaq və dövlət səviyyəsində ona köməklik 

göstərməkdir. 

 

 Göründüyü kimi respublikada məşğulluq problemi son dərəcə kəskin vəziyyət 

almışdır. Daxili bazarın formalaşdırılması ölkədə özəlləşdirmə prosesinin 

sürətləndirilməsini tələb edir.  

 

 İqtisadiyyatın əsaslı surətdə transformasiya edilməsi investisiya fəaliyyətinin 

gücləndirilməsini tələb edir. Araşdırmalar göstərir ki, xarici investorlar neft-qaz istehsalı ilə 

yanaşı mövcud sənaye müəssisələrini almaq, onu yenidən bazar münasibətlərinə uyğun 

qurmaq əvəzinə yeni müəssisələrin tikilməsinə üstünlük verirlər. Belə bir şəraitdə, 

respublikada sahibkarlığın inkişafı, onun maliyyələşdirilməsi daxili imkanlar hesabına 

həyata keçirilə bilər.  

 

 Respublikada məşğulluq problemi ilə əlaqədar olaraq yeni iş yerlərinin yaradılması 

və bununla bağlı istehsal və sosial infrastrukturun formalaşması həm də müəyyən vaxtla 

əlaqədardır. Odur ki, məşğulluq problemini ləngitmək məqsədi ilə ölkədə, mütəşəkkil əmək 

bazarı yaradılmalı və bununla bağlı MDB və uzaq xarici ölkələrə işləmək üçün göndərilməsi 

nəzərdə tutulan işçilərin ixtisas səviyyəsinin getdikcə yüksəldilməsinə nail olmaq lazımdır. 

 

 İşsizlik probleminin aradan qaldırılmasının əsas yolu mövcud istehsal müəssisələrin 

tam gücü ilə işləməsini təmin etmək, yeni iş yerləri açmaq, yəni yeni istehsal müəssisələrinin 

yaradılıb işə düşməsini təşkil etməkdir. 
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 İnkişaf etmiş dünya dövlətlərinin təcrübəsi göstərmişdir ki, iş qabiliyyətli əhalinin 50-

55%-i məhz kiçik müəssisələrdə işləyirlər. Müasir dövrdə iqtisadiyyatımızın da bu 

istiqamətdə inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilər. 

 

 Müasir dövrdə dövlətin əsas məqsədi istehsal proseslərindən kənarda qalan əmək 

qabiliyyətli əhalinin tam və səmərəli məşğulluğuna nail olmağa şərait yaratmaqdan 

idarətdir. Bunlara nail olmaq üçün aşağıdakı tədbirldərin həyata keçirilməsi zəruridir: 

 

 müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq yüksək ixtisaslı kardlar hazırlamaq; 

 daxili və beynəlxalq bazarların tələbatına uyğun olan istehsal sahələri yaratmaq; 

 işdən azad olmuş vətəndaşların yeni ixtisasa yiyələnməsinə kömək etmək; 

 mütəxəssislərin çoxprofilli inkişafına, yenidən ixtisaslaşmasına şərait yaratmaq; 

 iş yerlərindən daha səmərəli istifadə etmək və s. 

 

 Odur ki, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün məşğulluq və əmək bazarı ilə 

əlaqədar bütün iqtisadi, hüquqi və s. məsələlər bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə həyata 

keçirilməlidir. Bunların müvəfəqiyyətli həlli isə dövlət səviyyəsindən tutmuş aşağı 

səviyyəyədək normativ sənədlərin keyfiyyətindən, vaxtında həyata keçirilməsindən və bu 

məqsəd üçün ayrılan investisiya qoyuluşlarının həcmindən və onlardan səmərəli istifadə 

edilməsindən asılıdır. 


