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DAĞLIQ ŞIRVAN İQTİSADİ RAYONUNDA ƏMƏK BAZARININ
FORMALAŞMASI

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda əmək bazarının formalaşması, yeni iş yerlə-

rinin açılması, dövlət məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi mexanizminin işlənib hazırlanması və
onun daim təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası - yeni və əlavə iş yerlərinin yaradılması,  savadlı kadrların hazırlanması,
onların məşğulluq problemlərinin həll edilməsi, əmək ehtiyatlarının sahə və ərazi üzrə yenidən bölüş-
dürülməsi kimi məsələlərə baxılmışdır.

Tədqiqatın nəticələri - əmək bazarının mahiyyəti haqqında müxtəlif iqtisadçı alimlərin fikirləri araş-
dırılaraq ümumiləşdirilmiş, məzmun elementləri isə fəlsəfi - empirik baxımdan bütöv şəkildə sistemləş-
dirilmişdir.

Açar sözlər: əmək bazarı, əmək potensialı, əmək ehtiyatları, iqtisadi inkişaf, davamlı inkişaf, iqtisadi
rayon.

GİRİŞ
Azərbaycan Respublikasında əmək bazarı-

nın formalaşması problemlərini tədqiq edən
R.Ş.Muradov qeyd edir ki: “...ölkəmizin iqti-
sadiyyatının bazar münasibətləri sisteminə
keçməsi və əmək bazarının təşəkkül tapması
labüd surətdə əmək ehtiyatlarından istifadə
probleminin kəskinləşməsi və işsizliyin art-
ması ilə müşayiət olunur. Bu isə obyektiv
olaraq işsizlərə sosial köməklik də daxil
edilməklə, dövlət məşğulluq siyasəti və onun
həyata keçirilməsi mexanizminin işlənib ha-
zırlanması və onun daim təkmilləşdirilməsini
tələb edir”.[1]

Ş.T.Əliyevanm fikrincə, “...dövlət məş-
ğulluq probleminin səmərəli həll edilməsi
üçün bütövlükdə iqtisadiyyatın tənzimlənmə-
sinə dair təxirəsalınmaz tədbirlər həyata ke-
çirməlidir. Bu məqsədlə ümumiyyətlə bazar
iqtisadiyyatının qanunauyğunluqları və Azər-
baycanda mövcud olan konkret sosial-iqtisadi
şərait və ölkə iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri,
yerli əhalinin mentaliteti nəzərə alınmaqla xü-
susi proqramlar işlənib həyata keçirilmə-
lidir”.[2]

Biz də hesab edirik ki, ölkəmizdə mövcud
əmək potensialından səmərəli istifadə edil-
məsi üçün məşğulluq probleminin dövlət sə-
viyyəsində tənzimlənməsinə ehtiyac vardır.
Fikrimizcə, məşğulluğun dövlət tərəfindən

tənzimlənməsi məqsədi ilə aşağıdakı istiqa-
mətlərdə tədbirlərin hazırlanması və həyata
keçirilməsi məqsədəuyğun olardı:
Ø fəaliyyətdə olan müəssisələrdə yeni iş
yerlərinin yaradılması üçün dövlət tərəfindən
güzəştli kreditlərin ayrılması;
Ø pensiya yaşının qanunvericilik əsasında
azaldılması, mövcud iş yerlərindən səmərəli
istifadə edilməsi yolu ilə məşğulluğun səviy-
yəsinin yüksəldilməsi;
Ø qeyri-dövlət bölməsinə daxil olan təsər-
rüfat strukturlarında əmək qanunvericiliyinə
ciddi nəzarət edilməsi, işçilərin istirahət günü
olmadan sutkada 10-12 saat işlədilməsinin
qarşısının alınması yolu ilə bu strukturlarda
mövcud iş yerlərindən səmərəli istifadə edil-
məsi;
Ø mövcud iri müəssisələrin fəaliyyətinin bər-
pası və yenidən qurulması, lazım gəldiyi hal-
larda profilinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə
onlara güzəştli şərtlərlə uzun müddətli kredit-
lərin verilməsi. Bu tipli müəssisələrin işi tam
bərpa olunana qədər onların özəlləşdirilmsinin
təxirə salınması;

Məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi həyata
keçirilərkən qeyri-dövlət mülkiyyətinin xüsu-
siyyətləri nəzərə alınmalı, hədsiz inzibatçılığa
yol verilməməlidir; konkret investisiya proq-
ramları tərtib edilərkən onların monetar və
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fiskal siyasətlə üzvi əlaqələndirilməsinə
xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Məşğulluq problemi müxtəlif ictimai-iqti-
sadi formasiyalarda onlara məxsus əhali
sakinliyi qanununa müvafiq olaraq, müxtəlif
cür həll edilir. Kapitalizmdə istehsalın ictimai
xarakteri ilə əməyin nəticələrinin mənimsənil-
məsinin fərdi xarakteri arasındakı ziddiyyət iş
qüvvəsindən səmərəli istifadə etməyə imkan
yaratmır. İşsizlik kapitalizmə xas olan cəhət-
dir.  K.Marks  qeyd  edirdi  ki,  “...  əməklə
kapital arasındakı münasibətlər, kapitalın öz
mahiyyəti göstərir ki, fəhlələrin təklifi həmişə
ona olan tələbi üstələyəcəkdir”.[3]

 Azərbaycan yenicə bazar iqtisadiyyatı yo-
lu seçdiyindən ölkəmiz də əmək qabiliyyətli
əhalinin məşğulluğu problemi ilə qarşılaşmış-
dır. Bu problemin hansı yollar və vasitələrlə
həll edilməsinin məqsədəuyğunluğunu müəy-
yənləşdirmək üçün ölkəmizdə məşğulluq
probleminin həllinə dair mövcud fikir və
mülahizələri qısa da  olsa nəzərdən keçirək.

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir bazar
iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin artması əhali
qanunu ilə yanaşı, dəyər qanunu, izafi dəyər
qanunu, tələb və təklif qanunu ilə də tənzim
edilir. Sahibkarın mütləq iqtisadi mənafeyi az
işçi qüvvəsi ilə daha çox mənfəət əldə etmək-
dən ibarət olduğundan, nisbi əhali artıqlığı
mövcud istehsal üsulunun zəruri şərti rolunu
oynayır. Hələ F.Engels “Ailənin, xüsusi mül-
kiyyətin və dövlətin mənşəyi” əsərində yazırdı
ki,: “Marksistcəsinə anlaşmaya görə, tarixdə
müəyyən edici amil nəticə etibarı ilə bila-
vasitə həyatın istehsalı və təkrar istehsalıdır.
Lakin bu özü də yenə iki cür olur: bir tərəfdən
yaşayış vasitələri:ərzaq məhsulları, paltar,
mənzil istehsalı və bundan ötrü zəruri olan
alətlərin istehsalı; digər tərəfdən-insanın
özünün istehsalı, nəslin davam etdirilməsidir”.
Buradan görünür ki, F.Engels də nəslin davam
etdirilməsini, yaşayış vasitələrinin istehsalı
kimi cəmiyyətin inkişaf prinsipi hesab edirdi.
Bu isə əhalinin təkrar istehsal qanunlarının
ictimai məhsulun təkrar istehsalı qanunların-
dan ayrılmasına zəmin yaradır.

Hər bir ictimai-iqtisadi formasiyada əhali-
nin təkrar istehsalı, həmin formasiyaya xas
olan istehsal münasibətlərinə əsaslanan

iqtisadi qanunlar sistemi ilə tənzimlənir.
İnsanlar tərəfindən iqtisadi qanunların dərk
edilməsi həmin qanunların meydana gəlib
fəaliyyət göstərdiyi şəraiti irəlicədən görmək
və onlardan şüurlu surətdə istifadə etmək
üçün möhkəm zəmim yaradır. F.Engels qeyd
edirdi ki,: “Nə qədər ki, biz ictimai qüvvələri
dərk etməmişik və bunlarla hesablaşmırıq,
bunlar təbiət qüvvələri kimi kor-koranə, zo-
rakı, dağıdıcı fəaliyyət göstərir. Lakin biz on-
ları dərk etdikcə, bunların fəaliyyətini, isti-
qamət və təsirini başa düşdükcə daha çox tabe
etmək və bunların vasitəsilə öz məqsədimizə
çatmaq yalnız bizim özümüzdən asılıdır. Bu,
xüsusən müasir qüdrətli məhsuldar qüvvələrə
aiddir”. [3]

Əmək potensialının təkrar istehsalı onun
yalnız kəmiyyətcə deyil, həm də keyfıyyətcə
təkrar istehsalıdır. Əmək prosesində insanın
özü təkmilləşir, təcrübə və bilik toplayır, ix-
tisası və ustalığı artır, vərdiş və əmək fəndləri
təkmilləşir. Əmək potensialının təkrar isteh-
salının birinci-istehsal fazasında onun məcmu
əmək qabiliyyəti (həm də artan həcmdə) bərpa
edilir. Beləliklə də, iş qüvvəsinin təbii
itkisinin əvəz edilməsi və ona olan əlavə
tələbatın ödənilməsi üçün əsas yaranır. Əmək
potensialının təkrar istehsalının ikinci fazası
işçilərin müxtəlif sahələr və ərazilər üzrə
yerdəyişməsini özündə ehtiva edən bölgüdür.
İctimai əməyin milli iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələri arasında müəyyən nisbətdə bölgüsü
bütün ictimai-iqtisadi formasiyalar üçün təbii,
ümumi qanundur.

K.Marks qeyd edirdi ki,: “Özlüyündə ay-
dındır ki, ictimai əməyin müəyyən nisbətdə
bölgüsünün bu zərurəti ictimai istehsalın mü-
əyyən forması ilə məhv edilə bilməz yalnız
onun təzahür forması dəyişə bilər. Təbiətin
qanunları ümumiyyətlə məhv edilə bilməz.
Cəmiyyətin tarixən müxtəlif vəziyyətindən
asılı olaraq özünə yol açan bu qanunların  yal-
nız forması dəyişə bilər”.

Bölgü fazasında əmək potensialının müx-
təlif fəaliyyət növlərinə və konkret iş yerlərinə
uyğunlaşma prosesi baş verir ki, bu da onun
təkrar istehsalının növbəti tsiklinin həyata ke-
çirilməsi üçün lazımi ilkin zəmin yaradır.
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İstehsal və bölgü ilə yanaşı mübadilə də
əmək potensialının təkrar istehsalı prosesinin
zəruri fazalarından biridir. Əmtəə istehsalı
şəraitində mübadilə istehsal və bölgü arasında
əlaqələndirici rol oynayır. Əmtəə istehsalının
ümumi xarakter aldığı, yalnız əməyin məh-
sulunun deyil, iş qüvvəsinin də alqı-satqı
obyekti olduğu bazar iqtisadiyyatı şəraitində
mübadilə həyatın bütün tərəflərini əhatə edir
və qeyri-məhdud fəaliyyət dairəsinə malikdir.
Ona görə də mübadilə həm məcmu məhsulun,
həm də əmək potensialının təkrar istehsalının
ayrılmaz elementini təşkil edir.

Bütün bunlar ölkə ərazisində, onun şəhər
və kənd yerlərində, habelə ayrı-ayrı iqtisadi
rayonlarda mövcud olan əmək bazarının,
əmək potensialının məşğul və işsiz əhalinin
sayının, onların kompleks kəmiyyət və key-
fiyyət göstəricilərinin aşkara çıxarılıb düzgün
qiymətləndirilməsinə şərait yaratmaqla ölkə
ərazisində məhsuldar qüvvələrin inkişaf etdi-
rilib səmərəli yerləşdirilməsi və istehsalın
şəxsi amili ilə iş yerləri arasında tarazlığın
təmin edilməsi üçün etibarlı informasiya
bazasının yaradılmasına gətirib çıxarmışdır.

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik
olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiy-
yatın sahə və ərazi strukturlarının inkişafı və
təkmilləşdirilməsi əmək potensialından səmə-
rəli istifadə edilməsində ən başlıca amillərdən
biridir. Bu amilləri nəzərə alaraq son illərdə
respublikamızda regionların sosial-iqtisadı in-
kişafına yönəldilmiş Dövlət Proqramı (2004-
2008-ci və 2009-2013-cü illəri əhatə edən)
qəbul edilmiş, ölkənin regionlarını da əhatə
edən iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Ancaq iq-
tisadi islahatların aparılmasının birinci mərhə-
ləsində işçilərin işdən azad olunmasının və ya
ixtisar edilməsinin intensiv xarakter alması,
səmərəsiz istehsal və iş yerlərinin mövcudlu-
ğu əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluğunun
təmin edilməsini əsaslı surətdə çətinləşdirmiş,
bu çətinliyin aradan qaldırılmasına yönəldil-
miş tədbirlər isə gözlənilən nəticəni vermə-
mişdir. Yaranmış vəziyyət əmək potensialın-
dan daha da səmərəli istifadə edilməsi üçün
hərtərəfli əsaslandırılmış, əmək potensialının
kəmiyyət - keyfiyyət tərkibini, regionların xü-
susiyyət-lərini, təbii şəraitini, iqtisadiyyatın

mövcud sahə və ərazi strukturunu, onun
təkmilləşdirilməsi imkanlarını nəzərə alan
tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir.[4]

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun iqtisadiy-
yatının əsasını aqrar-sənaye kompleksi təşkil
edir. Rütubətli subtropik iqlim, məhsuldar
torpaq, su və kifayət qədər əmək potensialı bu
iqtisadi rayonda kənd təsərrüfatının inkişafı
üçün böyük imkanlar yaradır.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində pensiya yaşı-
na yaxınlaşmış əhalinin və pensiyaçıların
məşğulluğunun təmin edilməsi bir çox obyek-
tiv və subyektiv səbəblər üzündən xeyli çətin-
ləşir.  Obyektiv  səbəb  kimi,  bu  yaşda  olan
insanların bir çoxunun fiziki göstəricilərinə
görə əmək fəallığının aşağı düşməsi, forma-
laşmış və nisbətən köhnəlmiş əmək vərdişlə-
rinə malik olmaları, yeniliyə, eləcə də ixtisas-
larının artırılmasına, yeni ixtisasların öyrənil-
məsinə meyl etməmələri və b.k. göstərilə
bilər. Subyektiv səbəblər bazar iqtisadiy-
yatının mahiyyətindən doğur. Məsələ ondadır
ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi
mənfəət əldə etməkdən ibarətdir və buna görə
də, hər bir sahibkar daha gənc, enerjili, təşəb-
büskar, yüksək ixtisaslı, çevik işçilərinin
olmasında maraqlıdır. Belə olan halda təbiidir
ki, yaşlı insanların nəinki işə qəbul edilmə-
sində, hətta işləyənlərin müəssisədə qalmasın-
da maraqlı olmayacaqdır. Ona görə də, qeyd
edilən kateqoriyaya daxil olan işçilərin məş-
ğulluğunun təmin edilməsində dövlətin
tənzimləyici rolu mühüm əhəmiyyət
daşıyır.[5,6]

Yeni iş yerlərinin açılması, sahibkarlığın
inkişafı ümumilikdə əhalinin həyat səviyyəsi-
nin yüksəlməsinə təsir edir, bu isə öz növbə-
sində vətəndaşın öz həyatını və ailə üzvlərini
təmin edəcək qədər gəlir qazanmasına xidmət
edir. Müasir dövrdə ölkədə əlverişli biznes
mühitinin formalaşmasında və əhalinin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında rabitə xid-
mətləri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ötən
müddət ərzində regionlarda rabitə xidmətləri
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə müasir
tipli avtomat telefon tikilmiş və yenidən qu-
rulmuş, yeni poçt binaları istifadəyə veril-
mişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, özəl sektorda
çalışan vətəndaşların yoxsul olma riski
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nisbətən aşağıdır. Respublikamızda özəl sek-
torun sərhədlərinin genişlənməsi ümumilikdə
əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə,
aztəminatlı əhalinin sosial müdafiəsinin güc-
lənməsinə xidmət edir.

Məlumdur ki, əmək bazarının, məşğulluq
səviyyəsinin yüksəldilməsində və ondan sə-
mərəli istifadə edilməsində yeni iş yerlərinin
açılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Aparılan
tədqiqatların nəticələri göstərir ki, Dağlıq Şir-

van iqtisadi rayonunda əmək potensialından
istifadənin mövcud vəziyyəti qənaətbəxş de-
yildir və onun yaxşılaşdırılması üçün yeni iş
yerlərinin açılması obyektiv zərurətə çevir-
mişdir. Araşdırmalar göstərir ki, bu məqsədlə
son illərdə, ümumiyyətlə respublikamızda
olduğu kimi, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda
da müəyyən işlər görülmüşdür. 2010-2015-cü
illərdə bu regionda yeni açılmış iş yerləri
haqqında məlumatlar Cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl №1
Dağlıq Şirvan  iqtisadi rayonunda yeni açılmış iş yerləri

2015-ci il
Respubl ka üzrə
yeni iş yerlərinin

sayı, cəmi

Dağlıq Şirvan
iqtisadi

rayonu üzrə,
cəmi

Ağsu
rayonu

üzrə

Şamaxı
rayonu

üzrə

İsmayıllı
rayonu

üzrə

Qobustan
rayonu

üzrə

Açılmı iş yerlərinin
sayı, cəmi 127315 5050 764 928 1112 2246
Ondan  daimi iş
yerləri o cümlədən: 105120 2850 624 928 1052 246
yeni yaradılmış
müəssisə və
təşkilatlarda 13214 2695 24 42 9 57
fəaliyyəti bərpa
edilmiş müəssisə və
təşkilatlarda 10933 132 - - 22 1
mövcud müəssisə və
təşkilatlarda 695 23 - - - -
fıziki şəxslərdə 80278 2695 600 886 1021 188
digər tədbirlər üzrə
(müxtəlif beynəlxalq
və yerli layihələr,
mövsümi və abadlıq
işləri və s.) 22195 2200 1440 - 60 2000

Mənbə: Azərbaycan respublikası D.S.K. Azərbaycan regionları. 2015.səh.56-57.

Son illər istər respublika üzrə, istərsə də
Dağlıq Şirvan  iqtisadi rayonunda və onun
tərkibinə daxil olan inzibati rayonların əksə-
riyyətində yeni açılmış iş yerlərinin sayı
azalmağa doğru meyl etmişdir. Belə ki, 2012-
ci ildə respublika üzrə açılmış yeni iş
yerlərinin sayı (94111 vahid) 2011-ci illə
(73009 vahid) müqayisədə 0,9%, 2013-cü ildə
isə (120355 vahid) əvvəlki ilə müqayisədə
12,7% artmışdır, 2014-cü ildə isə (109871 va-
hid) əvvəlki ilə müqayisədə 12,7% , 2015-ci
ildə isə (127315 vahid) əvvəlki ilə müqayisə-
də 12,7% artmışdır. Dağlıq Şirvan  iqtisadi ra-

yonunda bu göstərici 2012-ci ildə, 2011-ci illə
müqayisədə 1,2%, 2012-ci ildə, 2013-cü illə
müqayisədə 2,2 çox olmuşdur, 2014-cü ildə
isə (vahid) əvvəlki ilə müqayisədə 12,7%,
2015-ci ildə isə (120355 vahid) əvvəlki ilə
müqayisədə 12,7% artmışdır. Nəzərdən keçi-
rilən illərdə bu göstəricilər Ağsu rayonunda,
müvafiq olaraq, 5,6 dəfə və 6,1 dəfə çox;
Şamaxı rayonunda 9,3% və 10,2% az;
İsmayıllı rayonunda 6,1% və 6,7%, Qobustan
rayonunda 2,6% və 2,9  çox təşkil etmişdir.
Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu (2850) 36,8%
və Naxçıvan iqtisadi rayonu (3709) 28,3%-ni
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təşkil edir. Belə nəticəyə gəlirik ki, açılmış
yeni iş yerlərinin adı çəkilən rayonlarda qis-
mən də olsa işsizliyin azalmasına səbəb olub.
Ümumilikdə regionda əvvəlki illərlə mü-
qayisədə işsizliyin sayı 30,3% olub, 2015-ci
ildə isə bu göstərici 25,2%-ə enmiş,
işləyənlərin sayı 1,2  artmışdır.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən göründüyü
kimi, 2010-2015-ci illərdə Dağlıq Şirvan
iqtisadi rayonunda ümumilikdə 10440, o cüm-
lədən Ağsu rayonunda 2919; Şamaxıda rayo-
nunda 3050; İsmayıllıda rayonunda 2963,
Qobustan rayonunda 1608 yeni daimi iş yeri
açılmışdır. Təbiidir ki, bu az sayda olsa da,
müəyyən qədər insanların işlə təmin olmasına
şərait yaratmışdır. Ancaq ümumilikdə region-
da, eləcə də onun tərkibinə daxil olan inzibati
rayonlarda işsizliyin mövcud yüksək səviy-
yəsi nəzərə alınarsa, bu qənaət edici hesab
edilə bilməz.

Mövcud əmək potensialında istifadə sahə-
sində regionda yaranmış vəziyyət, eləcə də,
əmək potensialının təbii artım hesabına çoxal-
ması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin yaradıl-
masını tələb edir. Araşdırmalar göstərir ki,
bunun üçün regionda kifayət qədər potensial
imkanlar vardır.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda əmək
bazarından səmərəli istifadə edilməsi məqsədi
ilə yeni iş yerlərinin açılması üzrə tədbirlər
hazırlanarkən öncə, əmək potensialından isti-
fadənin yaxşılaşdırılmasının məqsədi və əsas
istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir. Bundan
sonra yeni və əlavə iş yerlərinin yaradılması,
kadrların hazırlanması, onların məşğulluq
problemlərinin həll edilməsi, əmək ehtiyatla-
rının sahə və ərazi üzrə yenidən bölüşdürül-
məsi imkanları müəyyən edilməlidir. Bu mər-
hələdə aşağıdakı məsələlərin həlinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir:
Ø iş yerləri ilə əmək bazarının artımı ara-

sındakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasına
yönəldilən tədbirlərin hazırlanmasına və
həyata keçirilməsinə;
Ø məşğulluğun sahə və ərazi quruluşunun

təkmilləşdirilməsinə;
Ø əmək tutumlu sahələrin üstün inkişaf

etdirilməsinə;

Ø sahibkarlıq və fərdi əmək fəaliyyətinin
inkişaf etdirilməsinə əlverişli şərait yaratmaq-
la məşğul olmayan əmək qabiliyyətli əhalinin
iş yeri ilə təmin edilməsinə;
Ø işsizlərin peşəyönümü və yenidən hazır-

lanmasının iqtisadi, hüquqi və təşkilati mexa-
nizminin təkmilləşdirilməsinə;

Fikrimizcə, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun-
da yeni və əlavə iş yerlərinin yaradılmasında
əsas məqsəd kənd təsərrüfatının sənayeləş-
dirilmiş sahələrində texniki cəhətdən təchiz
edilmiş iş yerlərinin sayının artırılmasından,
onlardan çoxnövbəli iş rejimində istifadə edil-
məsindən, istehsal və sosial-mədəni sahələrdə
yeni iş yerlərinin yaradılması yolu ilə əmək
potensialını faydalı əməyə cəlb etməkdən
ibarət olmalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən kənd
təsərrüfatı məhsullarının emalı, xalq istehlakı
mallarının istehsalı, məişət xidməti, mənzil-
kommunal təsərrüfatı sahələrində texniki cə-
hətdən təchiz edilmiş yeni iş yerlərinin yara-
dılması və regionun inzibati rayonları üzrə sə-
mərəli yerləşdirilməsi, onların işləməyən əha-
linin daha çox cəmləşdiyi ərazilərə yaxınlaşdı-
rılması məqsədəuyğundur. Azərbaycan döv-
lətinin regionların inkişafına böyük qayğı
göstərməsi və sosial infrastrukturun inkişafına
küllü miqdarda sərmayə qoyması nəticəsində
böyük uğurlar əldə etmək mümkün olmuşdur.

2004-2008-ci illər üzrə Proqrama əsasən
qarşıda  duran əsas vəzifələrdən biri ondan
ibarət idi ki, bazar iqtisadi şəraitində sosial
məsələlərin həlli daha çevik, ardıcıl
aparılmalıdır. İqtisadiyyatı gücləndikcə, şəhər
və rayonlarımızın siması ildən-ilə dəyişir, hər
yerdə abadlıq, quruculuq işləri geniş vüsət
alır, çəkilən yeni yollar, tikilən möhtəşəm kör-
pülər, həyata keçirilən müxtəlif səpgili böyük
layihələr Azərbaycanın müasirləşməsinə
xidmət edir.

Azərbaycan regionlarının 2009-2013-cü
illərə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət  Proqramı
və sonra  hazırlanacaq proqramların müvəffə-
qiyyətlə yerinə yetirilməsi, işsizliyin və yox-
sulluğun aradan azaldılması şübhəsiz ki, təd-
birlərin də həyata keçirilməsini tələb edir ki,
onların da reallaşması əhəmiyyətli dərəcədə
elmi ictimaiyyətin bu istiqamətdə məqsədyön-
lü səylərindən asılı olacaqdır.
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Azərbaycan Respublikasında  2014-2016-
cı illər üzrə Bakı şəhərlərinin və onun qəsə-
bələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
Proqramı təsdiq edilmişdir. Bölgələrdə və
şəhərlərdə yaşayan əhalinin arzu və istəklərini
onların qayğılarını əhatə edən Dövlət Proq-
ramlarının təsdiq edilməsi ölkəmizin inki-
şafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuş,
regionların inkişafını dövlət siyasətinin pri-
oritet istiqamətlərindən biri səviyyəsinə qal-
dırmışdır. Bu strategiyanın düzgünlüyü ötən
beş ildə təsdiqini tapmış, bütün rayonların və
şəhərlərin siması köklü şəkildə dəyişmiş
əhalinin paytaxta və digər iri şəhərlərə kütləvi
axını səngiyərək əks-proses başlanmış, regi-
onlarda işləməyə və yaşamağa üstünlük
verənlərin sayı artmışdır.

Azərbaycan Respublikası 2014-2018-ci
illər üzrə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. Dövlət
Proqramının əsas məqsədi ölkədə regionların
sürətli inkişafı istiqamətində tədbirlərin da-
vam etdirilməsidir. Xüsusi ilə də kəndlərin
inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və sosial xid-
mətlərin daha da yaxşılaşdırılmasından iba-
rətdir. Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş
məqsədə nail olmaq üçün regionlarda, o cüm-
lədən əhalinin kommunal xidmətlərlə təmina-
tının yaxşılaşdırılması, rəqabət davamlı  məh-
sul istehsalı, sahibkarlığın inkişafının sürət-
ləndirilməsi, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
artması, yoxsulluğun  səviyyəsinin azaldılma-
sı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
və bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.[7,8,8,9,10]

Təkliflər
Ø yerli əmək qabiliyyətli əhalinin məşğul-

luğunun təmin edilməsi üçün qeyri-qanuni
miqrasiyanın qarşısının alınması.
Ø regionda əmək potensialının məşğul-

luğunun səmərəli inkişafını təmin edən
Ø investisiya fəallığının dəstəklənməsi, in-

vestisiya siyasəti formalaşdırılarkən öncə isteh-
sal sahələrinin, onların daxilində isə daha pers-
pektivlilərinin inkişafının nəzərdə tutulması.
Ø işləyənlərin və işsizlərin sayının düzgün

müəyyənləşdirilməsi üçün

Øuçot sisteminin təkmilləşdirilməsi,
uçotdan yayınma və ya düzgün olmayan
məlumatlar üçün məsuliyyətin artırılması.
Øregionda fəaliyyət göstərən idarə və təş-

kilatlarda, mülkiyyət formasından asılı olma-
yaraq təsərrüfat strukturlarında gənclərin işə
qəbulu üçün kvotaların müəyyən edilməsi və
buna əməl olunmasına ciddi nəzarət edilməsi;
Øheç bir ixtisasa malik olmayan gənclərin,

regionun iqtisadiyyatının sahə və ərazi quru-
luşu nəzərə alınmaqla, müvafiq ixtisaslara
yiyələnmələri üçün inzibati rayon mərkəz-
lərində (Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan)
peşə məktəbləri şəbəkəsinin yaradılması və
genişləndirilməsi;
Øgənclər üçün yeni hazırlıq mərhələsini

keçmək, öz peşəkarlıq səviyyələrini artırmaq
və yeni ixtisas almaq imkanı əldə etmək üçün
müvəqqəti məşğulluğun tətbiq etməsi və onun
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi;
Ø gionda mövsümi məşğulluq üçün geniş

imkanlar olduğundan gənclərin, xüsusilə də
təhsilini davam etdirənlərin, mövsümi işlərə
(məsələn meyvələrinin; üzümün, və kartofun
yığılmasına və s.) daha geniş cəlb edilməsi;

NƏTİCƏ
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Dağlıq

Şirvan iqtisadi rayonunda iqtisadiyyatın sahə
və ərazi strukturunu təkmilləşdirməklə, regi-
onun əmək bazarının, əmək potensialının daha
səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi üçün
kifayət qədər imkanlar mövcuddur. Hesab
edirik ki, yuxarıda qeyd edilən istiqamətlərdə
irəli sürülən təkliflərin reallaşdırılması Dağlıq
Şirvan iqtisadi rayonunda əmək bazarının və
əmək potensialının formalaşmasına, ondan da-
ha səmərəli istifadə edilməsinə və məşğul-
luğun səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait
yaradardı.
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Формирование рынка труда Нагорно- Ширванском экономическом регионе

Резюме
Цель – изучение  тенденции в сфере формирования рынка труда и возможности  открытия но-

вых рабочих меств Нагорно в Ширванском экономическом регионе.
Методология – метод обобщения
Результаты – выявлены тенденции в сфере формирования рынка труда.
Ключевые слова: трудовой рынок, трудовой потенциал, экономическое развитие, устойчивое

развитие, экономический регион.
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Formation of the labor market in the Mountainous  Shirvan Economic Region

Abstract
Purpose of the research – analyze   tendencies  in  the  sphere  of  formation  of  the  labor  market,  and

opening of new jobs  in the Mountainous Shirvan economic region.
Methodology- method synthesis
Findings- defined tendencies in the sphere of formation of the labor market in the Mountainous Shir-

van economic region. Key words: labor market, labor potential, economic development, sustainable
development, economic region.
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