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Oxuculara təqdim olunan monoqrafiya müasir dövrdə çox böyük əhəmiyyət 
kəsb edən problemlərə - iqtisadi və sosial inkişafın müxtəlif amillərinə - təbii 
ehtiyatlar, istehsalın təşkili,  istehsal vasitələrinin səviyyəsi, elmi-texniki 
tərəqqinin inkişafı, gender və tender iqtisadiyyatının nəzəri-metodoloji 
əsasları, gender və iqtisadi siyasət, gender və sosial siyasət məsələlərinin vacib 
problemləri – qadınların sosial-iqtisadi hüquqları və onların həyata keçirilməsi 
mexanizmi, təhsil, səhiyyə və digər məsələlərdən bəhs olunur.  

Müəllif hələ 1980-1990-cı illərdə respublikada ilk dəfə bu mövzu üzrə 
tədqiqatlar aparmış və nəhayət “İnsan amili və Azərbaycan SSRİ-in sosial-
iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi” kitabçasını çap etdirmişdir (Bakı: “Bilik” 
Cəmiyyəti, 1987). 

Kitab sosiologiya, iqtisadiyyat və digər humanitar fakultələrin tələbələri, 
doktorantlar və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.     
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GİRİŞ 
 
Bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, biz artıq öz taleyi-

mizin, öz ölkəmizin sahibiyik və Azərbaycanın dövlət müstəqil-
liyi əbədidir, daimidir.  

H.Ə.Əliyev  
 
Tarixən qısa zaman kəsiyində ölkəmizdə müstəqillik bərqərar 

olmuş, dönməz xarakter almışdır. Biz iqtisadi və sosial inkişaf 
baxımından çox böyük uğurlar qazanmışıq.  

İlham Əliyev 
 
Azərbaycan Respublikasının müstəqillik dövründə sosial-

iqtisadi inkişaf sahəsində əldə etdiyi uğurlar, ölkə iqtisadiyyatının 
sıçrayışlı inkişafı onun iqtisadi artım tempinə görə dünyanın lider 
ölkəsinə çevrilməsi, düzgün iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 
və onun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi ilə bağlıdır.  

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xalqın təkidli 
tələbi ilə respublika rəhbərliyinə yenidən qayıdışı iqtisadiyyatın 
bütün sahələrində nailiyyətlərin əldə edilməsi ilə əlamətdardır.      

Azərbaycan Respublikasında son illər ərzində baş verən 
ictimai, siyasi, iqtisadi və sosial dəyişikliklər ölkənin inkişaf tari-
xində özünəməxsus cəhətlərlə səciyyələnir və bütövlükdə keçid 
mərhələsi kimi qiymətləndirilir. Ən vacib və obyektiv hesab edi-
lən bu dəyişikliklərin müstəqil ölkələrin bütöv iqtisadi sisteminin 
dünya təcrübəsinə əsaslanan bazar münasibətləri prinsipləri ilə 
qurulması zərurəti yaranmışdır. Bu dəyişikliklərdə gender məsə-
lələri daha cox əhəmiyyət kəsb edir. Bu da təsadüfi deyildir.  

Gender məsələlərinə diqqət bir neçə baxımdan aktualdır. Son 
20-30 ildə bütün dünyada qadınların hüquq bərabərliyinin təmin 
edilməsi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Ümumi insan haqları 
kontekstində qadın hüquqlarına verilən diqqət öz əksini bir çox 
sənədlərlə tapmışdır. Bu sənədlərdə qeyd olunur ki, stabil inki-
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şafın, demokratiyanın, sosial ədalətin təmin edilməsinin əsas 
şərtlərindən biri qadın və kişilərin hüquq bərabərliyinin təmin 
edilməsi, yəni gender bərabərliyidir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrü-
bəsi göstərir ki, qadınların vəziyyəti ölkənin iqtisadi inkişafına, 
cəmiyyətdə sosial və siyasi sabitliyə birbaşa təsir göstərir. 

Son 20 ildə gender bərabərliyinin təmin edilməsi sahəsində 
xeyli işlər görülmüşdür. Cəmiyyətdə iqtisadi strukturlara cıxış və 
onlara təsir etmək imkanları baxımından qadınlar və kişilər 
arasında böyük fərqlər mövcuddur. Dünyanın əksər ölkələrində 
vergi sistemi və əməkhaqqını tənzimləyən normalar, maliyyə, 
büdcə, ticarət və iqtisadi siyasətin digər formalarının hazırlanması 
da daxil olmaqla, iqtisadi qərarların qəbul olması prosesində 
qadınlar demək olur ki, iştirak etmirlər və ya az iştirak edirlər. 
Çox hallarda kişilər və qadınlar, əvəzi ödənilən və ödənilməyən 
əmək arasında öz vaxtlarını necə bölmək məsələsi də daxil 
olmaqla, öz qərarlarını məhz bu siyasət çərçivəsində qəbul 
etdiklərindən bu cür iqtisadi strukturların və siyasətin faktiki 
formalaşması qadın və kişilərin iqtisadi resurslara çıxışına, onla-
rın iqtisadi imkanlarına və bunlara müvafiq olaraq fərdlər, ailə 
səviyyəsində və həmçinin bütövlükdə cəmiyyətdə onların 
bərabərlik səviyyəsinə bilavasitə təsir edir.  

Odur ki, 90-cı illərin sonlarında BMT-nin qlobal inkişaf, 
beynəlxalq inkişaf və yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı 
bütün konfranslarda qadınların iqtisadi hüquqlarının və imkan-
larının beynəlxalq hüquq normalarına, standartlara, məqsədlərə 
və vəzifələrə uyğun olaraq genişləndirilməsi əsas məqsədlərdən 
biri kimi irəli sürüldü. Qadınların təhsil və sağlamlıq səviyyəsi və 
bütün hüquqlarını reallaşdırmaq imkanları isə onların iqtisadi 
vəziyyəti və müstəqilliyi ilə birbaşa bağlıdır.  

Təsadüfi deyildir ki, Qərb feministləri və həmçinin beynəl-
xalq qadın hərəkatının nümayəndələri də qadın üçün bərabər iqti-
sadi statusun təmin edilməsinə, əmək bazarında cinsi ayrı-seçkili-
yin aradan qaldırılmasına və iqtisadi resurslara bərabər çıxış 
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problemlərinə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
problemlərindən biri kimi baxırlar. Son 20-30 ildə Qərbin inkişaf 
etmiş ölkələrində qadın hərəkatının strategiyası qadınların iqtisadi 
fəaliyyətini genişləndirmək, onlara iqtisadi müstəqilliyə nail ol-
maq, öz bilik və yaradıcı potensiallarını reallaşdırmaq imkanları-
nın yaradılması məqsədilə əmək və təhsil sahəsində qanunverici-
liyin islahatına yönəlmişdir.      

BMT-nin Qadın İnkişaf Fondu (UNİFEM) keçid dövrü illə-
rində qadınların vəziyyətinin monitorinqini keçirmiş və bu nəti-
cəyə gəlmişdir ki, bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində aparılan 
sosial-iqtisadi siyasət qadınların vəziyyətini xüsusilə pisləşdir-
mişdir. Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, bazar iqtisadiyyatına 
keçid və qloballaşma sosial inkişafın göstəricilərinə neqativ təsir 
edir. Bu ölkələrdə siyasi, iqtisadi, sosial dəyişikliklərin nəticəsi 
olaraq yoxsulluğun feministləşməsi əsas problemlərdən birinə çev-
rilmişdir. Buna iqtisadi amillərlə yanaşı qadın və kişilərin sosial 
qolları haqqında bərkimiş stereotiplərin mövcudluğu, istehlasat 
resurslarına, profesional hazırlığa, təhsilə, hakimiyyət struktur-
larına qadınların cıxışının məhdudlaşdırılması da zəmin yaradır.  

Keçid dövründə gender bərabərsizliyinin səbəblərinin üzə 
çıxarılması, onun aradan qaldırılması yollarının və mexanizmləri-
nin tapılması cəhdləri bu dövrdə gender təqdiqatlarının inkişa-
fının əsas istiqamətini müəyyən etdi. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində qadınların sosial-iqtisa-
di statusunun dəyişilməsi problemi gender tədqiqatlarının ən 
aktual mövzularından biridir. Bu mövzuya maraq keçid dövrünün 
yaratdığı sosial-iqtisadi problemlərin dramatizmi və gərginliyi ilə 
izah olunur. Həmçinin bu mövzunun öz tarixi vardır: Sovet döv-
ründə qadınların istehsalatda iştirakı, onların ailə və istehsalat 
funksiyalarının birləşdirilməsi problemləri sosioloqlar və iqtisad-
çılar tərəfindən kifayət qədər tədqiq edilmişdir.  
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Demokratik islahatlar qadınların iqtisadi və siyasi hüquqları-
nın aktiv müdafiəsi və müstəqil qadın hərəkatının inkişafı üçün 
şərait yaratmaqla bərabər qadınların vəziyyətini kəskin surətdə 
pisləşdirdi, onlar işsizliyin artması, yoxsulluğun feministləşməsi, 
sosial müdafiə sisteminin dağılması qeyri-formal sektora sıxışdı-
rılması və ev işlərinin həmçinin artması ilə üzləşdilər. İstehsalatın 
liberallaşdırılmasının yaratdığı imkanlardan çox az qadın istifadə 
edə bildi, əksər qadınların vəziyyəti isə pisləşdi. 

Azərbaycanda keçid dövründə qadınların sosial-iqtisadi və-
ziyyəti xeyli pisləşmişdi. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nə-
ticəsində bu problem daha da kəskinləşdi. Qadınların iqtisadi və 
sosial vəziyyətinin təhlili, onlara qarşı ayrı-seçkiliyin səbəblərinin 
araşdırılması onun aradan qaldırılması yollarının müəyyən edil-
məsi Azərbaycan üçün həm insan hüquqlarının qorunması, həm 
cəmiyyətdə gender bərabərliyinin təmin edilməsi, həm də yoxsul-
luğun aradan qaldırılması baxımından aktualdır. Azərbaycanda 
bu baxımdan münbit hüquqi məkan formalaşmışdır. Azərbaycan 
qadın hüquqları sahəsində əksər beynəlxalq konvensiyalara qo-
şulmuş, bu sahədə qanunvericilik beynəlxalq standartlara uyğun-
laşdırılmış, qadın hüquqları ilə bağlı Milli Fəaliyyət Proqramı 
qəbul edilmişdir. Bu Proqrama əsasən: 

- keçid dövründə sosial-iqtisadi siyasətin qadınların vəziyyə-
tinə təsiri tədqiq edilmiş; 

- əmək bazarında qadınların məşğulluğu təhlil edilmiş, gen-
der ayrı-seçkiliyinin əsas formaları üzə çıxarılmış; 

- əmək bazarında gender bölgüsünün (seqreqasiyasının) – 
sahə, profesional, şaquli seqreqasiyasının səbəbləri araşdırılmış; 

- qadınların və kişilərin əməkhaqları arasındakı fərqlərin sə-
bəblərinin araşdırılmasına ciddi fikir verilmiş; 

- adambaşına və ev təsərrüfatına düşən gəlirlər gender baxı-
mından araşdırılmış; 

- yoxsulluğun feministləşməsinin səbəbləri təhlil edilmiş; 
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- özəlləşmə prosesində qadınların iştirakı və özəlləşmənin qa-
dınlara təsiri öyrənilmiş; 

- investisiya qoyuluşunun gender təhlili verilmiş; 
- gender büdcəsi anlayışının mahiyyəti və zərurəti açıqlan-

mış; 
- iqtisadi sahədə gender ayrı-seçkiliyinin (diskriminasiyası-

nın) qadınların sosial vəziyyətinə təsiri araşdırılmış; 
- qadınların sosial-iqtisadi hüquqları nəzərdən keçirilmiş; 
- sosial müdafiə sisteminin gender təhlili verilmiş; 
- demokratik göstəricilərin gender təhlili verilmiş; 
- səhiyyə və təhsil sahəsində siyasət gender baxımından araş-

dırılmışdır. 
İqtisadi fikrin müxtəlif istiqamətlərini təmsil edən iqtisadçıla-

rın, neoklassik və institusional istiqamətin nümayəndələrinin, 
həmçinin iqtisadçı-feministlərin qadınların əmək bazarındakı və-
ziyyəti (cinsi ayrı-seçkiliyin səbəblərinin təhlili), ailə təsərrüfatı 
daxilində gedən proseslərin (ailə daxilində əmək bölgüsü, nigah 
və reproduktiv davranış) gender mahiyyəti və gender münasi-
bətlərinin tənzimlənməsində dövlətin rolu haqqındakı müddəaları, 
formalaşmaqda olan “gender iqtisadiyyatı” elmi istiqamətinin nü-
mayəndələrinin müxtəlif cinslərə müxtəlif cür təsir edən iqtisadi 
siyasətin mahiyyəti, qadın və kişilərin vəziyyətindəki ümumi-
liklər və fərqlər haqqındakı müddəaları, həmçinin respublikamı-
zın və xarici ölkə alimlərinin gender iqtisadiyyatı ilə bağlı tədqi-
qatları, qadın hüquqları ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalar və 
konfransların materialları, dövlət qadın siyasəti ilə bağlı prezident 
fərmanları, qadınların sosial-iqtisad hüquqları ilə bağlı Milli Məc-
lisin qəbul etdiyi qanunlar təşkil edir.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin illik 
statistik göstəriciləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər haqqında 
məcmuəsi, Əmək bazarı rəqəm və diaqramlarda məcmuəsi, Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, İqtisad İnkişaf nazirliklərinin, Dün-
ya Bankının materialları, BMT İnkişaf Fondunun İnsan İnkişafı 
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haqqında hesabatları, Yoxsulluğun azaldılması və İqtisadi İnkişa-
fı üzrə Dövlət Proqramı materialları öz əksini tapmışdır.  

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində sosial-iqtisadi siyasətin 
gender təhlilinin elmi və praktiki əhəmiyyəti vardır. Əsas nəticə 
və tövsiyyələr konkret praktiki materialların analizi əsasında alı-
naraq əmək bazarında qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin ara-
dan qaldırılması mexanizminin təkmilləşdirilməsində, bu istiqa-
mətdə dövlət siyasətinin və müxtəlif dövlət proqraqlarının, o 
cümlədən gender büdcəsinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.  

Hazırda artıq doqquz ildir ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemlə-
ri üzrə Dövlət Komitəsi fəaliyyət göstərir. Bu Komitənin yaran-
masına gedən yol 90-cı illərdən başlamışdır. Müasir dövrdə cə-
miyyətdə Azərbaycan qadınının fəal iştirakının təmin edilməsi 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Onun ölkə-
yə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanda qadın hərəkatı vüsət al-
mış, dünya qadın hərəkatının bir qolu olan Azərbayan Qadınlar 
Şurası özünün yerli bölmələri ilə birlikdə, qadın problemləri və 
hüquqları sahəsində aparılan mübarizənin ön cərgələrində dur-
muşdur. 

Gender siyasətinin daha da inkişaf edilməsi üçün Azərbaycan 
Respublikası, gender bərabərliyi və qadın hüquqlarının qorunma-
sı üzrə bütün mühüm beynəlxalq sənədlərə qoşulmuşdur. Eyni za-
manda, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi üçün bir sıra 
qanunlar qəbul olunmuş, qadınların hüquq bərabərliyi, 
cəmiyyətdəki aparıcı rolu 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitu-
siyamızda öz əksini tapmışdır.  

Böyük siyasi iradə tələb edən məsələlərdən biri də bu sahədə 
fəaliyyət göstərən xüsusi dövlət qurumunun olması idi. 1998-ci 
ildə Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi yaradıldı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-
ci ildə “Azərbaycanda qanunların rolunun artırılması haqqında”, 
2000-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siya-
sətinin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamları qadınların 
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istənilən sahədə fəaliyyət göstərməsi üçün münbit şərait yaradır. 
Qadınların ictimai-siyasi fəaliyyətinin artırılmasında bu sənəd-
lərin əhəmiyyəti çox böyükdür. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Sərəncamı ilə 2006-cə ildə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi yaradıldı. O, ailə, qadın və uşaq problemləri ilə 
iş sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Komitə ailə, qadın və uşaq 
hüquqlarının müdafiəsi sahələrində vahid dövlət siyasətinin 
formalaşdırılmasında iştirak edir, bu siyasətin həyata 
keçirilməsini və inkişafını təmin edir, qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.  

Hüquqi bazanın yenidən təkmilləşdirilməsi və bərabər 
hüquqların təmin edilməsi üçün “Gender (kişi və qadınların) 
bərabərliyinin təminatları haqqında” (2006-cı il), “Məişət 
zorakılığının qarşısının alınması haqqında” (2010-cu il) 
Azərbaycan Respublikası qanunları qəbul olunmuşdu. Qeyd 
etmək lazımdır ki, bu qanunların qəbul edilməsi insanların 
təfəkküründə yeni düşüncə tərzinin formalaşmasına təkan 
verməyə başladı. Eyni zamanda, bir çox stereotiplərin qırılmasına 
səbəb oldu. Tarixin hər bir mərhələsində ailə cəmiyyətin 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. İnsanların kamilləşməsində 
və onun şəxsiyyətə çevrilməsində ailənin rolu bu gün də öz 
əhəmiyyətini saxlayır. Cəmiyyətin və dövlətin tərəqqisində 
xüsusi rolu olan ailə öz bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdadır.  

Hazırda ölkəmizdə iki milyondan çox ailə vardır. Bu ailələrin 
sağlamlığı, xoşbəxtliyi, rahatlığı üçün dövlət və cəmiyyət 
məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan xalqı hər zaman ailə dəyərlərini, 
ailə ləyaqətini hər şeydən uca tutmuş və bu bizim milli adət-
ənənəyə çevrilmişdir. Biz bu qiymətli sərvəti yad təsirlərdən 
qorumaqla yanaşı, dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən 
istifadə edərək zənginləşdirməli, gənc nəsli sağlam ruhda 
tərbiyələndirməliyik. Hazırda Azərbaycan ailəsi dünyada ən yaxşı 
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ailə modellərindən hesab olunur. Bir çox dövlətlərdə, Avropa və 
bir sıra MDB ölkələrində ailə institutu deformasiyaya məruz 
qalmışdır. Onlar bu sosial təsisatın yenidən bərpası üçün bir sıra 
qanunlar qəbul edir, sosial layihələr həyata keçirirlər.  

Milli mənəvi dəyərləri xalqımızın ən böyük sərvəti hesab 
edən Ulu Öndərimiz bu dəyərlərin qorunmasının vacib olduğunu 
bütün çıxışlarında dönə-dönə deyirdi. Müstəqil dövlətimizin ali 
sənədinin – Konstitusiyanın müəllifi olan Heydər Əliyev burada 
ailənin mahiyyətini, ailə üzvlərinin vəzifə və hüquqlarını da 
xüsusi maddələrlə müəyyən etmişdir. Eləcə də, 2000-ci ildə Ailə 
Məcəlləsinin qəbul olunması nəticəsində ailə üzvlərinin digər 
hüquq və vəzifələri ilə yanaşı, mülki hüquqları da təsbit 
olunmuşdur. Ailə üzvlərinin, xüsusilə ana və uşaqların 
sağlamlığının mühafizəsi çox önəmli məsələlərdir.      

Dünya təcrübəsi göstərir ki, keçid dövründə formalaşan milli 
iqtisadiyyatın dayanıqlılığı və davamlı inkişafının təmin edilməsi 
həlledici dərəcədə bu mərhələdə həyata keçirilən struktur 
siyasətinin xarakteri ilə birbaşa bağlı olur. Keçid dövründə 
dövlətin struktur siyasəti ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasət 
sisteminin tərkib hissəsi olmaqla çoxşaxəli bir problemdir, həm 
də struktur siyasəti transformasiya şəraitində milli iqtisadiyyatın 
formalaşması ilə bağlı iqtisadi, sosial və institusional 
dəyişikliklərlə bağlı problemlərin qarşılıqlı və asılılıqda həllini, 
ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi 
olmaq etibarilə iqtisadi və sosial sferada praktiki və strateji 
vəzifələrin həllini tələb edir.   

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər; 2009-2013-cü 
illər) və “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın 
sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” fərmanda qarşıya qoyulan 
strateji vəzifənin – Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı və iqtisadi 
cəhətdən qüdrətli dövlətə çevrilməsi vəzifəsinin yerinə 
yetirilməsində çox mühüm mərhələ kimi hesab etmək olar. 
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Həmin proqram 2004-cü ildə fevralın 11-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Fərmanı ilə 
təsdiq olunmuş və bu günə qədər icrası davam etdirilir. Bu 
proqram ölkənin hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişafı üçün müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir.     

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı bir sıra ölkələrin iqtisadi 
siyasətlərinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bu baxımdan 
Azərbaycanda da regionların sosial-iqtisadi inkişafı ölkədə həyata 
keçirilən iqtisadi diversifikasiya və digər islahatlar nəticəsində 
reallaşır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə aparılan 
fəaliyyətlərə “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf 
Konsepsiyası və eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsi üçün aparılan islahatlar aspektindən yanaşmaq 
məqsədəuyğundur.  

Son illər Azərbaycanda regional sosial-iqtisadi inkişaf 
proqramları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 
Azərbaycan bu sahədə iki mərhələni artıq arxada qoyub: birincisi, 
bütün regionlarda infrastruktur formalaşdırılıb, biznesin inkişafı 
və yerli və xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün ciddi və lazımi 
infrastruktur ərsəyə gəlib. Bu infrastruktura görə Azərbaycan 
davos forumunun rəqabətqabiliyyətlilik indeksində MDB ölkələri 
arasında birincilik qazanıb. Bu isə sadəcə Bakıda deyil, eyni 
zamanda regionlarda da ciddi və modern infrastrukturun 
formalaşdırılmasını göstərir. Ölkə iqtisadiyyatı yalnız paytaxtın 
deyil, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafı hesabına 
daha da inkişaf etməlidir. Buradan da görünür ki, regionların 
inkişafı ilə bağlı Azərbaycanda siyasi iradə çox aydın və bariz 
şəkildə ortaya qoyulub. Bu siyasi iradə həm regionların inkişafı, 
həm də onlarda istehsal sektorlarının dəstəklənməsi, yeni istehsal 
məhsullarının payının daha da artırılması ilə bağlıdır.    

Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələri 
sırasında layiqli yer tutur. Bu, ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu 
sosial-iqtisadi siyasətin məntiqi nəticəsidir. Prezident İlham 
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Əliyev tərəfindən respublikamızda dərin makroiqtisadi təməllərin 
yaradılması, maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində çevik iqtisadi addımların atılması, sosial siyasətin 
dərinləşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatında pozitiv meyilləri 
dərinləşdirib.  

Təbii ki, bütün bunlar dünyada söz sahibi, beynəlxalq strateji 
əhəmiyyətli layihələrin müəllifi olan, dünyada əmin-amanlığın, 
sülhün tərəfdarı kimi etbarlı tərəfdaşlıqda özünü təsdiqləyən 
ölkəmizin dayaqlarını daha da möhkəmləndirib. Keçən müddət 
ərzində əldə olunan hərtərəfli uğurlar makroiqtisadi sabitliyin çox 
güclü təminatına çevrilib.  

Bütün bunlar son on bir ilin də (2003-2014-cü illər) yüksək 
inkişaf mənzərəsini təşkil etməkdədir. Həmin illərdə ən mühüm 
məsələ kimi məhz makroiqtisadi siyasətin uğurlu yöndə 
müəyyənləşdirilməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafının 
dəstəklənməsi fonunda diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Və üç 
mərhələdə qəbul edilən müvafiq Dövlət Proqramları məhz bu 
məqsədə xidmət etmişdir. Bütün bu uğurlar və qarşıda duran 
məsələlər dövlət başçısı İlham Əliyevin sədrliyi ilə 27 yanvar 
2015-ci ildə Heydər Əliyev Mərkəzində “Azərbaycan 
Respublikasının regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına 
həsr olunmuş genişmiqyaslı konfransda da qeyd olundu. 
Prezidentin giriş və yekun nitqlərində ölkə iqtisadiyyatına 
sistemli yanaşma irəli sürülməklə, dərin səmimiyyət və böyük 
qayğıkeşliklə təhlillərə yer verildi, potensial imkanlar perspektiv 
inkişafın dayağı və təminatçısı kimi dəyərləndirildi. Proqram 
xarakterli çıxışda ölkə iqtisadiyyatının sahə strukturuna işıq 
salınmış və və daha təkmil standartlara aparan yol 
müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda ötən dövrdə əldə olunan 
uğurlar gələcək inkişaf yolunun başlanğıcı kimi 
qiymətləndirilmişdir. Prezident çıxışında 2004-cü ildən bu günə 
qədər ümumi daxili məhsulun 3,4 dəfə (dünya miqyasında rekord 
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göstərici olaraq), sənaye istehsalının 2,7 dəfə artdığına diqqət 
çəkdi. Həmin müddət ərzində ölkə iqtisadiyyatına 180 milyard 
dollar investisiya qoyulduğunu bildirən dövlət başçısı qeyd etdi 
ki, əgər 2004-cü ildə valyuta ehtiyatlarımız 1,8 milyard dollar 
idisə, hazırda bu göstərici 50 milyarddan artıq olmuşdur.   
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FƏSİL 1. GENDER VƏ GENDER İQTİSADİYYATININ 
NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 

 
1.1. Gender və gender iqtisadiyyatinin əsas istiqamətləri 

 
İnsan amili mürəkkəb, çoxcəhətli və olduqca böyük 

əhəmiyyətə malik olan bir anlayışdır. Cəmiyyətin ümumi inkişafı, 
idraki qanunların dərk olunması, təbiətin sirlərinin açılması, 
mürəkkəb mexanizmli robotların yaradılması, kosmosun fəth 
edilməsi və s. hansı sahəyə üz tutsan orada insan əli olmadan 
keçinmək mümkün deyildir.  

Müasir şəraitdə istehsalın intensivləşdirilməsi, onun 
səmərəliliyinin artırılması, qənaət rejiminin gücləndirilməsi, 
ümumiyyətlə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi ən mühüm 
problem kimi qiymətləndirilir. Çünki iqtisadiyyatın səmərəli 
inkişaf etdirilməsi, xalqın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, 
cəmiyyət qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi birinci 
növbədə bu amillərdən asılıdır.  

İqtisadi və sosial inkişafın müxtəlif amilləri vardır. Bu 
amillərə təbii ehtiyatların həcmini, istehsalın təşkilini, istehsal 
vasitələrinin səviyyəsini, elmi-texniki tərəqqinin inkişafını və s. 
misal gətirmək olar. Məhz bu amillərdən nə dərəcədə istifadə 
olunması hər bir cəmiyyətin inkişafı dinamikasını müəyyən edir. 
Lakin bütün bu amilləri hərəkətə gətirən, onların hamısı üçün uni-
versal olan belə bir amil də vardır ki, bu da insan amilidir. İnsan 
əməyi olmadan bu amillərin heç birini hərəkətə gətirmək, onları 
nizama salmaq və cəmiyyətin ümumi inkişafı mənafeyinə yönəlt-
mək mümkün deyildir. K.Marksın dili ilə desək, insan cəmiyyətin 
ən başlıca məhsuldar qüvvəsidir.  

İnsan amilindən, yəni əmək ehtiyatlarından istifadə məsələsi 
çox geniş anlayışdır. Bu anlayışa iqtisadi ədəbiyyatlarda müxtəlif 
nöqteyi-nəzərdən yanaşılır.  
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Bir qrup iqtisadçıların fikrincə, əmək ehtiyatlarından səmərəli 
istifadə edilməsi, onların daha çox ictimai istehsala cəlb 
olunması, adamların iş vaxtından dolğun istifadə edilməsi və 
əmək məhsuldarlığının səviyyəsi ilə müəyyən edilməlidir.  

Digər bir qrup iqtisadçılar əmək ehtiyatlarının səmərəli 
istifadə edilməsi dedikdə - əməyə qadir əhalinin tam məşğuliyyəti 
ilə onların əməyinin düzgün tətbiq edilməsi arasında optimal 
əlaqə yaradılmasını, əhalinin tam məşğuliyyəti dedikdə isə 
bütünlükdə ölkədə, onun ayrı-ayrı rayonlarında, şəhər və 
kəndlərində adamların ictimai istehsalda işləməyə olan tələbi ilə 
bu tələbin ödənilməsi üçün mövcud olan iş yerləri arasındakı 
uyğunluğu nəzərdə tuturlar.  

Üçüncü qrup iqtisadçılar əmək ehtiyatlarından səmərəli 
istifadə edilməsi dedikdə - ictimai istehsalda işləmək arzusunda 
olan əmək qabiliyyətlilərinin miqdarı ilə iş yerlərinin miqdarı ara-
sında elə uyğunluğu, balansın olmasını nəzərdə tuturlar ki, bu hal 
xalq təsərrüfatının bütün sahələrinin daha yüksək səmərəliliyinin 
optimal nisbətlərinin əldə edilməsinə gətirib çıxara bilsin.   

Dördüncü qrup iqtisadçılar yazırlar ki, əmək ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə edilməsi dedikdə - ya cins tərkibi nəzərə 
alınmaqla əməyə qadir əhalinin sayı ilə onların peşə təhsilinə 
uyğun olan iş yerləri əsasında elə nisbətlər yaradılması nəzərdə 
tutur ki, əmək ehtiyatlarının ictimai istehsala cəlb edilməsi 
cəmiyyət üçün həm iqtisadi və həm də ictimai cəhətdən faydalı 
olsun. Biz bu sonuncu fikrə şərik olaraq eyni zamanda qeyd 
etməliyik ki, əmək eytiyatlarından və insan amilindən səmərəli 
istifadə anlayışı, həmçinin istehsal prosesində və ya qeyri-istehsal 
müəssisələrində cəlb olunmuş əmək ehtiyatlarının potensial 
imkanlarından və zəhmətkeşlərin asudə vaxtından səmərəli 
istifadə olunmasını da əhatə etməlidir. Çünki elmi-texniki tərəq-
qinin və demoqrafik inkişafın hazırkı mərhələsində əmək ehtiyat-
larının tam və səmərəli məşğuliyyətinə onların yaş-cins tərkibinə, 
ixtisas və peşəsinə uyğun iş yerləri yaratmaqdan, adamların asudə 
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vaxtını səmərəli keçirməsini təmin etmədən nail olmaq qeyri-
mümkündür. Belə ki, orta şəraitdə kişi əmək eytiyatlarının ictimai 
istehsala cəlb edilməsi onların yaş səviyyəsini, təhsili və işçi 
qüvvəsi hazırllığının vəziyyəti ilə müəyyən edilərsə, qadın əmək 
ehtiyatlarının ictimai istehsala cəlb edilməsi bundan əlavə həm də 
bir sıra başqa ictimai-iqtisadi amillərlə - cəmiyyətdə qadınların 
vəziyyəti, onların təhsil səviyyəsi, xalq təsərrüfatının quruluşu, 
istehsalın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması səviyyəsi, 
ailənin gəlir səviyyəsi, iş şəraiti, iş vaxtının uzun və qısalığı, iş 
növlərinin sayı, ictimai xidmətin və məişətin sənayeləşdirilməsi 
və s. demoqrafik amillər, qadınların öhdəsindəki kiçik yaşlı 
uşaqların sayı, ailənin həcmi, əmək ehtiyatları və işçi qüvvəsinin 
cinsi tərkibi müəyyən edilir.  

Gender iqtisadiyyatı gender tədqiqatlarının daha cavan və 
sürətlə inkişaf edən istiqamətlərindən biridir. Bu istiqamətin 
əsaslarını qadınlar və kişilər arasında iqtisadi fərqlərin təhlili, bu 
fenomenin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir.  

Gender anlayışı. “Gender” - ən yeni ictimai anlayışlardan 
biridir. O, hələ ki, özünün təşəkkül pilləsində, sosiologiya və 
digər elmlərin kateqoriya və anlayışlar sistemində yerini 
müəyyənləşdirmə mərhələsindədir. “Gender” və “gender 
tədqiqatları” (“gender sosiologiyası”, “gender psixiligiyası”, 
“gender iqtisadiyyatı” və s.) terminləri feminizm və feminologiya 
ilə əlaqələndirilir. Lakin feminizm çərçivəsində “gender 
tədqiqatları” sahəsində olaraq onun sonradan “gender studies” 
(“gender tədqiqatları”),  yaxud “sosial konstruktivizm” adını 
almış istiqamətlərdən biridir. Mövqe baxımından “cins” sosial 
kateqoriyasının üçüncü komponenti – mədəni-simvolik anlayışı 
meydana çıxır ki, bunun vasitəsilə də birbaşa cinsi fərqlə əlaqəsi 
olmayan fenomen və anlayışlar elmdə, ideologiyada, dində, bədii 
ədəbiyyatda, kütləvi informasiya vasitələrində, adi təfəkkürdə 
“kişi” və “qadın” mədəni-simvolik diskursu yaradaraq, “kişi” / 
“qadın” məfhumları ilə üst-üstə düşür. 
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Sosial konstruktivizm “genderi” cinsi əlamətə görə sosial 
bərabərsizlik münasibəti kimi şərh etdi, “kişiliyin” və 
“qadınlığın” çoxluğunu, onların arasındakı münasibətlər 
prinsipini əsaslandırdı, həmçinin konkret hallarda gender 
biliyində subyektiv amilin – kimi, nəyi, nə vaxt və nə üçün təhlil 
etməyin vacibliyinə diqqəti artırdı.  

“Genderin” “feminlik” işarəsi altından çıxmasına 
maskulinliyə diqqətin artması da öz təsirini göstərdi. Baxmayaraq 
ki, maskulinliyin araşdırılmasına marağı elə feminist tədqiqatlar 
yaratmışdı. Məlum oldu ki, müasir cəmiyyətdə təkcə qadınların 
deyil, elə kişilərin də çox zaman kəskin və ağrılı problemləri var. 
Bu tədqiqatlar göstərdi ki, kişiyə və qadına aid məsələlərin 
ayrılıqda, əlaqələndirilməmiş, müqayisə aparılmadan 
araşdırılması qeyri-dəqiq obraz yaradır; həm kişi, həm də qadın 
üçün ümumi, səciyyəvi olan xassələrə də spesifiklik, fərqlər 
müdaxilə edir. Nəticədə sosial faktın onun daxil olduğu bütöv 
sistemdən asılı olması ilə bağlı sistemlik prinsipi pozulur. 

“Cins” diskursunun “gender”lə (“cins” yox “gender”; “cinsin 
tədqiqatları”, “cinsin sosiologiyası”, “cinsin psixologiyası” yox, 
“gender tədqiqatları”, “gender sosiologiyası”, “gender psixologi-
yası”...) əvəz olunmasının tərəfdarları gender diskursundan 
istifadənin üstünlüyünü onunla əsaslandırırlar ki, gender: 

1) qabaqcadan mövcud olan ənənəvi diskurs anlayış 
stereotiplərini neytrallaşdırır, puç edir; 

2) isbat edir ki, gender tədqiqatlarının həm obyekti, həm də 
subyekti tək qadın yox, həm də kişidir; 

3) diqqəti cinslərin bilavasitə anatomiya və fiziologiyası ilə 
əlaqəsi olmayan kişi/qadın konstruksiyalarının sosial 
determinatorlarına cəlb edir; 

4) bu zaman nəzəri-metodoloji paradiqmalar çoxluğuna aid 
tədqiqat sahələrindən cins şərhini istisna etmir. 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, “cins” anlayışından fərqli 
olaraq “gender” anlayış ambivalentdir və bioloji cinsdən fərqli 
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olaraq, konkret mədəniyyətə uyğun gələn müəyyən cinsi-rol 
davranışında tərbiyənin nəticəsi olan “sosial cinsdir”. “Gender” 
anlayışı əslində iki cins arasında sosial fərq deməkdir. 

İqtisadi nəzəriyyə fənninin verdiyi tərifə əsasən gender – 
rəqabətli məqsədlərin yerinə yetirilməsi məhdud vəsaitlərin 
paylaşdırılmasını öyrənir.  

Bu iqtisadi elmin predmeti sahəsini xeyli gücləndirir, bura 
nəinki bazar sektoru və istehsalat sferasının, eyni zamanda 
vaciblik dərəcəsinə görə fərqlənən məqsədlərə nail olmaq üçün 
resursların paylaşdırılması baxımından istənilən insan 
fəaliyyətinin də daxil edilməsinə imkan verir.  

Gender iqtisadiyyatının əsas istiqamətləri. Qərbin inkişaf 
etmiş ölkələrinin çoxunda XX əsrin 60-cı illəri qadınların kütləvi 
olaraq əmək bazarına gəlişi ilə xarakterizə olunur. Bu hal qadın 
və kişilərin sosial qolları haqqında ənənəvi təsəvvürləri laxlatdı, 
gender iqtisadiyyatı problemini qadın hərəkatının gündəliyinə 
gətirdi və nəhayət, ümumi rifah dövləti modelinin 
formalaşmasına müəyən təsir etdi.  

O dövrdə analitiklərin və siyasətçilərin diqqətini hansı gender 
problemləri cəlb etdi? 

Birinci, əmək bazarında cinsi əlamətlərə görə professional 
bölgü ilə (seqreqasiya) ifadə olunan gender assimmetriyası açıq-
aşkar meydana çıxdı.  

İkinci, bu və ya difər professional qrupda məşğul olan 
qadınların payı və orta əməkhaqqının səviyyəsi arasında 
möhkəmlənmiş korrelyasiya aşkar oldu, yəni ümumilikdə qadın 
əməyinin ucuz qiymətləndirilməsi (dəyərləndirilməsi) problemi 
meydana çıxdı.  

Üçüncü, qadınların professional və ailə vəzifələrinin 
birləşdirilməsinin yeni “formatı” meydana çıxdı: bu problem 
tədricən qadınların az hissəsinin şəxsi çətinliyindən qadınların 
böyük əksəriyyətinin probleminə çevrildi.  
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Dördüncüsü, məşğulluqda cinsi əlamətlərə görə ayrı-seçkilik 
(diskriminasiya) halları (açıq və dolayı formada) üzə çıxdı.  

Beşincisi müəyyən olundu ki, əmək bazarına çıxış və iqtisadi 
müstəqillik boşanmaların sayının artmasına təsir göstərən 
amillərdir.  

Qadınların iqtisadiyyatda vəziyyəti ilə bağlı olan, yuxarıda 
sadalanan problemlər qadın hərəkatının ikinci dalğasında siyasi 
gündəliyə gətirib çıxardı. Eyni zamanda ötən illər gender iqti-
sadiyyatı problemlərinin nəzəri baxınımdan öyrənilməsinin ən 
məhsuldar dövrüdür.  

Məhz bu illərdə ailə təsərrüfatının, əməyin gender 
bölgüsünün, əmək haqqının ödənilməsində ayrı-seçkiliyin 
tədqiqinə prinsipial yeni nəzəri yanaşmalar təklif olundu. Bu, 
gender problemlərini müasir iqtisadi nəzəriyyənin əsas 
istiqamətlərinə (mainstream) daxil etməyə imkan verdi. İqtisadçı 
neoklassiklərin tədqiqatları iqtisadi nəzəriyyənin metodoloji 
əsaslarının feministlər tərəfindən tənqidinə güclü təkan verdi və 
iqtisadiyyatda qadın və kişilərin vəziyyəti ilə bağlı 
diskussiyaların canlanmasına kömək etdi.  

Gender iqtisadiyyatı problemləri öz əksini həmçinin, 
qadınların istismar olunmalarının səbəblərini kapitalist sistemi 
çərçivəsinsə axtaran marksist istiqamətli iqtisadçıların işlərində 
də tapdı. Bu, institusional iqtisadiyyatın nümayəndələri tərəfindən 
tədricən mənimsənilməyə başlandı. İnstitusionalistlər öz 
tədqiqatlarında neoklassiklərin baza tədqiqatlarına istinad edirlər.  

Bu gün gender iqtisadiyyatı özündə iqtisadi nəzəriyyənin əsas 
istiqamətləri çərçivəsində ən müxtəlif konsepsiyaların geniş 
spektrini cəmləşdirir.  

İqtisadiyyatın gender baxımından təhlilində ən ümumi 
şəkildə üç aparıcı meyodoloji istiqaməti müəyyənləşdirmək olar: 

- neoklassik təhlil baxımından yanaşma; 
- marksist siyasi iqtisadi və ona yaxın istiqamətlər 

(neoklassik təhlil baxımından yanaşma; 
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- marksist siyasi iqtisadi və ona yaxın istiqamətlər 
(neomarksist, radikal və sosialist feminizm) baxımından 
yanaşma; 

-   institusional iqtisadiyyat baxımından yanaşma. 
Bu istiqamətlərin hər biri gender problemlərini təhlil edir. 
Neoklassik istiqamət. Neoklassik istiqamət əsasən ev 

təsərrüfatı iqtisadiyyatını (əmək daxilində əmək bölgüsü, əmək 
bazarına çıxmaq haqqında ər və arvadın birgə qəbul etdiyi qərar, 
axırıncı illər isə - nigah və reproduktiv davranış) və qadınların 
əmək bazarında vəziyyətini (qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin və 
cinsi əlamətlərə görə professional seqreqasiyasının səbəbləri və 
mexanizmi) tədqiq edir. Bu istiqamərin metodoloji çərçivəsində 
R.S.Erenberq və R.S.Smitin (“Əməyin müasir iqtisadiyyatı. 
Nəzəriyyə və dövlət siyasəti”), eləcə də Nobel mükafatı laureatı 
Cerri Bekkerin tədqiqatları sayəsində gender problemi neoklassik 
təhlilin haşiyəarası sahəsi olmaqdan azad edilməyinin xüsusi 
əməyi vardır.  

Neoklassik məktəbin nümayəndəsi C.Bekker sübut edir ki, 
“Homo ekonimiks” modeli yalnız motivasiyanın eqoist tipi ilə 
bağlı deyildir. Bu alturist davranış da daxil edilə bilər. Alturizm 
müxtəlif insanların faydalılıq funksiyaları arasında müsbət asılılıq 
deməkdir. Məsələn, ananın rifahı nə qədər yüksək olursa, övladın 
da rifahı bir o qədər yüksək olur. Bekkerin fikrincə, bazarda 
eqoist davranış, ailədə isə alturizm üstün olur, ona görə ki, hər iki 
halda yüksək səmərəlilik əldə edilir. 

Neoklassik təhlil sahəsində digər işlərə Coys Cakobsenin 
“Əmək bazarında” gender strategiyası işini misal göstərmək olar.  

Bugünkü neoklassik istiqamətin əsası XIX əsrin sonunda 
K.Mender, F.Vizer, C.Klari, A.Marqnal, A.Piçu və b. 
iqtisadçıların işləri ilə qoyulub. Onların hamısını azad rəqabət 
şəraitində kapitalist müəssisəsinin optimal iş rejimi düzgün ifadə 
etmək və bu sistemin iqtisadi tarazlığı şərtlərini müəyyən edə 
bilmək istəyi birləşdirirdi. 
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Neoklassiklər ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsini irəli 
sürürdülər. Bu nəzəriyyəyə əsasən azad rəqabət və bazarlarda 
qiymətin əmələ gəlməsi mexanizmi nəinki istehsalat faktorlarının 
(əmək haqqı, gəlir, renta) ədalətlə mükafatlandırılmasını, eləcə də 
resursların daha effektli paylaşdırılmasını təmin edirdi. Bu 
nəzəriyyə kapitalist iqtisadiyyatının sabitliyini təmin edən 
universal mexanizm kimi rəqabət haqqında neoklassik 
təsəvvürlərin əsasını təşkil edir.  

Neoklassik iqtisadi təhlilin əsasına “homo ekonomicus” 
modelini qoyurdular. Onlar ictimai siniflərin iqtisadi 
davranışından dah çox ayrı-ayrı adamların motiv və hərəkətlərinə 
diqqət yetirirdilər. “İqtisadi adam” sahibkar, istehlakçı və ya 
satıcı kimi çıxış edərkən həmişə səmərəli hərəkət edir (xərcləri ya 
minimuma endirməyə, ya da maksimuma qaldırmağa çalışır). 

Neoklassik nəzəriyyənin müasir nümayəndələri 
diskriminasiya, cinayət, təhsil, nigah, ailə qurulması və s. kimi 
bazardankənar sferalarda insan fəaliyyətinin səmərəlilik 
prinsipini yaymışlar. Paula İnqlend neoklassik nəzəriyyəni təhlil 
edərkən belə nəticəyə gəlir ki, bu nəzəriyyənin əsasında başqa 
adamlarla emosional əlaqələrdən məhrum edilmiş və şəxsi 
maraqları ilə qayğılanan, tədric edilmiş atomistik subyekt 
haqqında androsentrik mühakimə durur.  

Feminizmin nəzəriyyəçiləri “İnsan nədir?”, “Ailə nədir?”, 
“Cəmiyyətdə və ailədə kişi və qadın mövqeyi necədir” kimi 
anlayışları şübhə altına aldılar və hətta tənqid etdilər. Fəlsəfə və 
iqtisadi nəzəriyyələrdə insanlara verilən təriflər (“iqtisadi adam”, 
insan rasional varlıq, siyasi varlıq, ictimai heyvan, azadlığa malik 
olan varlıq və s. kimi) yalnış kişilərə aid edilirdi. Əvvəla, ona 
görə ki, qadın siyasi, iqtisadi, ictimai həyatdan tədric edilmişdi və 
avtonomluğa hüququ yox idi, ikincisi isə, qadınların reproduktiv 
– ailə funksiyaları qadınlara insanı heyvandan ayıran əsl insani 
keyfiyyətlərdən tam istifadə etməyə imkan verilmişdi. Qadınların 
ailə - tərbiyə və ev təsərrüfatında işi ya “görülmürdü”, ya da ona 
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fəaliyyətin ən aşağı növü kimi baxılırdı. Qadınların bəzən qəsdən 
edilməyən, bəzən də açıq-aydın fəlsəfi və sosial-iqtisadi elmi 
nəzəriyyələrdən çıxarılması məhz feminist nəzəriyyənin əsasını 
təşkil edirdi.  

Marksizm və neomarksizm üçün əsas məqsəd qadının ailə 
daxilində və ondan kənarda istismarının formaları və səbəbləri, 
gender bərabərsizliyi təzahürlərinin sferaları və faktorları, patri-
arxat və kapitalizm arasında əlaqələr haqqında suallara cavab 
tapmaq idi.  

Bu cərəyanın əsas nümayəndələri F.Engels, X.Xartmann, 
K.Delfi, İ.Yanq və b. idi. F.Engels özünün “Barbarlar və 
sivilizasiya” əsərində yazır ki, ailədə əmək bölgüsü qadınlar və 
kişilər arasında mülkiyyət bölgüsü üçün əsas yaratdı. Əvvəllər 
qadının evdə hökmranlıq etməsini təmin edən səbəblər (onun 
əməyinin ev işləri ilə məhdudlaşması) indi kişinin evdə 
hökmranlığını təsdiq edirdi; kişilərin evdən kənar əməyinin 
qarşısında qadınların ev işləri əhəmiyyətini itirirdi. Buradan 
görünür ki, nə qədərki qadınlar ictimai məhsuldar əməkdən 
məhrumdurlar və şəxsi ev işləri ilə məşğuldurlar, onların azadlığı 
və kişilərə bərabər olması mümkün deyil. Qadın azadlığı o vaxt 
mümkündür ki, o, istehsalatda işləyə bilsin və ev işləri ilə az məş-
ğul olsun. Nəinki böyük miqyasda qadın əməyi tələb edən, həm-
çinin ev işlərini ictimai istehsalata çevirmək istəyən müasir iri 
sənayedə bu mümkündür. 

Gender iqtisadiyyatının ən cavan istiqamətlərindən biri olan 
institusionalizmdə - müqavilə xarakterli nigah münasibətləri, 
gender münasibətlərinin tənzimlənməsində dövlətin rolu, sosial 
siyasət və s. problemlər araşdırılır. R.Pollak öz işlərində ailə və 
nigah sahəsində əvvəlcədən firmalar üçün işlənmiş transaksional 
yanaşma çərçivəsində tədqiqatların şərhini verir.  

Nigahın firmaların birləşdirilməsi ilə müqayisəsi fərdlər və 
firmalar arasındakı fərqlərə diqqəti cəlb edir. İki firma birləşərkən 
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onlardan biri qanun baxımından öz fəaliyyətini itirir və yox olur. 
İki adam nigaha girəndə isə belə ola bilməz.  

Gender iqtisadiyyatı Qərbdə yaranan feminist iqtisadi 
nəzəriyyəyə əsaslanır. Bu nəzəriyyəyə görə cəmiyyətdə iqtisadi 
qol kişi və qadınlar arasında bioloji baxımdan əvvəlcədən müəy-
yənləşdirilməmişdir, əslində sosial və mədəni faktorlardan 
asılıdır. Gender baxışının məşğullaq probleminin təhlilinə 
yönəldilən prinsiplərdən biri isə kişi və qadınların bazar (ödənişi) 
və bazardankənar (ödənişsiz) iş fəaliyyətinin qarşılığı və bir-
birindən asılı olmasının təsdiqidir.  

Gender iqtisadi nəzəriyyəsinin diqqət mərkəizində qadının ev 
təsərrüfatında ödənişsiz əməyinin ölçülməsi və qiyməti problemi, 
eləcə də ailə daxilində əməyin bölüşdürülməsi, gəlir və əmranə 
səlahiyyətləri kimi məsələlər durur.  

İqtisadçı-feministlər rəsmi iqtisad elmi gizli androsentrizmə 
görə tənqid edirlər. Androsentrizmdə “insan” anlayışı “kişi” 
anlayışı ilə eyniləşdirilir, ona görə ki, iqtisadi təhsil sahəsində 
yalnış əsas etibarilə kişilərin məşğul olduğu evdənkənar ödənişli 
iş nəzərdə tutulur, qadınların ev təsərrüfatında yerinə yetirdikləri 
ödənişsiz iş isə nəzərə alınmırdı.  

Feminist oriyentasiyalı tədqiqatçılar belə fikirdədirlər ki, 
ödənişsiz iş, ev vəzifələri könüllü iş iqtisadi təhlilə daxil edil-
məlidir. Barzar və ev sferası fəaliyyətinin bir-birindən asılılığına 
əsaslanaraq feminist iqtisadi nəzəriyyə gender bərabərsizliyini 
özündə əks etdirən “möhkəm dairə” mexanizmini aşkar etdi: ev 
vəzifələri qadının əmək bazarında iş imkanlarını azaldır və əmək-
haqqının azalmasına səbəb olur. Bu, qadının kişi əməkhaqqından 
asılı olmağa vadar edir və ailə daxilində əmək bölgüsünü təsbit 
edir. Dairə qapanır. Ən yüksək maaşlı iş yerləri ancaq kişilərə 
məxsusdur. Hətta işləyən qadınlar da maddi cəhətdən kişilərdən 
asılı olurlar. Eyni zamanda ailədə “ənənəvi” patriarxal iş bölgüsü 
qüvvətlənir: az əməkhaqqı alan qadın evdəki işin böyük bir hissə-
sini öz üzərinə götürməli olur (əslində biz bilirik ki, bu məntiqi 
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nəticə yalnız qadınlara aiddir), eləcə də özünü lazımi səviyyədə 
təmin edə bilməyən qadın nigaha özünün maddi problemlərinin 
həlli kimi baxmalı olur. Beləliklə, ictimai istehsalatda strategiya 
və patriarxal əmək bölgüsü ailədə  bir-birini tamamlayır və 
möhkəmləndirir. 

İqtisadi sahədə gender bərabərsizliyi. İqtisadi sistemlər 
arasında fərqlər. İqtisadi islahat iqtisadiyyatın resursları və 
texniki biliklərlə məhdudlaşdığı üçün, hər cəmiyyət, kasıb, yaxud 
dövlətli olmasından asılı olmayaraq, səhiyyə və yaxtalar, sürətli 
maqistral və tanklar, təhsil və restoranlar arasında seçim etməyə 
məcburdur. Bu o deməkdir ki, hər bir cımiyyət hansı məhsulun, 
necə və kim üçün istehsal edilməsini müəyyən etməyi 
bacarmalıdır. Həqiqətən də iqtisadiyyatın təşkilinin bu üç əsas 
sualı bu gün də həlledici rol oynayır. Bunları daha geniş nəzərdən 
keçirək: 

- Hansı nemətlər istehsal olmalıdır və nə qədər? Cəmiyyət 
həmişə mövcud məhsullardan hansının və nə vaxt istehsal 
ediləcəyini təyin etməlidir. 

- Nemətlər necə istehsal olunmalıdır? Cəmiyyət müəyyənləş-
dirməlidir ki, bu nemətlər kim tərəfindən, hansı resurslardan və 
hansı istehsalat texnologiyalarından istifadə etməklə istehsal 
olunacaq. 

- Nemətlər kim üçün istehsal edilməlidir? Cəmiyyətin 
qarşısında duran əsas məsələlərdən biri odur ki, iqtisadi 
nailiyyətlərin məhsulundan kimin istifadə edəcəyini 
müəyyənləşdirə bilsin. Və ya formal ifadə etsək, cəmiyyət milli 
məhsulu müxtəlif ev təsərrüfatları arasında bölüşdürməyi 
bacarmalıdır.    

İqtisadiyyatın ən mühüm məsələlərindən biri nə?, necə? və 
kim üçün? suallarına cəmiyyətin verə biləcəyi cavabın müxtəlif 
yollarının öyrənilməsi və başa salınmasıdır. Cəmiyyətin müxtəlif 
tipləri alternativ bazar sistemləri vasitəsilə təşkil edilmişdir. 
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İqtisadiyyat nadir resursların paylaşdırılması üçün cəmiyyətin 
işlədə biləcəyi müxtəlif mexanizmləri öyrənir. 

Resurslar – istehsal prosesində firmaların istifadə etdiyi 
əmtəə və xidmətlərdir. İqtisadiyyat resurslarının kombinasiyası 
və onlardan məhsulların alınmasında mövcud texnologiyadan 
istifadə edir. 

Məhsullar – istehsal prosesində əldə edilən və sonrakı 
istehsalatda istifadə olunan müxtəlif faydalı əmtəə və 
xidmətlərdir.  

Resursları ifadə etmək üçün digər termin – istehsalat 
faktorlarıdır. Onları üç əsas kateqoriyaya: torpaq, əmək və 
kapitala aid etmək olar. Torpaq və ya təbii resurslar təbiətin bizim 
istehsalat prosesinə verdiyi bəxşişdir. O, yollar, müəssisələr, 
evlər, fermalar tərəfindən istifadə olunan ərazilərdən; energetika 
(evlər üçün istilik, yanacaq kimi) və qeyri-energetika resurslardan 
ibarətdir. Hal-hazırda bura həmçinin ətraf mühit resursları: su, 
hava, iqlim də daxil edilmişdir. Əmək insanın istehsalatda sərf 
etdiyi vaxtdan əmələ gəlir: zavodda iş, torpağın becərilməsi, 
məktəbdə müəllimlik, evdə iş. Burada da iqtisadi təhlil zamanı 
qadının ödənişsiz əməyinin nəzərə alınmadığını xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. 

Cinslər arasında ənənəvi əmək bölgüsünə əsasən, kişiyə 
məhsuldar əməklə bağlı fəallıq aid edilir, qadına isə həyatın 
mühafizəsi üçün şərait və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı kimi 
baxılır. İqtisadiyyatın ən əsas məsələsi kimi ödənişsiz ev 
əməyinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi, onun milli hesablar, 
iqtisadi statistika və ümumi milli məhsullarda nəzərə alınmasıdır. 
Gender rollarına görə bölüşdürməyə uyğun olaraq qadın əməyinə 
aşağıdakılar daxildir: 

- ev işi; 
- uşaqlara və qocalara qayğı; 
- könüllü əmək; 
- ailə biznesində iştirak; 
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- kənd təsərüfatı əməyi; 
- ərin karyerası üçün qoyulmuş ödənişsiz qadın əməyi. 
Qadın əməyinin hesaba alınması – sadəcə olaraq, qadının 

özünə hörmət və özünüdərkini gücləndirmək üçün vasitə deyildir, 
o, eyni zamanda milli iqtisadiyyatın və işçi qüvvəsi bazarının real 
vəziyyətini əks etdirmək istiqamətində atılan addımdır. Adi bazar 
istehsalatı bazar əməyini və kapitalı bazar gəlirinə transformasiya 
etdiyi kimi, ev təsərrüfatnın fəaliyyəti də ev əməyini və kapitalı 
ailə gəlirinə transformasiya edir. Hər iki sahəni – biznes və ev 
təsərrüfatını bərabər qiymətləndirmək lazımdır. 

Kapital resurs kimi başqa əmtəələrin hazırlanması üçün 
istehsal edilmiş uzun müddət istifadə olunan əmtəə şəklində 
təqdim edilir. Bu, maşınlar, yollar, komputerlər, zavodlar, 
avtomobillər, paltaryuyan maşınlar və tikililərdir. İqtisadi inkişaf 
məsələlərinin həlli üçün ixtisaslaşdırılmış mühüm nemətlərin 
toplanması vacibdir. Bu üç iqtisadi problemi məhsullar və 
resurslar terminləri ilə ifadə edərək cəmiyyət qərar qəbul 
etməlidir: 

- hansı məhsullar istehsal edilməlidir və nə qədər; 
- bunlar necə istehsal olunmalıdır – arzu olunan məhsulun 

istehsal edilməsi üçün resurslar hansı metodlar vasitəsilə 
kombinasiya edilməlidir; 

- məhsullar kim üçün istehsal edilməlidir və onu necə bölüş-
dürmək lazımdır, yəni məhsula tələbatı formalaşdırmaq. 

Bekkerə görə tələb faktiki olaraq bazar məhsullarına deyil, 
onlardan əldə edilən faydalı effektlərə qoyulur. İstehlakçını ən 
çox, bifşteks, tozsoran yox, təmiz mənzil maraqlandırır. Hər ailə 
öz-özlüyündə, “istehsal amillərindən” (bazar məhsulları, ailə 
üzvlərinin vaxtı və digər resurslar) ifadə edərək “yekun məhsul” 
(istehlak malları) istehsal edən mini fabrikdir. Bu mallar müxtəlif 
texnologiyalardan istifadə olunmaqla ishetsal oluna bilər: yeməyi 
evdə də yemək olar, restoranda da, otağı özün də yığışdıra 
bilərsən, qulluqçu da tuta bilərsən. Seçim ailənin gəlirindən və 
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müvafiq istehsalat faktorlarının qiymətlərindən asılıdır. Ev 
istehsalı üçün ən əsas resurs ailə üzvlərinin vaxtıdır. Ev 
təsərrüfatında vaxtın qiyməti göstəricisi ev işlərilə məşğul olan 
ailə üzvünün bazar sektorunda itirilmiş qazancı ola bilər. Ona 
görə də, qadının təhsili, ixtisas dərəcəsi nə qadər yüksəkdirsə, 
onun ev əməyi ailəyə daha “baha” başa gəlir. Qadınların məşğul-
luq imkanlarının genişləndirilməsi və bazarda əməkhaqlarının 
artırılması ev təsərrüfatında onların istehsal etdikləri nemətlərin 
faktiki bahalaşması deməkdir. Bu isə, öz növbəsində, çox vaxt 
aparan ev işlərinin daha az vaxt aparan texnolojiyalarla həyata 
keçirilməsini tələb edir. Məsələn, ev təsərrüfatında işlədilən 
qabyuyan, paltaryuyan maşınlar, mətbəx avadanlığı, tozsoran və 
s. qadınlara ev işlərinə az vaxt sərf olunmasında yardımçıdırlar. 

Klassik əmranə-inzibati və klassik kapitalist yanaşması. 
Hal-hazırda iqtisadiyyatın təşkilində əsaslı surətdə bir-birindən 
fərqlənən iki üsul vardır. İqtisadi quruculuğun bir üsulu ondan 
ibarətdir ki, iqtisadi qərarların çoxusu hökümət tərəfindən qəbul 
edilir və hakimiyyət iyerarxiyasının yuxarısında duranlar aşağıda 
duranlara əmrlər verirlər. Bunun əksinə olan halda qərarlar 
bazarda qəbul edilir. Burada adamlar və müəssisələr könüllü 
olaraq resurlar və yekun məhsulların satışı barədə razılığa 
gəlirlər.  

İqtisadiyyatın təşkilinin iki əsas sistemini nəzərdən keçirdək: 
- bazar kapitalist sistemi (yaxud azad sahibkarlıq sistemi); 
- əmranə sistem (mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmaya 

əsaslanan).      
ABŞ-da və demokratik ölkələrin çoxunda iqtisadiyyatın əksər 

sualları bazarda həll olunur. Ona görə də onların iqtisadi 
sistemləri bazar iqtisadiyyatı adlandırılır. Bazar iqtisadiyyatı iqti-
sadiyyatın təşkilinin elə bir formasıdır ki, əmək gəlirlərin əldə 
edilməsində maraqlı olan xüsusi şəxslər (“kapitalist”, 
“biznesmen”, “sahibkar” adlandıranlar) tərəfindən təşkil edilir. 
Qiymətlər, gəlirlər, itgilər, stimullar və mükafatlandırmalar 
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sistemi nə, necə və kim üçün suallarını müəyyənləşdirir. Firmalar 
daha ucuz istehsalat texnologiyalarından (necə?) istifadə etməklə 
maksimal gəlir gətirən (nə?) məhsullar istehsal edirlər. Hər kəs öz 
əməyi sayəsində şəxsi mülkiyyətdən əldə etdiyi gəliri və ya 
maaşını nəyə sərf edəcəyini qərarlaşdıraraq istehlakı özü 
müəyyənləşdirir (kim üçün?). İstehsalatın məhsullarının alqı-
satdısı məsələləri rəqabətlə idarə olunur. Alıcılar öz pulları ilə səs 
verərək, əməyin təşkilinə təsir göstərirlər. Bu təsir kişilər və 
qadınlar arasında əmək bölgüsünü gücləndirir. 

İzafi məhsul əmtəə və xidmətlərin ödənilməsi imkanlarından 
asılı olaraq paylaşdırılır. Özəl sektor istehsalatı təşkil edir və 
planlaşdırır, dövlət isə yalnız “oyunun qaydalarını” müəyyən-
ləşdirir və buna nəzarət edir. Bazar iqtisadiyyatının “azad bazar” 
iqtisadiyyatı və ya qarışmamaq iqtisadiyyatı (laisser-faire) 
adlandırılan bir üsulu da vardır ki, burada hökumət ona heç bir 
təsir göstərmir.  

Beləliklə, bütün kapitalist (bazar) iqtisadiyyatının ən əsas 
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:  

- gəlirin maksimallaşdırılması və şəxsi maraqların güdülməsi 
cəmiyyət üçün yararlı sayılır; 

- əmtəə istehsalatı; 
- azad bazarlar; 
- istehsalat vəsaitlərinə xüsusi mülkiyyət; 
- rəqabət; 
- resursların yerləşdirilməsinin qiymət mexanizmi; 
- əməyin qiyməti əməkhaqqı ilə ifadə olunur; 
- kişilər və qadınlar arasında əmək bölgüsü həm ödənişli, 

həm də ödənişsiz əmək üçün xarakterikdir.    
Bazar iqtisadiyyatının əksinə olaraq, əmranə iqtisadiyyat – 

iqtisadiyyatın təşkilinin bir növüdür. Burada istehsalat və 
paylaşdırma haqqında bütün qərarlar dövlət tərəfindən qəbul 
edilir. 70 il ərzində Sovetlər İttifaqında və Azərbaycanda mövcud 
olan əmranə iqtisadiyyat şəraitində istehsalat vəsaitlərinin çox 
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hissəsi (torpaq və kapital) hökumətə məxsus idi. Əmək dövlət 
tərəfindən mərkəzləşdirilmişdi. Dövlət işçilərin böyük hissəsini 
işlə təmin edirdi və onlara iş yerində nə etmək lazım olduğunu 
diqtə edirdi. Eyni zamanda dövlət sənaye sahələrinin çoxuna və 
müəssisələrə rəhbərlik edirdi. Mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma 
istehsalatın tələbatını müəyyənləşdirirdi. Əmranə iqtisadiyyatda 
hökumət xidmət və mallar arasında cəmiyyət məhsullarının necə 
paylaşdırılmasını müəyyən edir. İzafi məhsullar müəyyən edilmiş 
tələbatlara uyğun olaraq paylaşdırılır. Dövlət idarə üsulunu 
müəyyən edir və istehsalatı nəhəng bürokratiya maşını ilə idarə 
edir.  

Əlbəttə ki, əmranə iqtisadiyyatdan danışarkən K.Marksı 
(1818-1883) yada salmamaq olmaz. Marks iqtisadiyyatın bütün 
tarixi boyu bazar iqtisadiyyatının kəskin tənqid edən ən nüfuzlu 
tənqidşilərdən biri olmuşdur. Marks zavod və dəmiryollarının 
Avropada yayılmasının hansı qarışıqlıqlara səbəb olduğunu 
görürdü. O, belə hesab edirdi ki, bazarın nəzarətsiz qalan 
məhsuldar qüvvələri və rəqabət gec-tez nəzarətdən çıxacaq və 
işçilərin kasıbçılığına səbəb olacaq. Marks elan etdi ki, kapitalizm 
ölümə məhkumdur və tezliklə inqilabi çevriliş olacaq, sosializm 
erası başlanacaq. 

Sonrakı onilliklər tarix sanki Marksın dediklərini təsdiq etdi. 
1890-cı və 1930-cu illərdəki iqtisadi böhran və dərin tənəzzül XX 
əsrin ziyalılarını xüsusi sahibkarlıq üzərində qurulan kapitalizmin 
həyat qabiliyyəti haqqında suallar qarşısında qoydu. 1917-ci ildən 
etibarən, sosialistlər öz modellərindən istifadə etməyə başladılar. 
Bu sistemin çiçəkləndiyi dövrdə isə dünyanın demək olar ki, üçdə 
bir hissəsi marksist doktrinalara tabe olmağa başladı. Hal-hazırda 
özünü marksist adlandıran ölkələrin sayı xeyli azalıb. Marks bir 
çox məsələlərdə səhvə yol verirdi – xüsusən sosializmin iqtisadi 
sistem kimi üstünlüyü məsələsində. Lakin bu, heç də onun 
görkəmli iqtisadçı olmasına xələl gətirmir. 



 30

Hal-hazırda heç bir müasir cəmiyyət heç bir iqtisadi sistemə 
bütünlüklə uyğun gəlmir. İndi ölkələr qarışıq iqtisadiyyata – 
bazar       elementləri və idarəetmənin əmranə forması olan iqtisa-
diyyata malikdirlər. İndiyə qədər heç bir vaxt 100%-li bazar 
iqtisadiyyatı olmamışdır (yalnız İngiltərə XIX əsrdə buna yaxın 
idi). Hal-hazırda ABŞ-da bir çox qərarlar bazar vasitəlilə qəbul 
edilir. Lakin ölkə hökuməti də bazarın fəaliiyyətinin 
dəyişməsində həlledici rol oynayır: hakimiyyət orqanları iqtisadi 
həyatı tənzimləyən qanun və qaydalar qəbul edirlər, təhsil və 
hüquq qayda-qanunlarının qorunması sahəsində xidmət göstərir 
və ətraf mühitin çirklənməsi və biznesə nəzarət edirlər. Həm 
Azərbaycan, həm keçmiş Sovetlər İttifaqının digər ölkələri və 
Şərqi Avropa əmranə iqtisadiyyatln işindən narazıdırlar və qarışıq 
iqtisadiyyatın onlara uyğun variantlarını axtarıb tapmaq istəyirlər. 

Beləliklə, keçid dövrünün iqtisadiyyatı əmələ gəldi. Bu 
iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri bunlardlr: Dövlət tərəfindən 
mərkəzləşdirilmiş əmək şəxsi işə çevrilir. İnsanlar öz əmlakının 
sahibidirlər və ondan necə istifadə etmək lazım olduğunu özləri 
həll edirlər. Əməyin qiyməti əmək bazarında ona olan tələbatdan 
irəli gəlir. Əməyin təklif edilməsinin kəmiyyəti bir çox iqtisadi və 
qeyri-iqtisadi faktorlarla müəyyənləşdirilir. Əməyin təklif 
edilməsi üçün əsas determinatorlar əməyin qiyməti (yəni maaş) 
və demokratik faktorlardır (yaş, cins, təhsil və ailə vəziyyəti). 

Nəticə etibarilə bazar islahatları nəticəsində yaranan iqtisadi 
tənəzzülün acısını hamı – kişi və qadınlar eyni dərəcədə çəkdilər. 
Əmək bazarında qadınların vəziyyəti yeni neqativ tendensiyalarla 
üzləşdi (xüsusi olaraq intellektual əmək sahəsindən, yüksək 
professionallıq və bilik tələb olunan iş yerlərindən qadınların 
çıxarılması; qeyri-sabit və qanunvericiliklə qorunmayan, eləcə də 
qeyri-formal iqtisadiyyat sahələrində qadınların məşğulluğu; iş 
yerlərində qadınların hüquqlarının pozulması). 

Sistemin dinamikliyi, onun əsas xüsusiyyətləri  və inkişaf 
tendensiyaları. Mərkəzləşdirilmiş planlaşdırılmanın və hökumət 
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tərəfindən idarə olunan əmranə iqtisadiyyatı uzun illər tərifindən 
sonra SSRİ-nin keçmiş respublikaları və Şərqi Avropa dövlətləri 
desentralizasiya olunmuş bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünə qə-
dəm qoydular. İndiyə qədər Kommunist Partiyasının rəhbərlik 
etdiyi Çin 1990-cı illərdə iqtisadi bum keçirdi, çünki bazarların 
genişlənməsinə imkan verdi. İnkişaf etməkdə olan Meksika, Çili 
və Tailand kimi ölkələrdə isə kapitalizmə keçid və iqtisadiyyatda 
hökumətin rolunun azalması gəlir sürətlə artmağa başladı.  

Hətta Qərb ölkələrinin sənaye cəhətdən inkişaf etmiş 
iqtisadiyyatı belə bütün dünyanı bürüyən bazar qüvvələrinin 
təsirindən müdafiə olunmayıblar. Bir çox ölkələrdə dövlət 
tənzimlənməsindən əl çəkməyə söz verənlər – Ronald Reyqan 
kimi başçıları seçilməyə başladı. Bu isə vergi və xərclərin 
azalması, dövlətin mülkiyyəti sayılan müəssisələrin özəl sektora 
satılması demək idi. 

Şübhəsiz bazar iqtisadi yüksəlişin hərəkətverici qüvvəsidir. 
Lakin belə hesab etmək olmaz ki, dövlət – lazımsız keçmişdir. 
Dövlət təhlükəsizlik atmosferi yaradan bazarın çiçəklənməsində 
əsas rol oynayır. Müasir iqtisadiyyatın çiçəklənməsi bazar və 
hökumət arasında vəzifələrin düzgün bölüşdürülməsi və lazımi 
tarazlığın saxlanmasından asılıdır. 

O bazar iqtisadiyyatı ideal sayılır ki, orada əmtəə və 
xidmətlər bazar qiymətinə uyğun olaraq könüllü surətdə pula 
dəyişdirilir. Bu cür sistem dövlətin müdaxiləsi olmadan 
cəmiyyətin mövcud resurslarından maksimum gəlir əldə edir. 
Lakin real həyatda belə deyildir, hər bir bazar iqtisadi sisteminin 
çatışmazlıqları vardır ki, onlar da ətraf mühitin çirklənməsi, 
işsizlik və cəmiyyətin siniflərə bölünməsi kimi sosial xəstəliklərə 
gətirib çıxarır.  

Bu səbəbdən demək olar ki, bütün ölkələrin hökumətləri 
əllərini iqtisadiyyatın nəbzində saxlamağa çalışırlar. Müasir 
iqtisadi sistemlərdə dövlət, bazar mexanizminin fəaliyyətində baş 
verən problemlərə cavab olaraq, müxtəlif qərarlar qəbul edir. 
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Ordu, polis, milli meteoroloji xidmət və magistralların tikintisi – 
bütün bunlar dövlət fəaliyyətinə aiddir. Kosmosun öyrənilməsi 
kimi ictimai əhəmiyyəti olan layihələr və yaxud elmi tədqiqatlar 
dövlət düdcəsi tərəfindən maliyyələşdirilir. Dövlət biznesin bir 
sıra sahələrini (məs., banklar, zibilin yığılması) tənzimləyir, eyni 
zamanda fermerlik, yüksək texnologiyalı istehsalatın bəzilərinə 
maddi yardım göstərir. Nəhayət, dövlət öz vətəndaşlarına vergi 
qoyur və bunun bir hissəsini qocalara və ehtiyacı olanlara verir. 
Dövlətin fəaliyyətinin üç əsas funksiyası vardır: səmərəliliyin 
artması, bərabərliyin təmin edilməsi, makroiqtisadi sabitliyin və 
artımın rəğbətləndirilməsi. 

Səmərəliliyin təmin edilməsi üçün dövlət bazarın səhvlərini 
düzəltməyə çalışır. Dövlət vergilərdən düzgün istifadə olunmasını 
təmin edir. Dövlət gəlirlər, xərclər və pullar vasitəsilə makro-
iqtisadi artımı və sabitliyi tənzim edir, işsizliyin və inflyasiyanın 
qarşısını alır, eyni zamanda iqtisadi artıma kömək edir.   

Aparılan tədqiqatların nəticələrindən aydın olur ki, respublika 
miqyasında şəxsi yaradıcı və öz təsərrüfatında məşğul olan əmək 
ehtiyatları ictimai istehsalın işçi qüvvəsi ilə təmin edilməsi 
mənbələrindən biridir. 1979-cu ilin əhalisinin siyahıyaalınması 
məlumatlarına əsasən müəyyən edilmişdir ki, respublikada lazımi 
şərait yaradılarsa, şəxsi əmək dairəsində məşğul olan bütün əmək 
qabiliyyətli əhalinin xeyli bir qismini ictimai istehsala cəlb etmək 
olar. Həmin məlumatlara əsasən hazırda respublika miqyasında 
şəxsi yaradıcı və ev təsərrüfatında məşğul olan əmək qabiliyyətli 
əhalinin təqribən yarısını, o cümlədən kişilərin 75 faizini, 
qadınların isə 46 faizini istehsala və istehsalatdan ayrılmaqla 
təhsilə cəlb etmək olar.  

Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında şəxsi yaradıcı və ev 
təsərrüfatında məşğul olan əmək ehtiyatlarının çoxu qadınlardır. 
Buna görə də indi şəxsi yaradıcı və ev təsərrüfatında məşğul olan 
həmin əmək ehtiyatlarının ictimai istehsala cəlb edilməsindən 
söhbət getdikdə əsas diqqət qadın əmək ehtiyatlarına verilməlidir. 
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Qadınların geniş miqyasda istehsala cəlb edilməsi isə onlar üçün 
elə ictimai-iqtisadi şəraitin yaradılmasını tələb edir ki, bu 
qadınlara analıq vəzifəsini yerinə yetirilməsi ilə ictimai istehsalda 
iştirakını düzgün əlaqələndirməyə və qadın şəxsiyyətinin 
hərtərəfli inkişafına imkan versin. Əmək ehtiyatlarından, o 
cümlədən də qadın əmək ehtiyatlarından düzgün və səmərəli 
istifadə edilməsinə bir sıra ictimai, psixoloji, milli və demoqrafik 
amillər təsir göstərir.  

Dövlət qadın siyasəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas 
prioritet sahələrindəndir. Qadın hüquqları həm qanunlar, həm də 
bir sıra məcəllələrlə (Ailə, Mülki, Cinayət, İnzibati Xətalar və s.) 
təsbit olunmuşdur. Qəbul olunmuş bir sıra dövlət proqramları, o 
cümlədən, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, 
“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata 
keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı” ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni 
həyatında qadınların rolunun artırılmasında mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv 
edilməsi” haqqında konvensiyaya (CEDAW) qoşulması ilə 
əlaqədar Azərbaycan Hökuməti dövlətlərarası hesabatlar verir. 
Artıq hər hesabatdan sonra verilən tövsiyələrin sayının azalması 
onu göstərir ki, ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni 
həyatında qadınların rolunu artırmaq, onların beynəlxalq səviy-
yədə təmsil olunmalarını təmin etmək üçün Azərbaycanda 
qadınlara kişilərlə bərabər imkan və hüquqlar ildən-ilə artırılır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qadınların ictimai-siyasi fəallığı da 
artmaqdadır. Hazırda minlərlə qadın müxtəlif qeyri-hökumət 
təşkilatların rəhbərləri, ictimai-siyasi partiyaların sıravi və ya 
Siyasi Şuranın üzvü kimi fəaliyyət göstərir. Məsələn, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının üxvlərinin denək olar ki, yarısı 
qadınlardır. Onların arasında tanınmış elm, mədəniyyət  və 
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incəsənət xadimləri, iqtisadiyyat və digər sahələərdə çalışan 
qadınlar vardır. Siyasi partiyalarda və qeyri-hökumət 
təşkilatlarında fəaliyyət göstərən, rəhbər vəzifələrdə çalışan 
qadınların da sayının artması çox mühüm nailiyyətdir. Xüsusilə, 
həmin partiyalarda yaradılan qadın şuraları və yerlərdəki şöbələri 
öz fəallığı ilə fərqlənirlər. Yeni Azərbaycan Partiyasının V 
qurultayında bir sıra xanımlar Siyasi Şuranın üzvü, Mehriban 
xanım Əliyeva isə həmin partiyanın sədr müavini seçilmişdir.  

Bu gün Heydər Əiyev Fondunun prezidenti, millət vəkili 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və Fondun maliyyə 
dəstəyi ilə yalnız Azərbaycanda deyil, Amerikada, Avropanın bir 
sıra ölkələrində, müstəqil Dövlətlər Birliyi respublikalarında, 
müsəlman ölkələrində bir sıra sosial, elm və təhsil, İKT, 
mədəniyyət sahələrində layihələr həyata keçirilir. Azərbaycan 
mədəniyyətinin, musiqisinin, incəsənətinin, ədəbiyyatının, 
tarixinin dünyada tanınmasında Mehriban xanım Əliyevanın rolu 
danılmazdır. Məhz bir çox ölkələrin birinci xanımları onun 
fəaliyyətindən yararlanır, təcrübəsindən istifadə edirlər.  

Dünyada ən işgüzar birinci xanım kimi tanınan Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva böyük və çoxşaxəli 
fəaliyyəti dövründə bir-birindən fərqli layihələrin müəllifi olaraq 
saysız insanların mənəvi dostuna çevrilib. Həyata keçirdiyi layihə 
və proqramlarının əsas istiqamətlərini təhsil, mədəniyyət, 
səhiyyə, idman və sosial sahələr təşkil edir. Heydər Əliyev Fondu 
uğurlu layihələrin müəllifi olaraq, yüksək səviyyəli 
konfranslarda, festivallarda iştirak edib, eyni zamanda, belə 
genişmiqyaslı tədbirlərə ev sahibliyi edib. Fond qayğıya ehtiyacı 
olanlara kömək göstərmək, milli-əxlaqi dəyərləri qorumaq, 
həmçinin dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycan həqi-
qətlərinə cəlb etmək üçün fəaliyyətində qətiyyətlidir, israrlıdır. 
Bu fəaliyyət humanizm meyarına söykənir. Fondun dəstəyi ilə 
keçirilən musiqi tədbirləri, ənənəvi muğam festivalı, Qəbələ 
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Beynəlxalq Musiqi Festivalı və Rostropoviç Klassik Musiqi 
Festivalı və s. tədbirlər Mehriban Əliyevanın milli mədəniyyəti-
mizin təbliğində gördüyü işlər sırasındadır. Bakıda Beynəlxalq 
Muğam Mərkəzinin tikilməsi, Xalça Muzeyinin inşası, 
regionlarda yeni muzey və musiqi məktəblərinin yaradılması 
qədim və zəngin mədəni irsə olan diqqətdir. Əsrlərlə yaşı olan 
xalçaçılıq sənəti, Şərq-Qərb musiqisinin füsunkar harmoniyasını 
təqdim edən musiqi, memarlıq abidələrinin qorunması və 
təbliğində qətiyyətli addımlar dünyada sakit qarşılanmır. 
Azərbaycan muğamı, Novruz bayramı, aşıq sənəti, xalçaçılıq, tar 
ifaçılıq sənəti YUNESKO-nun maddi-mədəni irs siyahısına daxil 
edilib.  

Bu gün fəxarətlə deyə bilərik ki, dünyaın bir çox ölkələrinin 
təsis etdiyi ali mükafat və adların təqdimində Azərbaycan 
xanımının – Mehriban Əliyevanın ismi xüsusi olaraq vurğulanır, 
Mehriban Əliyevaya verilən yüksək adlar, onun şərəfinə və 
fəaliyyətinə söylənilən dəyərli fikirlər, təqdimatlar beynəlxalq 
aləmdə nüfuz və şöhrətə malik olduğunun göstəricisidir. 
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri tituluna, “Yaqut Xaç” 
ordeninə, “Şərəf Legionu” ordeninə, “Qızıl ürək” beynəlxalq 
mükafatına, “Xidmətlərə görə” Böyük Komandor Xaçı ordeninə, 
“Türk dünyasına xidmət” mükafatına, “2014-cü ilin ən nüfuzlu 
qadını” adına layiq görülməsi və onlarla mükafatlara və adlara 
layiq görülməsi onun əməyinin qiymətidir. Bu yaxınlarda o, 
Pakistanın yüksək dövlət mükafatınalayiq görülmüşdür.   

Mehriban Əliyevanın gördüyü işlərin sədası dünyanın hər 
yerindən eşidilir. Dünya dövlətlərinin yüksək tribunalarındakı 
çıxışı və qaldırdığı məsələlər bu fikri təsdiqləyir ki, Mehriban 
Əliyeva gördüyü işlərlə Azərbaycan qadınının xeyriyyəçi, 
mərhəmətli, ictimai-siyasi fəaliyyətdə olan bir varlıq olduğunu 
dünya ictimaiyyətinə bir daha sübut edir.  

Bu gün Azərbaycanın birinci xanımı, UNESKO-nun və 
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
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Mehriban Əliyeva istər ölkəmizdə, istərsə də vətəndən uzaqda öz 
işi, bacarığı və əvəzsiz keyfiyyətləri ilə Azərbaycan xanımlarını 
ən yüksək səviyyədə təmsil edir. Mehriban xanımın Azərbaycan 
mədəniyyətinin, incəsənətinin dünya miqyasında yayılmasında, 
tanınmasında yorulmadan çalışması, mötəbər beynəlxalq 
qurumların tribunalarında müxtəlif xarici dillərdə etdiyi 
məruzələr Azərbaycan qadınının hansı biliyə, hansı qabiliyyətə və 
siyasi düşüncələrə malik olmasının ən gözəl nümunəsidir. 
Akademik, mühəndis, müəllim, həkim, meyar, rəssam, deputat 
olan xanımlarımız öz fəaliyyətləri, bacarıqları ilə təkcə 
vətənimizdə deyil, xarici ölkələrdə də Azərbaycan qadınının 
nələrə qadir olduğunu dəfələrlə sübut etmişlər.  

Qadınlarımızın beynəlxalq aləmdəki rolundan söhbət açanda 
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla 
xanım Əliyevanın da rolunu xüsusi qeyd etməliyik. Leyla 
xanımın Azərbaycan dövləti naminə gördüyü bütün işləri bir 
kənara qoyub, təkçə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Xocalıya 
ədalət” kampaniyasından danışsaq, əminliklə deyə bilərik ki, 
onun beynəlxalq aləmdə böyük əks-səda doğurması, dünya 
ictimaiyyətinin erməni vəhşiliyi və qəddarlığı ilə daha yaxından 
tanış olması faktı göstərir ki, yetişən nəslin arasında öz siyasi 
baxışları, geniş dünyagörüşü ilə beynəlxalq miqyaslı hadisələrə 
təsir etmək bacarığına malik xanımlarımız var. 

Son illiklərdə iqtisadi inkişafın tempinə görə dünyada demək 
olar ki, birinciliyi əldə saxlayan Azərbaycan bu nailiyyətlərə 
təkcə özünün təbii resurslarının zənginliyi ilə deyil, əsasən, 
düzgün müəyyənləşdirilən iqtisadi-siyasi strategiya nəticəsində 
müvəffəq olmuşdur. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə 
hakimiyyətə gələn Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqilliyini 
yeni qazanmış bir ölkənin ayaqda dura bilməsi, bütün sahələrdə 
suverenliyini təmin etməsinin yollarının yalnız güclü inkişaf 
etmiş iqtisadiyyatdan keçdiyini yaxşı bilirdi.  
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Bu baxımdan, Ulu Öndərin məhşur kəlamı onun bu siyasətə 
nə qədər önəm verdiyinin, həm də doğru olduğunun 
göstəricisidir: “İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!” 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin bütün sonrakı siyasəti 
məhz bu təməl prinsip üzərində qurulmuşdur və sonrakı dövrlər 
göstərdi ki, böyük dövlət adamı fikirlərində tamamilə haqlıdır.  

Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və 
müstəqil siyasət yürütməyə başlamışdır. Bu siyasətin başlıca 
istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan 
iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etmişdir.  

Müstəqilliyin bərpasından bu günə kimi ölkədə mövcud 
iqtisadi inkişafı şərti olaraq, iki əsas mərhələyə ayırmaq 
mümkündür: birincisi, 1991-1995-ci illəri əhatə edən iqtisadi 
qeyri-sabitlik və tənəzzül dövrü, ikinçisi isə, 1996-cı ildən 
başlayaraq davam edən makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi 
inkişaf mərhələsi.  

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa 
dövr ərzində ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən 
siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır ilkin şərtlərə 
baxmayaraq, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya iqtisadi 
sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə 
olunmuşdur. Ən böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, bu dövrdə 
ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində 
tədricən iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni 
bir modeli – Azərbaycan modeli yaranmışdır.  

Təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 
uzaqgörən siyasət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilmiş və yeni çalarlarla 
zənginləşdirilmiş sosial-iqtisadi siyasətə, sərbəst bazar 
münasibətlərinə və sosialyönümlü iqtisadi siyasətə, 
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diversifikasiya olunmuş milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və 
dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasına nail olmuşdur.  

Davamlı və dinamik inkişaf məntiqinə əsaslanan bu siyasətin 
həyata keçirilməsi nəticəsində qazanılmış uğurlar daha da 
möhkəmləndirilmiş, bu dövrdə makroiqtisadi sabitlik qorunub 
saxlanılmış, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qaz-neft sahələrinin, 
regionların inkişafı sürətlənmiş, strateji valyuta ehtiyatlarının 
səmərəli istifadəsi təmin olunmuş, konservativ xarici borclanma 
strategiyası həyata keçirilmiş, sahibkarlığa dövlət dəstəyi 
gücləndirilmiş, əhalinin sosial rifahı davamlı olaraq 
yaxşılaşmışdır.  

Milli iqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərin sistemli və ardıcıl reallaşdırılması üçün 
dövlət başçısının müvafiq fərman və sərəncamları ilə Azərbaycan 
Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 
2004-2013 illər ərzində 3 beşillik proqramlar qəbul edilmiş və 
ilkin mərhələləri uğurla həyata keçirilmişdir. Hazırda “2014-
2018-ci illər üçün regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, 
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və bir 
sıra sahəvi inkişaf proqramları uğurla icra olunur. 

Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr 
olunan konfransda dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın 
dünyada sabitlik adası, inkişaf məkanı kimi tanınmasını faktlar 
əsasında diqqətə çatdıraraq bu inamı ifadə etmişdir ki, dünyada 
çağırışların sayının artmasına baxmayaraq ölkəmizin inamlı, 
uğurlu inkişafı davam edəcək. Təbii ki, bu inamı şərtləmdirən 
amil əvvəlki illərin uğurları və qarşıdakı illər üçün 
müəyyənləşdirilən prioritetlərdir: “Azərbaycan son 11 il ərzində 
dünyada iqtisadi artım templərinə görə ən sürətlə inkişaf edən 
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ölkədir. Bunu əhali, xalqımız görür, gözəlləşən ölkəmiz bunun 
bariz sübutudur... Əlbəttə, güclü iqtisadiyyat, düşünülmüş siyasət 
imkan verir ki, sosial sahəyə də diqqət göstərilsin. Bu sahə daim 
prioritetdir, bu il də prioritet olaraq qalacaq. Sosial obyektlərin 
inşası uğurla təmin edilmişdir.    

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında iştirak edən Azərbaycan 
qadınlarının məşğul əhalinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisi 48,4 
faizdir. Ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin 76,6 faizi, 
orta ixtisas təhsil müəssisələrində 75,1 faizi, ali təhsil 
müəssisələrində 48,8 faizi, həkimlərin isə 64,9 faizi qadınlardır. 
Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin 45,8 faizi, orta ixtisas 
təhsil müəssisələrində oxuyanların 67,4 faizi, ali təhsil 
müəssisələrinin tələbələrinin 48,5 faizi qızlardır.  

Elmin inkişafında da qadınların müstəsna rolu vardır. 
Doktorantların 50 faizini, bütün elmi işçilərin isə 53,2 faizini 
qadınlar təşkil edir. Son 5 ildə tədqiqat və işləmələrdə məşğul 
olanlardan elmlər doktoru dərəcəsi alan qadınların sayı 1,9 dəfə, 
fəlsəfə doktoru dərəcəsi olan qadınların sayı 1,9 dəfə, fəlsəfə 
dərəcəsi alan qadınların sayı isə 1,7 dəfə artmışdır. Milli Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvlərindən 11-i, akademiklərdən 3-ü 
qadındır.  

Dövlət qulluğunda çalışanlar arasında qadınların xüsusi 
çəkisi 27,7 faiz, sahibkarlar arasında isə 19 faizdir.  

Milli Məclisdə qadın millət vəkillərinin sayı da artır. Əgər 
1990-cı ildə bütün deputatların 4,3 faizini 2000-ci ildə 10,7 
faizini qadınlar təşkil edirdisə, bu gün ölkə parlamentində 
qadınların xüsusi çəkisi 15,6 faizə çatmışdır.  
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1.2. Ailə və ev təsərrüfatı iqtisadi təhlilin obyekti kimi 
 
Reproduktiv davranış və onun iqtisadi təhlili. 

İqtisadiyyatda dövriyyə modelini nəzərdən keçirərkən qeyd 
etmək lazıdır ki, istehlakçı və istehsalçı buraxılış və resursların 
diyməti və sayını müəyyənləşdirərkən bir-birinə təsir göstərirlər. 
Məhsullar və resurslar bazarları və ya torpaq və əmək kimi 
istehsalat amilləri mövcuddur. Qərarlar təsərrüfat işləri aparan iki 
müxtəlif subyekt: ev təsərrüfatları və müəssisələr tərəfindən 
qəbul edilir.  

Ev təsərrüfatları nemətləri alır və istehsalat amillərini satir, 
müəssisələr isə nemətləri satır, istehsal amillərini alırlar. Ev 
təsərrüfatları əməyin və digər resursların satılmasından əldə 
etdikləri gəliri müəssisələrdən nemətlərin alınmasına sərf edirlər, 
müəssisələr əməyin və mülkiyyətin qiymətinə əsaslanaraq 
malların qiymətlərini müəyyənləşdirirlər.  

İşçilər sadəcə olaraq mücərrəd istehsal amili deyillər. İşçi 
dedikdə insan nəzərdə tutulur. Onlar yalnız iqtisadiyyatı əmək 
resursları ilə təmin etməklə məşğul deyillər. Onların ailəsi, 
arzuları və tələbatları vardır. Məhz buna görə də biz iş yerlərinin 
sayı və keyfiyyəti ilə maraqlanırıq, buna görə işsizlik 
səviyyəsinin artması mərkəzi sosial problemə çevrilir, əmək 
bazarı isə müzakirələr, sosial münaqişələr və siyasi narahatıqlar 
mənbəyinə çevrilir.  

XX əsrdə əməkhaqqının tarifi, əməyin şərtləri və biliklərin 
yaradılması məsələsi ilə bağlı əmək və kapital arasında qəti 
vuruşma gedirdi; bu gün qadınlar yaxşı iş və kişilərlə bərabər 
əməkhaqqı almaq üçün öz hüquqları uğrunda mübarizə aparırlar.  

1994-cü ildə YUNİSEF-in İcra Şurası kişilər və qadınlar 
arasında hüquq bərabərliyi, qız və qadınların imkanlarının 
genişləndirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş siyasi icmalını şərh 
etdi. Siyasi icmal qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün 
formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanın və uşaq 
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hüquqları barədə Konvensiyanın məqsədlərinin həyata 
keçirilməsi məqsədi ilə atılan mühüm addımdır.  

Siyasi ictimai inkişaf və cinslər arasındakı bərabərlik 
məsələlərinin araşdırılmasına yeni nəzər deməkdir. Qadınların və 
onların cəmiyyətdə rolu məsələsinə xüsusi diqqət verilir. 
Siyasətin icmalında hüquq bərabərsizliyinin aradan qaldırılması 
üçün onun dərin köklərinin tapılması və ləğv edilməsi məsləhət 
görülür.  

Siyasi icmalda qadınların hüquq bərabərlinin təmin edilməsi 
əsaslarının konsepsiyası şərh edilir. Bu konsepsiyaya əsasən, 
qadınların inkişafı prosesi sosial təminat mərhələsindən 
başlayaraq beş mərhələdən ibarətdir. Qadınların imkan və 
hüquqlarının genişləndirilməsi qadınların resurslardan istifadə 
imkanı, cinslərin bərabərhüquqlu olmayan vəziyyətinin dərk 
olunması, qadınların qərarlarının qəbul edilməsi prosesində 
iştirakı kimi mərhələlərin hər birinin vacib komponentlərindən 
biridir. Sonuncu mərhələdə (nəzarət mərhələsi), qadınlar öz 
hüquq və imkanlarına, kişilərlə bərabərhüquqluğa nail olurlar. 

Cinsi əlamətə görə bərabərsizliyin əsas struktur səbəblərinin 
ləğv edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu problemin həlli 
məqsədilə həyat tsikllarının konsepsiyaları şərh edilir. Bu günkü 
qız – sabahkı qadındır fikrinə əsaslanan bu konsepsiya qızların öz 
inkişafının hər mərhələsində (anadan olandan 5 yaşınadək, 6-dan 
12 yaşa və 13-dən 18 yaşa qədər) qarşılaşdığı problemlərin həlli-
nə yönəldilmişdir. Bu konsepsiya qızların həyatında təzahür edən 
bərabərsizlik təzahürlərinin ləğvinə yönəlmişdir. Cinslər arasında 
bərabərliyin təmin edilməsinə yönəldilmiş strategiya və konkret 
tədbirlər arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

- ailə daxilində bərabərliyə yardım etmək; 
- ev işləri və valideynlik borcunun yerinə yetirilməsində 

ataların daha yaxından iştirakının rəğbətləndirilməsi; 
- fövqəladə vəziyyətlərdə gender problemlərinə aid olan 

məsələlərin həlli; 
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- daha çətin şəraitdə olan qız və qadınlar və ya kasıb ailələrdə 
yaşayan qadınlar üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

Sosial proqramlar və əmək haqqında qanunlar istehsalatda 
qadın və kişilər arasında bərabərsizliyin kifayət qədər 
azaldılmasına kömək etdilər. Amma ev təsərrüfatında isə cinslər 
arasında əmək bölgüsünün çoxəsrlik qaydası hələ də 
qalmaqdadır. İşləyən qadınlar evə gəldikdən sonra “ikinci növbə” 
işə başlayırlar, kişilər isə ev işləri və uşaqların tərbiyəsi ilə demək 
olar ki, məşğul olmurlar.  

Ev təsərrüfatında cinslər arasında ənənəvi əmək bölgüsünün 
qalması fertilliyin dinamikasına, qadınların özfəaliyyət 
göstəricilərinə, iş qüvvəsi bazarında kişi və qadınlar arasında 
bərabərliyə, əmək sferası, əhali, sosial məsələlər və iqtisadiyyatda 
dövlət siyasətinin effektliyinə təsir göstərir. Nə qədər qadınlar ev 
işləri və uşaqların tərbiyəsi üçüm cavabdehdirlər, onlar üçün 
xidmət nərdivanında yüksəlmək, bəzən isə iş bazarında 
ümumiyyətlə iş tapmaq çətin olacaq. Bundan əlavə, o qadınlar ki, 
ailənin təmin olunması üçün işlə təmin olumnası vacib hesab 
edirlər, çətin ki, çoxuşaqlığa razı olsunlar.  

Qadınlar istənilən ölkənin sərvətidilər. Lakin heç bir ölkə öz 
qadınlarına öz kişilərinə yanaşdıqları kimi yanaşmır, heç bir ölkə 
onun iqtisadiyyata verdiyi xeyrə uyğun qiymət vermir. BMT və 
Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan bir sıra araşdırmalar 
nəticəsində məlum olmuşdu ki, qadına qoyulan invetisiyalar 
artımıın sürətlənməsi, səmərəliliyin artması, iqtisadiyyatın 
güclənməsi və yoxsulluğun azalması şəklində geri qayıdır. 
Qadınların azadlığının keşiyində durmaqla dövlət sosial-iqtisadi 
inkişaf üçün zəmin yaratmış olur. Bunsuz da qadınların 
sağlamlığına qoyulmuş investisiyalar az xeyir gətirmir. Onlar 
uşaqların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, ailə rifahının 
artması, səhiyyəyə qoyulan xərclərin azalması və məhsuldarlığın 
yüksəlməsi şəklində geri qayıdır.  
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1990-cı illərdə demək olar ki, plan iqtisadiyyatı bütün 
ölkələrdə başlamış və onların bazar iqtisadiyyatlı demokratik 
dövlətə çevrilməsinə yönəldilmiş keçid prosesi, səhiyyə və sosial 
təminatlar sahəsində böyük kəşflərə səbəb oldu.  

Siyasi dəyişikliklər (o cümlədən, işləyən qadınlar xəstələnmiş 
uşaqlara qulluqla bağlı məzuniyyət (hamiləliyə görə məzuniyyət) 
haqqında proqressiv qanunlar, eləcə də işləyən hamilə qadınları 
zərərli kimyəvi maddələr və həddən artıq fiziki gərginlikdən 
qorumağa yönəldilmiş təhlükəsizlik texnikası və profesional 
gigiyena normaları geniş tədbiq etmişdi. 

Qadınların üzərinə ev işlərinin görülməsi, uşaqlara qayğı, 
qoca və xəstə ailə üzvlərinə qayğı kimi vəzifə borcu düşür. 
Qadınların üzərində bu ikiqat ağırlıq azmış kimi, o, keçid 
dövrünün yaratdığı gündəlik şəraitlə, sanitariya və nəqliyyat 
problemləri, əməyi asanlaşdıran texniki avadanlıqların əldə 
edilməsi üçün sərbəst vəsaitin olmaması, sosial tələbatlara dövlət 
xərclərinin azalması və məişət xidmətlərinə, məktəbəqədər və 
məktəb təhsilinə qiymətlərinin artması kimi problemlərlə də 
rastlaşır. Adətən qadınların başçılıq etdiyi və iki və daha artıq 
uşaqlı ailələr yoxsulluq səviyyəsinə düşürlər. Nigaha girənlərin 
sayının artması qadınların başçılıq etdiyi ailələrin sayının artması 
deməkdir.  

Əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi, yoxsulluğun 
ləğv olunması, davamlı iqtisadi inkişafa nail olunması, bütün 
sahələrdə gender bərabərliyinin təmin olunması istiqamətində 
hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlər öz bəhrəsini verir. 
Azərbaycan əhalisinin ümumi sayının 50,3 %-ni təşkil edən 
qadınlar cəmiyyətin müxtəlif sferalarında çalışırlar. Onların 
ictimai-siyasi, elmi, mədəni, sosial-iqtisadi və digər sahələrdə 
əldə etdikləri uğurlar bütövlükdə dövlətimizin nailiyyətidir. 
Azərbaycanın əksər rayonlarında icra hakimiyyəti başçısının 
müavini qaındır. Dövlət qulluğunda çalışanlar arasında qadınların 
xüsusi çəkisi 28 %, sahibkarkar arasında və 17, 9 %-dir. Bədən 
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tərbiyəsi və idmanla məşğul olanların 39,8 %-i qadınlardır. Milli 
Məclisdə qadın millət vəkillərinin sayı da artır. Əgər 1990-cı ildə 
bütün millət vəkillərinin 4,3%-ni, 2000-ci ildə 10,7%-ni qadınlar 
təşkil edirdisə, bu gün parlamentdə qadınların xüsusi çəkisi 16%-
ə çatıb. 2009-cu ildəki seçkilərdə bələdiyyə üzvü seçilmiş 
qadınların sayı 26,7 % olub. (Əvvəlki bələdiyyə seçkilərində bu 
göstərici 4 % təşkil etmişdir. 2013-cü ildə isə bələdiyyə üzvü 
seçilmiş qadınlarn sayı 35% təşkil etmişdir. Biz növbəti 
parlament seçkilərində də qadın millət vəkillərinin sayının 
artacağına ümid edirik.  

Xüsusilə, qadın sahibkarlığının inkişaf istiqamətində müsbət 
nəticələr var, lakin bu sahədə də fəaliyyətimizi gücləndirmliyik. 
BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası və Mərkəzi Asiya ölkələ-
rinin iqtisadiyyatı üzrə Xüsusi Proqram çərçivəsində bir neçə 
forum və konfranslar keçirilmişdirş Azərbaycan Respublikası bu 
tədbirlərdə aktiv iştirak etmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, 2012-ci 
ildə birgə təşkilatçılıqla Qadın sahibkarların III Forumu da 
Bakıda keçirilmişdir. SPEKA-ya sədrlik edən Azərbaycan 
regionunda qeyd olunan məsələləri xüsusi diqqətdə saxlayır və 
keçən il Bakıda Mərkəzi Asiya Ölkələrinin iqtisadiyyatı üzrə 
Xüsusi Proqram (SPECA) çərçivəsində qadın sahibkarlığın 
inkişafı üzrə Beynəlxalq konftans keçirildi. Konfransın əsas 
məqsədi beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndiril-məsi, qadın 
sahibkarların daha səmərəli fəaliyyəti üçün imkanların 
yaradılmasıdır. Digər mühüm bir tədbir isə İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv dövlətlərin nazirlərinin “İnkişafda qadınların 
rolu” mövzusunda V konfransın keçirilməsi oldu. Möhtərəm 
Prezident İlham Əliyev cənablarının konfrans iştirakçılarına 
müraciəti dövlətimizin bu məsələyə xüsusi maraq və diqqət gös-
tərdiyini bir daha sübut etdi. Qeyd etmək lazımdır ki, gender 
bərabərliyi və qadınların imkanlarının genişləndirilməsi inkişafın 
fundamental əsasıdır və qloballaşma prosesində önəmli yer tutur. 
Qadınlar üçün uyğun şəraitin yaradılması, məşğulluq, sağlamlıq, 
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təhsil və sosial siyasət sahəsində gender bərabərliyinin inkişaf 
etdirilməsi üçün belə tədbirlərin mühm əhəmiyyəti vardır.  

Respublikamızın sürətli iqtidadi inkişafı sosial problemlərin 
həlli üçün etibarlı zəmin yaradır. Bu baxımdan, son illərdə 
uşaqların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, onların müasir 
tələblər səviyyəsində təhsil alması üçün lazımi şəraitin təmin 
edilməsinə yönəlmiş mühüm addımlar atılmışdır. 2009-cu ilin 
“Uşaq ili” elan edilməsi bu istiqamətdə mühüm tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə, dövlət orqanlarının və vətəndaş cəmiyyətinin 
diqqətinin uşaqların problemlərinin həllinə yönəldilməsinə 
xidmət etmişdir. 2009, 2011 və 2014-cü illərdə ümumrespublika 
Uşaq Forumları keçirilmişdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi ilə UNİSEF-in birgə təşkilatçılığı və 
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən ümumrespublika II 
və III uşaq forumları uşaqların hərtərəfli inkişafı, elmi-mədəni 
biliklərə yiyələnməsi, liderlik keyfiyyətlərinin formalaşması üçün 
stimul olmuşdur.  

Ölkəmizdə həyata keçirilən dinamik inkişaf siyasəti bütün 
sahələrdə olduğu kmi, ailə, qadın və uşaq siyasətinin həyata 
keçirilməsi istiqamətində də nailiyyətlərin əldə edilməsinə səbəb 
olmuşdur. Cəmiyyətin inkişafı onun öz vətəndaşına göstərdiyi 
diqqətdən çox asılıdır. Bu mənada, Azərbaycan Respublikasında 
son on ildə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, 
xüsusilə, qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsiin reallaşdırılması 
üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Respublika əhalisinin 50,2 
faizini qadınlar, 26, 9 faizini isə 18 yaşadək uşaqlar təşkil edir. 
Onların məşğulluq və təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, ictimai 
fəallığının artırılması üçün dövlətimiz lazımi şərait yaradır.       

Bu il fevralın əvvəlində ölkə əhalisinin ümumi sayının 50,2 
faizini və ya 4 milyon 820,2 min nəfərini qadınlar təşkil edib. 
Dövlət Statistika Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
qadınların 57,1 faizi nəsilvermə qabiliyyətinə malikdir və orta 
hesabla hər 10 qadın dünyaya 22 uşaq gətirir. Ötən il doğulmuş 
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170,5 min körpənin 46,6 faizini qızlar təşkil edib. Dövlətin daim 
diqqət mərkəzində saxladığı ən mühüm məsələlərdən biri də 
qadınların sağlamlığının qorunmasıdır. Hazırda ölkədə 21 doğum 
evi, 152 qadın məsləhətxanası, 282 uşaq poliklinikası və 
ambulatoriyası qadınların sağlamlığının keşiyində durur və 
qadınlar arasında gözlənilən ömür uzunluğu kişilərdən 5,2 yaş 
yüksək olaraq 76,8 yaşa bərabərdir.  

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında fəal iştirak edən 
Azərbaycan qadınlarının məşğul əhalinin ümumi sayındakı xüsusi 
çəkisi 48,4 faizdir. Ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin 
76,6 faizi, orta ixtisas təhsil müəssisələrində 75,1 faizi, ali təhsil 
müəssisələrində 48,8 faizi, həkimlərin isə 64,9 faizi qadınlardır. 
Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin 45,8 faizi, orta ixtisas 
təhsil müəssisələrində oxuyanların 67,4 faizi, ali təhsil 
müəssisələrinin tələbələrinin 48,5 faizi qızlardır. 

Dövlət qulluğunda çalışanlar arasında qadınların xüsusi 
çəkisi 27,7 faiz, sahibkarlar arasında isə 19,0 faizdir. Bədən 
tərbiyəsi və idmanla məşğul olanların 40,2 faizi qadınlardır. 

Milli Məclisdə qadın millət vəkillərinin sayı da artır. Əgər 
1990-cı ildə bütün deputatların 4,3 faizini, 2000-ci ildə 10,7 
faizini qadınlar təşkil edirdisə, bu gün ölkə Parlamentində 
qadınların xüsusi çəkisi 15,6 faizə çatıb.  

Bələdiyyə üzvü seçilmiş qadınların sayı əvvəlki seçkilərə 
nisbətən son bələdiyyə seçkilərində 6 dəfə artaraq 5236 nəfərə 
çatıb və bələdiyyə üzvləri arasında onların xüsusi çəkisi 35,0 faiz 
olub. Əvvəlki bələdiyyə seçkilərində bu göstərici 4,0 faiz təşkil 
edib.  

Beləliklə, Azərbaycan qadınları cəmiyyətimizin tam hüquqlu 
üzvləri kimi ölkənin sosial, iqtisadi və ictimai-siyasi həyatında 
fəal iştirak edirlər.      

 Yuxarıda sadaladığımız yanaşmalardan hər biri (neoklassik, 
marksist, institusional) reproduktiv davranaşı müxtəlif cür təhlil 
edilir. Məsələn, neoklassik nəzəriyyədə uşağın olub-olmamasına 
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ən əvvəl investisiya qərarı kimi baxırlar. Bu qərar ər-arvad 
tərəfindən rasional seçim əsasında, gözlənilən nemət (sevgi, 
altruizm – inkişaf etmiş əlkələrdə və məhsuldar xidmətlər – 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə) onların məsrəflərinə (pul və vaxt 
məsrəfinə) üstün gələndə qəbul edilir. Uşağa tələbat onların 
saxlanmasında olan xərclərlə mənfi surətdə, valideynlərin 
gəlirləri səviyyəsi ilə isə müsbət surətdə bağlıdır. Lakin müasir 
ailələrdə əksinə, uşaqların sayının azalmasına təsir edir. Bu 
valideynlərin, xüsusən işləyən ananın vaxtının nisbi 
balanslaşması ilə bağlıdır. Bundan əlavə istər-istəməz uşaqların 
sayı və keyfiyyəti arasında asılılıq vardır. Belə ki, uşaqların sayı 
artdıqca keyfiyyəti təmin etmək üçün onların hər birinə qoyulan 
investisiya azalr. Və ananın təhsil səviyyəsi, məşğulluğu həlledici 
faktorlardan birinə çevrilir ki, bu da öz növbəsində nigaha girmək 
üçün partnyorun seçilməsinə, uşaq ölümünə və doğum sayına 
təsir göstərir. Beləliklə, müsir iqtisadi nəzəriyyə uşağın olub-
olmaması qərarının ən əvvəl qadın tərəfindən düşünülmüş olması 
faktının dərk edilməsinə kömək edir.  

Ev təsərrüfatının məhsuldarlıq funksiyası anlayışı. Ev 
təsərrüfatının məhsuldarlıq funksiyası anlayışını nəzərdən 
keçirərkən biz marksist siyasi nəzəriyyə baxımından yanaşmaya 
əsaslanırıq. Gender problemlərinə ilk dəfə XIX əsrdə marksist 
iqtisadi çərçivəsində baxılmışdır. Bu baxımdan daha dolğun 
marksist mövqe F.Ekgelsin “Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və 
dövlətin yaranması” əsədinrə öz əksini tapmışdır. Engels qadının 
məhsuldar əməyi və sənaye müəssisəsində iştirakının qadın 
azadlığının şərtləri və çıxış nöqtəsi kimi qiymətləndirir. Müxtəlif 
tarixi dövrlərdə ailənin tədrici inkişafını nəzərdən keçirən Engels 
qeyd edirdi ki, qadınların evdə qul halına salınması üçün şərait 
(təhkim olunması) yalnız evdən kənarda əmək bölgüsünün 
inkişafı nəticəsində yaranır. Burjua ailəsi bir tərəfdən ailəni 
dolandıran kişilərin ağalığı, digər tərəfdən isə iqtisadi tərəfdən 
kişilərdən asılı olan qadınların açıq, yaxud gizli olaraq əsarət 
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altına alınması əsasında formalaşmışdır. Məsələnin bu cür 
qoyuluşunda qadın köləliyi ancaq qadınların ictimai istehsala cəlb 
edilməsi nəticəsində aradan götürülə bilər. Sosializmə keçid 
zamanı bu məsələnin ev təsərrüfatı və uşaqların tərbiyəsini evdən 
kənara çıxarmaq və bu sahəni ictimai əmək sahəsinə çevirmək 
yolu ilə həll etmək nəzərdə tutulurdu. Bununla da qadınların 
hüquq bərabərsizliyinin obyektiv əsası ləğv olubacaqdı. Lakin 
marksist nəzəriyyəsi aşağıdakı suallara cavab verə bilmir: 

- Qadınların ev təsərrüfatında fəaliyyəti öz mahiyyətinə görə 
nədir - əmək və ya asudə vaxtın keçirilməsi? 

- Bu fəaliyyət zamanı dəyər yaranır ya yox?  
Bu halda ev təsərrüfatını aparan və uşaqları tərbiyə edən 

qadın kimdir - ərin vəsaiti hesabına yaşayan və əvəzində heç nə 
yaratmayan işsiz tənbəl və yaxud əməyi ev təsərrüfatında istifadə 
olunan işçi? 

Beləliklə, marksist nəzəriyyəsi çərçivəsində gender aspekti 
açıq-aydın asılı vəziyyətdədir. Əslində marksizm qadın 
məsələsinə elmi deyil, ideoloji cavab verir: kapitalizm olmasa, 
qadınların istismarı da olmayacaq. Nəticədə marksist iqtisadi 
nəzəriyyəsi üçün qadın və qadın əməyi “görünməz” qalır. Bu 
istiqamətdə işləyən müasir feminist iqtisadçılardan Hayzi, 
Hartmann, Ayris Yanq, Kristin Delfi və başqalarının adlarını 
çəkmək olar. Onlar hamısı öz diqqətlərini üç əsas problemə 
yönəltmişlər:  

1. kapitalizm və qadınların istismarı; 
2. patriarxat və qadınların istismarı; 
3. qadınların istismarında partiarxat və kapitalizmin 

qarşılıqlı əlaqəsi. 
Onların nöqteyi-nəzərincə qadınların istismarı insanın insan 

tərəfindən istismarının ən geniş yayılmış və kök salmış 
formalarından biridir. Radikal feminizmin ən görkəmli nümayən-
dələrindən K.Delfi qadınların istismarını “istehsalatın ailə üsulu” 
konsepsiyasından çıxış edərək izah edir. Onun fikrincə qadınların 
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istisarı onların ev təsərrüfatında nə ilə məşğul olmasından asılı 
deyildir. Qadının işinin evdə olmasının özü istismardır.  

Delfinin fikrincə evdən kənara yalnız kişilər çıxırlar, qadınlar 
isə evdə qalaraq ərlərinin əməyi ödənilməyən işçilərinə çevrilirlər 
və əmək bazarına ancaq kişilərin icazəsi ilə çıxa bilirlər. Kişilər 
hətta qadınların aldığı əməkhaqqını mənimsəyərək bildirirlər ki, 
evdənkənar iş ev işlərinə mane olmamalıdır. Bundan əlavə, məhz 
kişilər qadınların reproduktiv funksiyalarının nəzarətçisi olduqları 
üçün qadınlar kişilər tərəfindən seksual istismar obyektinə 
çevrilirlər. Beləliklə, bu nəzəriyyəyə əsasən qadınların 
istismarının mənbəyi ailədir, kapitalizm isə bunu yalnız 
tamamlayır. Bu tədbirdə ailə istehsalatı çərçivəsində qadınlar 
əzilən və istismar edilən sinifdirlər, hakim sinif isə bütün 
kişilərdi.  

Hartmanın fikrincə kapitalist cəmiyyəti yalnız bazar 
qiymətinə malik olan nemətləri istehsal edən əməyə qiymət verir, 
bazar vasitəsilə qiymətləndirilməyən nemətlər istehsal edən 
əməyi isə (məsələn, uşaqların tərbiyəsi) qiymətləndirmir. Nəticə 
etibarilə, kapitalizm cəmiyyətində qadınların əməyi ikinci 
dərəcəli və sosial cəhətdən əhəmiyyətsiz sayılır. O israr edir ki, 
patriarx reproduktiv funksiya, seksual davranız və qadınların 
işinə kişilərin nəzarəti üzərində qurulub. Bu vaxt qadınların 
istismarından kişilərlə yanaşı kapitalistlər də yararlanırlar, çünki 
qadınların istismarı haradasa kişilərlə kapitalistlər arasındakı 
özünəməxsus sazişdən irəli gəlir.  

Beləliklə, Hartmanın tərəfindən kapitalizm və patriarxa 
verilən şərh marksist şərhlə eynilik təşkil edir. Yəni müasir 
cəmiyyətdə asılı vəziyyətinə son qoyulması ictimai sistemdə 
köklü dəyişikliklər edilməsini, yəni kapitalist istehsal üsulunun 
ləğvini nəzərdə tutur. 

60-cı illərin sonunda neoklassik nəzəriyyəsi iqtisadiyyatın 
gender aspektlərini öyrənməyə başladı. Bunun əsasını amerikalı 
iqtisadçı Herri Bekkerin işləri qoydu. O, konseptual olaraq əmək 
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bazarına çıxmaq haqqında qərarın qəbul edilməsi, əmək 
bazarında diskriminasiyanın səbəbləri, ev təsərrüfatının 
məhsuldarlıq funksiyası, ailədə gəlirin paylaşdırılması və s. kimi 
bölmələri işləyib hazırladı.  

Neoklassiklər əsas nəzəri problemdən biri olan ev əməyinin 
dəyər qiymətini həll etməyə cəhd etmişlər. Bekker tərəfindən 
təşkil olunmuş “ev təsərrüfatının yeni nəzəriyyəsi” ailəni sadəcə 
olaraq bazar məhsullarının passiv istehlakçısı kimi deyil, istehlak 
mallarının aktiv istehsalçısı kimi təqdim edir. Bekkerə görə, 
ailənin tələbatı məhsula deyil, ondan əldə olunan nəticəyədir. 
Müəyyən “istehsal amillərindən” (bazar məhsulları, ailə 
üzvlərinin vaxtı və s.) istifadə edən ailə üzvləri əsas istehlak 
mallarında maddiləşdirilən “son məhsul” buraxırlar. Məsələn, 
paltaryuyan maşın alanda ailə təmiz paltar kimi istehlak malının 
istehsalını nəzərdə tutur.  

Bekkerin konsepsiyasına görə, ailə eyni neməti müxtəlif 
texnologiyalardan istifadə etməklə istehsal edə bilər. Məsələn, 
paltarı əl ilə özü yuya bilər, paltaryuyan dəvət edə bilər. Ailə qar-
şısında duran əsas məsələ istehlak mallarının istehsalı üçün lazım 
olan bu və ya digər istehsalat “texnologiyasının” seçilməsidir. 
Ailə bu seçimi nə üçün edir? Bu ailənin gəlirindən və istehsalın 
amillərinə olan qiymətdən asılıdır. Bu vaxt ev istehsalatı üçün ən 
əsas resurs ailə üzvlərinin vaxtıdır. Vaxtın dəyəri isə alternativ 
xərclərdən irəli gəlir. Qadının seimi aşağıdakı kimi həyata 
keçirilir: o, N saatda ev təsərrüfatından kənarda nə qədər qazana 
bilər və bu N saat ərzində ev işləri başqası tərəfindən görülərsə, 
bu əmək isə öz növbəsində bazar qiyməti ilə qiymətləndirilərsə, 
onun ailəsinə neçəyə başa gələ bilər. Məsələn, əgər qadın 
dizayner işləyərsə, onun əməkhaqqı bir gündə 100 dollardır, 
qulluqçu əməyinin bazar qiyməti isə bir gündə 30 dollardır. 
Deməli seçim aydındır. 
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Aydındır ki, ev təsərrüfatında məşğul olan qadınların təhsili 
və ixtisas dərəcəsi nə qədər yüksəkdirsə, onların bazarda 
məşğulluq səviyyəsi və əməkhaqqı bir o qədər yüksəkdir.  

İqtisadi fikrin ən cavan istiqamətlərindən biri olan 
intituonalizm çərçivəsində gender aspektləri neoklassik və 
neomarksist və sol radikal nəzəriyyələrdə olduğu qədər öz əksini 
tapmamışdır. İqtisadiyyatın gender probleminin öyrənilməsi 
ənənəsi instituonalizmin banilərindən biri olan Torsteyn Veblen 
tərəfindən “Tənbəl sinif nəzəriyyəsi” kitabında qoyulmuşdur. 
Tarix boyu qadınların iqtisadi təkamülünü nəzərdən keçirərkən 
T.Veblen üç əsas mərhələni qeyd edir: 

- qadın işğalçının ovu kimi; 
- qadın öz ağası üçün istahlak mallarının istehsalçısı kimi; 
- qadın kişi müvəffəqiyyətinin və var-dövlətinin nümayiş 

obyekti kimi. 
T.Veblen qeyd edirdi ki, onun üçün müasir olan cəmiyyətdə 

kişilərin sosial statusunun ən təsirli nümayişi onların öz 
qadınlarını məhsuldar fəaliyyətdən azad edə bilməsi dərəcəsindən 
asılıdır. Bu vaxt qadınların ev işinin bir sıra növləri, həyatı 
təminetmə prosesi kimi, real iqtisadiyyatın bir hissəsinə çevrilir, 
kişilərin bazar fəaliyyəti isə (məsələn, maliyyə fırıldaqları) 
cəmiyyət üçün həddən artıq israfçı olur. 

Ancaq gender aspektləri sonrakı institusionistlərin işində öz 
əksini tapa bilmədi: onlar bu problemin öyrənilməsinə yenidən 
80-ci illərin birinci yarısında qayıtdılar. Buna səbəb H.Bekkerin 
klassik işləri oldu. İnstitusionistlər ailənin daxili strukturunun 
əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd edərək “ev təsərrüfatının yeni 
nəzəriyyəsi” çərçivəsini daha genişləndirdilər. Onun üçün ailə - 
sadəcə olaraq bir sıra üstünlükləri və “ev istehsalı 
texnologiyalarına sahib olan ər, arvad və uşaqlar deyil. O, 
motivasiyanı formalaşdıran və öz üzvlərinin davranışına nəzarət 
edən xüsusi institutdur. Bu institutun mövcud olmasının mahiy-
yəti onunla müəyyən edilir ki, fərdlər uşaqların tərbiyəsi və həyatı 
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üçün stabil mühiti təmin etmək üçün uzunmüddətli ailə 
münasibətlərinin vacibliyini vurğulayır, müxtəlif tipli spesifik 
ailə kapitalının  formalaşması ilə bağlı olan riskləri azaltmağa 
çalışırlar.  

İqtisadi böhran şəraitində qadının sosial vəzifələri arasında 
münaqişə kəskinləşir. İşləyən qadın ailəyə gələn gəliri ən azı 1,5 
dəfə artırır. Buna görə ailə naminə işləməkdən imtina etməsi bu 
gəlirin gözəçarpan dərəcədə aşağı düşməsinə səbəb olur. Eyni 
zamanda ictimai istehsalatda qadınların məşğulluğu doğum 
sayının azalmasına səbəb olan əsas amillərdən biridir. Son iki ildə 
əhalinin sosial müdafiə sisteində islahatların aparılması hansı 
cinsə mənsub olmasından asılı olmayaraq, bütün vətəndaşların 
hüquqlarının realizə edilməsi üçün imkanların yaradılmasına 
yönəldilmişdir. Bura daxildir: ailə və professional vəzifələrin 
birləşdirilməsi üçün şərait təmin edilməsi; əhalinin öz 
problemlərini müstəqil həll edə bilməsinə yönəldilmiş sosial 
müdafiənin fəal formalarının inkişafı, vətəndaşların dəyişən 
sosial iqtisadi mühitə uyğunlaşmağa kömək edən və cəmiyyətdə 
sosial gərginliyi azaldan əhaliyə sosial xidmət kimi yeni sahənin 
formalaşdırılması. Müəyyən həyat situasiyalarının spesifikası də 
nəzərə alınır: bütün qadınlar, əlbəttə ki, ilk növbədə rəqabət 
qabiliyyəti aşağı olan və tənhalıq, iş bacarığı, sağlamlıq, öhdədə 
olma amillərinə görə sosial cəhətdən zəif olanlar dövlət 
tərəfindən onlara verilən hüquqlardan istifadə edə bilərlər.  

Nigah münasibətlərinin iqtisadi təhlili. Ailə daxilində 
əmək bölgüsü. Qeyd edildiyi kimi, bir çox cəmiyyətlərdə ailə 
daxilində ənənəvi əmək bölgüsü qadınlara “ailənin quruyucusu”, 
kişilərə isə sahibkar, pul qazanan ailə başçısı kimi baxır. 
Neoklassik nəzəriyyə bu təzahürləri izah etməyə çalışır. Onlar 
“insan kapitalı” anlayışından istifadə etməklə ailədaxili əmək 
bölgüsünün möhkəmləndirilməsi mexanizmini açmağa çalışırlar. 
İnvestisiyaların insan kapitalına qoyuluşunun səmərəliliyi onların 
istifadə olunduğu vaxtın müddətindən asılıdır: əlbəttə ki, 
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professional fəaliyyətlə bütün gün məşğul olanlarda təhsilin 
faydalı iş əmsalı yarım gün məşğul olanlardan, yaxud əmək 
fəaliyyətini uzun müddətə dayandırandan sonra yüksəkdir. 
Cinslər arasında istər bioloji mənşə (qadının uşağını yedizdirə 
bilmək qabiliyyəti) və ya sosial mənşə (bu vaxt bir sıra peşələrdə 
yalnız kişilərə üstsnlik verilir) baxımından kiçicik fərq kifayətdir 
ki, onların ev əməyinin məhsuldarlığını və ya bazar sektorunda 
əmək məhsuldarlığını artıran hər hansı kapital növünün yığımı 
üzrə ixtisaslaşmağa əldə sövq edir. Bu sistem ailə daxilində əmək 
bölgüsünü daha da möhkəmləndirir.   

Ev əməyi ev təsərrüfatının məhsuldarlığını və nigahın 
qorunması üçün mənfəət gətirən spesifik kapitalı artıran xüsusi 
vərdişlər yaradır. Eyni zamanda bazar sektorunda əməkdən 
imtina edilməsi, bazar insan kapitalının əldə edilməsindən imtina 
etmək deməkdir ki, bu da boşanma ilə bağlı gəliri aşağı salır. 
İqtisadi-feministlər qeyd edirlər ki, əmək bazarında hüququ 
pozulan qadınlar ev işlərinə daha çox vaxt ayırmağa məcbur 
olurlar. Bu isə qadınların bazar insan kapitalı yığımına mane olur, 
onların professionallığının və əmək haqqının aşağı düşməsinə 
gətirib çıxarır və nəticədə onları iqtisadi sərbəstlikdən məhrum 
edir. Toplanmış ailə insan kapitalı daha çox ev təsərrüfatı ilə 
məşğul olmağa sövq edir və mümkün boşanmadan əldə ediləcək 
mənfəəti azaldaraq qadının ailədəki asılı vəziyytini möhkəm-
ləndirir.  

Feminizm nəzəriyyəçiləri “insan nədir?”, “ailə nədir?”, 
“ailədə və cəmiyyətdə qadın və kişilərin rolu nədən ibarətdir? ” 
kimi fundamental anlayışları şübhə altına aldılar və tənqid etdilər. 
Fəlsəfə və iqtisadi nəzəriyyədə insana verilən təriflər (“iqtisadi 
insan”, insan rasional varlıq, siyasi varlıq, ictimai heyvan, azadlıq 
və muxtariyyətə malik olan varlıq kimi və s.) yalnız kişilərə aid 
edilirdi, ona görə ki, birincisi, qadınlar siyasi, ictimai, iqtisadi 
həyat sahələrindən çıxarılmışdılar və muxtariyyat hüquqları yox 
idi, ikincisi, qadınların reproduktiv ailə funksiyaları insanı 
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heyvanlardan ayıran əsl insan keyfiyyəti və ev təsərrüfatında işi 
ya “görünmürdü”, ya da fəaliyyətin ən aşağı forması kimi 
qiymətləndirilirdi. Bu cür yanaşma, yəni insan anlayışının kişilərə 
aid edilməsi, androsentrizm adı aldı.          

Qadınların bəzən qəsdən, bəzən isə qəsdsiz fəlsəfəsi və 
sosial-iqtisadi elmi nəzəriyyələrdən çıxardan bu yanaşma feminist 
tənqidin mərkəzində durdu.  

İşçilər əmək bazarında işçi qüvvəsini satır, əvəzində 
əməkhaqqı alırlar. Qadının ev əməyi isə əməkhaqqı ilə əvəz 
edilmir və və bu onun multifikasiyası üçün əsas yaradır, ev 
əməyinin əslində iş olmaması və “ailədə əsas rol evə pul gətirənə 
məxsusdur” kimi fikirləri təsdiqləyir. Bu, kişilərin üstünlüyünü 
təsdiqləyərək, ailədə resurslar və əməyin qeyri-bərabər bölgüsünə 
gətirib çıxaran ailədaxili hakimiyyət iyerarxiyası və tabeçilik 
yaradır. Beləliklə, ailə haqqında “buludsuz razılıq adası” kimi 
əfsanəyə son qoyuldu. 

Heydi Hortmanın fikrincə, ailədə maraqların birliyi və 
qarşılıqlı dəstəklə yanaşı, qeyri-bərabər əmək bölgüsü və tələbata, 
istehsalata olan müxtəlif münasibətlərlə bağlı bağlı olan 
ziddiyyətlər də vardır.  

Müasir ailə əvvəlki kimi kişinin qadın üzərində hakimiyyəti 
sahəsi olaraq qalır. Kişi hakimiyyətinin ölçüsü isə ailə vəzifələri 
və ev əməyindən azad olmaqla ölçülür.  

Bir çox tədqiqatçılar sübut edirlər ki, qadının evdar 
vəziyyətinə keçməsi təşəbbüsü həmişə kişilərə maxsus olmuşdur. 
Onların dəlilləri (bəhanələri) həm proteksionist (bu çətin işdən 
getmək lazımdır), həm iqtisadi (uşaq bağçasının qiyməti ananın 
əmək haqqından çox ola bilər) və ən çox hallarda uşaqların 
maraqları ilə (mənim kiçik oğlum pis oxuyur, onunla məşğul 
olmaq lazımdır) bağlı olur. 

Ailədə münaqişəyə səbəb gender rollarının 
bölüşdürülməsidir. Bizim şəraitimizdə evdar qadının xoşbəxtliyi 
ərin arzusundan asılıdır. Ər öz hakimiyyətini hiss edir, buna görə 
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də “yeni dövlətlilərin” ailəsində qarşılıqlı münasibətlərin 
möhkəm patriarxal modeli özünü biruzə verir. Qadın xidmətçi 
heyət yerini tutur. Əgər qadın üçün “ailə”, yaxud “iş” seçimi 
nəzəri cəhətdən mövcuddursa, kişi bu seçim qarşısında qalmır, 
axı o, mütləq işləməli və pul qazanmalıdır. 

Respublikada ictimai ishesaldan kənarda qalan əmək 
ehtiyatlarının əksəriyyəti qadınlardır. 1979-cu il əhalinin 
siyahıyaalınaması məlumatlarının təhlilindən aydın olur ki, həmin 
qadınların əksəriyyəti öhdəsində kiçik yaşlı uşağı olanlardan, 
xüsusi peşəsi olmayanlardan və sairədən ibarətdir. Buna görə də 
həmin qadın əmək ehtiyatlarından heç də hamısını real işçi 
qüvvəsi hesab etmək doğru olmaz. Deməli, əmək ehtiyatlarının 
ictimai istehsala cəlb edilməsinin müəyyən həddi olmalıdır.  

Təqribi hesablamalar göstərir ki, Azərbaycan Respublikası 
üzrə əmək ehtiyatalrının ictimai istehsala cəlb edilməsi 
səviyyəsini təqribən 28-30 faizə çatdırmaq mümkündür. Bunu isə 
sosial problemlərin həll edilməsi, məqsədəuyğun iş yerlərinin 
yaradılması, peşə təhsilinin yüksəldilməsi yolu ilə əldə etmək olar.  

Əmək ehtiyatlarının, xüsusilə də qadınların ictimai 
istehsaldan kənarda qalan hissəsinin buraya cəlb edilməsi çox 
mürəkkəb və çətin bir prosesdir, heç şübhəsiz ki, yuxarıda qeyd 
edilən şəraitin yaradılması müəyyən maliyyə vəsaiti və vaxtla 
əlaqədardır. Bu isə birdən-birə deyil, xeyli müddət ərzində həll 
edilə bilən bir məsələdir. Başqa sözlə, bu şəraitin yaradıılması 
tələb edilən dövr ərzində həmin əmək ehtiyatlarının bir qismi yaş 
nöqteyi-nəzərindən, digər bir qismi ailə tərkibinin dəyişməsi ilə, 
başqa bir hissəsi isə yeni ixtisas almağa imkanı olmadığı üzündən  
bu şərait yaradıldıqda belə ictimai istehsala cəlb edilə 
bilməyəcəkdir. Bu mənada həmin əmək ehtiyatlarının ictimai 
istehsala cəlb edilməsi imkanları aşkar edildikcə söhbət təkcə bu 
gün onların ictimai istehsala cəlb edilib-edilməməsində deyil, 
gələcəkdə bu kimi halların təkrar olunmaması da əsas məqsəd 
kimi qarşıya qoyulur. Bizim fikrimizcə, məhz mövcud vəziyyətin 
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yaranmasının əsl səbəblərindən biri də vaxtı ilə bu cür 
problemlərin nəinki ayrı-ayrı zonalar üzrə, hətta bütövlükdə 
respublika üzrə aparılmamasıdır. Buna görə də son illərdə bu cür 
tədqiqatların aparılması zərurəti meydana çıxmışdır. Əhalinin 
təkrar istehsalı və əmək ehtiyatlarının istifadə məsələləri nəinki 
ayrı-ayrı zonalarda, bütün inzibati rayonlar, şəhər və kəndlər üzrə 
aparılmalıdır. Çünki hər şəhərin və rayonun əhalisinin təkrar 
istehsalı prosesi bir-birindən ciddi surətdə fərqlənir və buradakı 
əmək ehtiyatlarının ictimai istehsaldan kənarda qalması səbəbləri 
də müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyi aşkara çıxarmadan və ayrı-ayrı 
rayonlar, şəhər və kəndlər üzrə əmək ehtiyatları balansları tərtib 
etmədən ictimai istehsaldan kənarda qalan əmək ehtiyatlarının 
buraya cəlb edilməsi üçün real tədbirlər işləyib hazırlamaq 
mümkün olmaz. 

Müasir şəraitdə insan amilindən istifadənin intensiv şərtləri 
daha böyük üstünlüyə malikdir. Çünki onun intensiv şərtlərinin 
təsir dairəsi olduqca azdır. Bu da əsas etibarilə ölkənin iqtisadi və 
sosial inkişaf xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. İnsan amilindən 
istifadənin yaxşılaşdırılmasında intensiv şərtlərin rolunun 
yüksəldilməsinə müasir dövrdə böyük yer verilir.  

İlk dəfə olaraq istehsalın bütün artımının intensiv amillər 
hesabına alınması nəzərdə ttulmuşdur. Azərbaycan üzrə milli 
gəlirin artımının 90 faizi intensiv amillər hesabına əldə oluna-
caqdır. Lakin bu heç də onu göstərmir ki, Azərbaycanda 
istehsalın səmərəliliyi aşağı olacaqdır. Çünki respublikada 
istehsalın artımının intensiv amilləri çoxdur və burada intensiv 
amillərin nisbətən üstünlik təşkil etməsi qanunauyğun hal kimi 
qəbul edilməlidir.  

İntensiv şərtlər dedikdə iqtisadi, təşkili və sosial amillərin 
yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsi, əməyin elmi-texniki 
tərəqqisinin sürətlə inkişafı, əl əməyinin tədriclə aradan 
qaldırılması və s. başa düşülür. İqtisadçıların hesablamalarına 
görə iqtisadi, təşkili və sosial amillərin yaxşılaşdırılması hesabına 
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milli gəlirlərin orta illik artım səviyyəsini 1,3-1,5 dəfə, əmək 
məhsuldarlığını uyğun olraq 1,5-2 dəfə artırmaq olar.  

İnsan amilindən səmərəli istifadə olunmasının intensiv 
şərtlərinin ən mühümü və ən başlıcası elmi-texniki tərəqqinin 
sürətlə inkafından ibarətdir.  

Əksər təminatlı ailələrin iqtisadi vəziyyəti sabit olmadığı 
üçün, biznesdə uyğunsuzluqlardan heç kəs mühafizə 
olunmamışdır. Hər şeydən əvvəl kişilər doğrudan da bütün günü 
işləməyə məcburdurlar və onlar “sığorta” işləyirlər, çünki “ailə 
onlardan asılıdır”. 

Nəhayət, bizim evdar qadınlarımızın çoxunun yaşadığı həyat 
şəraiti “Qərb standartlarından” fərqlənir. Əsasən bunlar varlı 
adamların arvadı deyillər, “orta sinfin”, yəni “ağ mülklərdə” deyil, 
adi kiçik qabaritli evlərdə yaşayan ailələrin qadınlarıdır.  

Azərbaycanda ailədə, xüsusən qadınlar üçün həyatın ən vacib 
olan sahəsidir və o, konservativ, sabit institut olaraq qalır. 
Baxmayaraq ki, struktur baxımından, xüsusən şəhər rayonlarında 
kiçik ailələr üstünlük təşkil edir, insanlar əvvəliki kimi böyük ailə 
normalarına ümid edirlər. Bu normalar qadınlar üçün həm neqativ, 
həm də pozitiv nəticələrə malikdir: bir tərəfdən qohumlara kömək 
sistemi saxlanılır, digər tərəfdən isə qadınların fərdi inkişafı və 
azadlığı məhdudlaşır.  

Neoklassik məktəb nigahın bağlanmasını firmaların 
yaradılması ilə müqaisə edir: rasional seçim əsasında. Bekkerin 
tərifinə görə nigah kifayət qədər səmərəli olan nigah bazarının 
köməyi ilə kiçik biznes yaradılması məqsədilə qadın və kişilərin 
çeşidləmə prosesidir. Hər nigah uşaqlar, ətrafdakıların hörmət və 
həsədi, nüfuz, sağlamlıq, altruizm, məmnuniyyət və s. daxil 
olmaqla xüsusi ailə kapitalı yaradır. Bu kapitalın çox hissəsi 
ancaq nigah müddətində olur və nigah pozulan kimi itir. İnsanlar 
nigaha o zaman girirlər ki, onların birlikdə yarada biləcəkləri 
nemətlilərin həcmi ayrı-ayrılıqda yarada biləcəkləri nemətlərin 
cəminin həcmindən çox olsun. Nigah o zamn pozulur ki, ondan 
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əldə edilən mənfəət gözlənilən mənfəətdən aşağı olur. Deməli 
nigah münasibətlərində də insanlar səmərəliliyin maksimum 
olmasına çalışır.  

Nigah nə qədər uzunmüddətli olarsa, onun pozulması 
ehtimalı bir o qədər aşağı olar. Belə ki, ər-arvad bu ailədə xüsusi 
insan kapitalı toplayırlar və ayrılıq onlar üçün böyük itkilərə 
səbəb olur. Bu yanaşma qadınların iqtisadi fəallığı ilə bağlı olan 
bir sıra təzahürlərin izah edilməsinə imkan yaradır. İnkişaf etmiş 
ölkələrdə boşanmaların sayının artması ən əvvəl əmək bazarında 
qadınların fəallığının artması ilə bağlıdır. 

 Neoklassik məktən nigahın bağlanmasının iqtisadi 
mexanizmini bu institutun xüsusiyyətlərinə varmadan təhlil edir. 
Məsələn, nigahın və ailədaxili əmək bölgüsünün dəyişməyən 
təbiətinə əsaslanaraq, “qadın” və “kişi” əməyinin bir-birini 
tamamlamasının nigahın bağlanmasından əldə edilən mənfəəti 
artırması haqqında nəticə. Başqa bir nəticə: qadının  potensial 
qazancı nə qədərdirsə, ictimai istehsalatda iştirak etməməsi ona 
bir o qədər baha başa gəlir və nəticə etibarilə nigah pozulmaq 
təhlükəsi altında qalır. Bu nəticə “işləməyən qadın” haqqında 
fərziyyələrdən və bu gün inkişaf etmiş ölkələrdə üstünlük təşlkil 
etməyən müvafiq ailə tipindən irəli gəlir. Məhz bu  fərziyyə bazar 
mexanizminin təhlili ilə kifayətlənən neoklassik nəzəriyyənin ən 
zəif yeridir. Buna görə də bəzi feministlər neoinstitusionalizmin 
imkanlarından istifadə edərək nigah və ailəni, onun müasir 
formasında, cəmiyyətdə qadınların asılı vəziyyətini istehsal edən 
institutlar nəzərdən keçirirlər. İnstituinalizm metodlarına 
əsaslanan feministləri ailənin yaradılmasının bazar mexaniz-
mindən daha çox, onun müasir cəniyyət strukturunda, sosial 
qaydaların saxlanılmasında yeri maraqlandırır. 

İndiyə qədər Azərbaycanda qanunlar qadınların nigah, 
boşanma sahəsində və uşaqlara qəyyumluq etməkdə hüquqlarını 
qoruyan eqalitlər və dünyəvi qanunlar olaraq qalırdı. Lakin sosial 
və demokratik dışbalansın olmamasını bəhanə gətirərək bəzi din 



 59

xadimləri qanuniləşdirilmiş çoxarvadlılığı yenidən bərpa etmək 
istəyirlər. Əlbəttə ki, qadınlar buna qarşı öz etirazlarını bildirirlər. 
Bu məsələnin parlament səviyyəsində müzakirəsi isə zarafatlarla 
deyişmədən uzağa getmədi .                

İnsan amilinin ehtiyatlarından, daha doğrusu potensial 
imkanlarından tam istifadə edilməsi respublikanın sosial-iqtisadi 
inkişafının sürətləndirilməsinin ən mühüm və başlıca mənbəyidir. 
Lakin bu ehtiyatlatın tam işə salınması heç də sadəcə məsələ 
deyil, insan fəaliyyətlərinin bütün istiqamətlərində 
formasiyadaxili inqilabi dəyişikliklər tələb edir. İnsan fəaliyyətini 
əhatə edən və insan amilindən tam və səmərəli istidafə eyməyə 
imkan verən ən mühüm formasiyadaxili inqilabi çevrilişlərin 
isqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. İnsan psixologiyasının yenidən qurulması, müasir 
iqtisadi şəraitə uyğun olaraq insanlarda yeni iqtisadi 
psixologiyanın formalaşması. 

2. İnsanların gündən-günə artan tələbatının daha dolğun və 
daha yaxşı ödənilməsi, əhalinin sosial xidmətlərlə tam təmin 
edilməsi, sosial obyektlərin genişləndirilməsi və onların müasir 
insan psixologiyasına uyğyn olaraq təşkil edilməsi. 

3. Cəmiyyətin idarə edilməsinin, xüsusilə istehsalın 
təşkilinin bütün sahələrdə iqtisadi metodlara üstünlük verilməsi, 
bu problemdə inzibati, psixoloji və iqtisadi metodlar arasında 
optimallığın təmin edilməsi -və s. 

Müasir şəraitdə qarşıya qoyulan və həm keyfiyyətcə, həm də 
kəmiyyətcə əvvəlkilərdən fərqlənən mürəkkəb, çoxcəhətli iqtisadi, 
sosial vəzifələrin yerinə yetirilməsi yeni insanın 
formalaşmasından çox asılıdır. İqtisadiyyatın hansı sahəsinə 
nəzər salsaq görərik ki, orada dövlət tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsində birinci növbədə insanların hazırlıq səviyyəsi 
nəzərə alınır. İstər elmi-texniki tərəqqinin inkişafı, istər iqtisadi 
metodların tətbiqi, isrətsə də əmək ehtiyatlarının ictimai istehsala 
tətbiqi birinci növbədə insan psixologiyasından asılıdır. Eyni 
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zamanda onun mürəkkəbliyini qeyd etmək lazımdır. Əgər əmək 
ehtiyatlarının ictimai istehsala cəlb edilməsi, yaxud da elmi-
texniki tərəqqinin nailiyyətlərini istehsalata geniş tətbiq etmək 
cəmi bir neçə il davam edirsə, keyfiyyət etibarı ilə eyni insan 
psixologiyasının formalaşması illərlə  - 10 illərlə nail olunan 
prosesdir. Əgər bütün digər amillər dəqiq statistikya 
uyğunlaşmırsa, insan psixologiyasının formalaşmasını heç bir 
ölçü vahidi ilə ölçmək mümkün deyil. Onu yalnız müşahidə yolu 
ilə, sorğu vasitəsilə təqribi olaraq müəyyən etmək mümkündür.  

Psixologiyanın mühüm və müasir dövr üçün ən vacib 
sahələrindən biri iqtisadi psixologiyadır. Bu elmin taixi heç də 
böyük deyildir. Həmin problemin öyrənilməsinə cəmi bir neçə 
ildir ki, başlanışmışdır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatla psixilogiya 
arasında qarşılıqlı əlaqə son vaxtlar psixologiyanın iki yeni sahəsi 
ilə: iqtisadi psixologiya və təsərrüfat idarəçiliyinin psixologiyası 
vasitəsilə öyrənilmişdir.  

İqtisadi psixologiya səmərəli təsərrüfatçılığın sosial-psixoloji 
şəraitini tədqiq edən elmi psixologiya sahəsidir. O, insanlarda 
istehsala sosial-psixoloji münasibətlərin inkişafı səviyyəsi ilə 
xarakterizə olunur və ictimai istehsalın sosial-iqtisadi 
səmərəliliyinin artırılmasında çox böyük rol oynayır. Ölkədə 
istehsalata, ictimai mülkiyyətə sosial-psioloji münasibətlərin 
formalaşmasında, yeni insanların iqtisadi psixologiyasının 
inkişafında böyük irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Lakin insanların 
ictimai psixologiyasının məhsuldar qüvvələri inkişafın müasir 
səviyyəsindən və ümumiyyətlə, müsir tələbdən geri qalmasına 
indi heç kim şübhə etmir.  

İqtisadi psixologiya istehsalın ekstensiv inkişafı şəraitində və 
bir çox illər ərzində formalaşmışdır. Onu intensiv şəraitə 
uyğunlaşdırmaq da bir çox illər tələb edir. Bunu sürətləndirmək 
üçün isə iqtisadi psixologiya üzrə elmi-tədqiqat işlərini 
genişləndirmək, onun elmi-metodoloji əsaslarını hazırlamaq, hər 
bir fərd, yaxud fərd qrupları üçün xüsusi psixloji yanaşma, yaxud 
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psixoloji rəftar metodları işlətmək lazımdır. Yeni psixoloji rəftar 
metodlarının hazırlanması daha mütərəqqi iqtisadi psixolojiyanın 
formalaşması zərurəti həmçinin bir sıra ümumi şərtlərlə 
əlaqədardır ki, bunlara da aşağıdakılar daxildir: 

1. Müasir dövrdə hökumətin çoxtərəfli tədbirləri nəticəsində 
insan cəmiyyətinin mədəni səviyyəsi xeyli yüksəlmiş, hər bir şəxs 
mənəvi cəhətdən zənginləşmişdir.  

2. Dünyada və eləcə də ölkədə əhalinin sayı getdikcə artır, 
insanlarasarı münasibətlərin dairəsi genişlənir, yeni formaları 
meydana çıxır. Belə bir vəziyyət yeni psixoloji metodların 
tətbiqini tələb edir.  

3. Müasir dövr elmi-texniki tərəqqi əsridir. İnsan 
fəaliyyətinin hər bir sahəsində çox incə texnika və texnologiya 
tətbiq olunur ki, bu da insanlardan böyük psixoloji gərginlik tələb 
edir. İnsanın abstrakt əmək fəaliyyətində çətinlik mərkəzi fiziki 
əzələlərdən zehni düşüncələrə, insan psixologiyasına keçir. Belə 
şəraitdə iqtisadi psixologiyanın köhnə metodlarından istifadə 
etmək yalnız psixi xəstəliklərin çoxalmasına gətirib çıxara bilər. 

4. Məhsuldar qüvvələrin sürətli inkişafı, maddi nemətlər 
bolluğu bir tərəfdən əhaliin maddi həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə, digər tərəfdən isə onların psixologiyasının 
intensivləşdirilməsinə, gərginləşmədinə gətirib çıxarır. Bu vaxt 
dərk olunan məlumatların sayı çoxalır, psixoloji yük sürətlə artır.    

Belə bir şəraitdə iqtisadi psixologiyanın tam dərk olunması, 
onun sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi məqsədilə geniş 
miqyasda istifadə edilməsi, müasir inkişafın vacib tələblərindən 
biri kimi çıxış edir.  

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin 
yekunlarına həsr olunmuş konfransda dövlət başçısı İlham Əliyev 
cənabları vurğulamışdır ki, Azərbaycan dünya miqyasında 
iqtisadi baxımdan ən sürətlə inkişaf edən ölkədir.  
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Dinamik inkişaf tempinə malik olan Azərbaycanın iqtisadi 
tərəqqisinin əsasında duran mühüm amillərdən biri də çoxsaylı 
infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsidir. Bu gün 
paytaxtda olduğu kimi respublikamızın regionlarında da sosial 
infrstrukturun inkişafı maksimum dövlətimiz tərəfindən diqqətdə 
saxlanılır. Ölkı prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanan və 
icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramları 
çərçivəsində çoxsaylı, əhəmiyyətli infrastruktur layihələri həyata 
keçirilib. Məqsəd Bakı və onun mərkəzi ilə yanaşı, ətraf 
qəsəbələr və bölgələr arasında fərqi aradan qaldırmaqdır.  

Ötən 11 ildən artıq bir dövrdə qazanılan təcrübə göstərir ki, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında prioritet kimi müəyyən edilmiş 
və neft-qaz gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə regional taraz-
lığın təmin edilməsində regional inkişaf üzrə Dövlət Proqramları 
mühüm rol oynayıb. İcrası başa çatmış iki Dövlət Proqramı 
çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti daha da yüksəlib, 
ölkədə işgüzar fəallıq artıb, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyəti 
daha da genişlənib, geniş və ölkənin bütün coğrafi hüdudlarını 
əhatə edən iri infrastruktur layihələri həyata keçirilib.  

Məlum olduğu kimi Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı uğurla icra olunmaqdadır. 
Proqramda qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafının 
davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial 
xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması ümumilikdə bölgələrin 
hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış 
məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın həyata keçirilməsinin təmin edilməsi nəzərdə 
tutulub. 

“Azərbaycan Respubliksı regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin 
yekunlarına həsr olunmuş konfransda dövlət başçısı İlham Əliyev 
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demişdir: “Əgər biz 2014-cü ilə nəzər salsaq görərik ki, son 11 il 
ərzində Azərbaycan dünya miqyasında sosial və iqtisadi 
baxımdan ən sürətlə inkişaf edən ölkə olmuşdur. Bütün gös-
təricilər bunu təsdiq edir. Sadəcə olaraq bəzi rəqəmləri göstərmək 
istərdim. 2004-cü ildən bu günə qədər ümumi daxili məhsulumuz 
3,4 dəfə artmışdır. Bu dünya miqyasında rekord göstəricidir. 
Sənaye isthsalı 2, 7 dəfə artmışdır. On bir il ərzində ölkə 
iqtisadiyyatına 180 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. 
2004-cü ildə bizim valyuta ehtiyatlarımız 1,8 milyard dollar idisə, 
bu gün 50 milyard dollardan çoxdur.“ 

2004-cü ildən bugünə qədər ümumi daxili məhsul 3,4 faiz, 
sənaye istehsalı isə 2,7 dəfə artmışdır. On bir il ərzində ölkə 
iqtisadiyyatına əgər 2004-cü ildə valyuta ehtiyatlarımız 1,8 
milyard dollar idisə, bu gün artıq 50 milyard dollardan çoxdur. 
Bu dövr ərzində 1 milyon 360 min yeni iş yeri açılmışdır. 
Dünyanın aparıcı kredit reytinq agentlikləri Azərbaycanın 
reytinqlərini artırmışlar. Davos Dünya İqtisadi Forumu ölkə-
miziiqtisadi sahədə rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 38-ci yerə 
layiq görülmüşdür.  

Prezident İlham Əliyev proqramın icrasının birinci ilinin 
yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı çıxışında dünya üçün 
çətin illərdə də Azərbaycanın sürətli inkişaf templərini 
saxlamasından məmnunluğunu ifadə edib. Dövlət başçısı 
Azərbaycanı sabitlik adası və inkişaf məkanı kimi 
səciyyələndirərək, eyni zamanda, uğurlarımızın təkanverici 
amillərinə diqqət çəkib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
perspektivlərini belə qeyd edib: “Ölkəmizsə ictimai, siyasi 
vəziyyət sabitdir, iqtisadiyyata böyük həcmdə investisiyalar 
qoyulur və iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi istiqaməytində çox 
önəmli addımlar atılır. Yəni, bu gün Azərbaycan nəinki regionda, 
dünya miqyasında seçilən ölkələrdən biridir və dünyada bizə olan 
maraq artır. Bu yaxınlarda Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivə-
sində keçirdiyim çoxsaylı görüşlar, orada səslənən fikirlər bunu 
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bir daha göstərir və Azərbaycanın inkişaf modelini yüksək 
qiymətləndirirlər.“ 

Son 11 ildə ölkə iqtisadiyyatının yüksək templərlə inkişafı 
geniş məzmunlu sosial proqramları, zəzuri infrastruktur 
layihələrini reallaşdırmağa imkan verib. 2004-cü ildən bəri 
ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair iki Dövlət 
Proqramının və 2014-2018-ci illəri əhatə edən sayca üçüncü 
Dövlət Proqramının birinci ilinin icrasının müvəffəqiyyətlə 
reallaşdırılması nəticəsində ölkədə 80 faizi regionların payına 
düşməklə 1 milyon 300 mindən artıq yeni iş yerləri yaradılıb. 
Respublikada qısa müddətdə işsizlik və yoxsulluq 5 faizə düşüb, 
əhalinin gəlirlərinin artmasının müqabilində inflyasiya aşağı – 
cəmi 1,4 faiz həddində saxlanılıb.  

Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi məqsədyönlü 
siyasətə uyğun olaraq ölkənin getdikcə artan maliyyə resursları 
regionların tarazlı inkişafına, qeyri-neft sektorunun imkanlarının 
genişləndirilməsinə, müasir dünya çağırışlarına uyğun olaraq 
innovativ sənaye quruculuğuna, modern idarəçilik metodlarının 
tətbiqi, maddi-texniki təçhizatın yüksəldilməsi yolu ilə kənd 
təsərrüfatının ixrac potensialının artırılmasına yönəldilir. 
Ölkəmizdə 2004-c ildən bəri regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanları ilə təsdiqlənən 
və artıq icrası tamamlanan iki Dövlət Proqramının, eləcə də, 
hazırda 2014-2018-ci illəri əhatə edən sayca dördüncü Dövlət 
Proqramının uğurla reallaşdırılması sayəsində Azərbaycanın 
əksər bölgələri ilə paytaxt arasında fərq minimuma enib, 
regionlar iqtisadi güc aliminə çevrilib. Hazırda Azərbaycanın bü-
tün regionlarında tarixən formalaşan ənənələr, yerli əmək və 
xammal ehtiyatları nəzərə alınmaqla yaradılan müasir isteh-
salatları nəzərə almaqla yaradılan müasir istehsalatlar uğurla 
fəaliyyət göstərir.             

Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamk inkişafında və uğurların 
qazanılmasında regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndi-
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rilməsi ilə bağlı Dövlət proqramları mühüm rol oynayır. Həm 
2004-cü ildə, həm də 2009-cu ildə qəbul edilmiş iki Dövlət 
Proqramının icrası ölkəmizin iqtisadi yüksəlişində çox 
əhəmiyyətli oldu. Məhz bu proqramların uğurlu icrası ilə 2004-
2013-cü illər üzrə ölkəmizin hərtərəfli, dayanıqlı və şaxələnmiş 
şəkildə inkişafı təmin edildi. Bu inkişaf hər bölgədə, hər rayonda, 
hər kənddə özünü göstərir. “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş 
konfransdakı giriş nitqində dövlət başçısı cənab İlham Əliyev 
həmin illər ərzində ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi 
istiqamətində çox önəmli addımlar atıldığını vurğulayıb: “2004-
cü ildə birinci proqramın qəbul edilməsi tarixi hasidə idi. 
Yadımdadır, 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində bəyan et-
mişdim ki, əgər xalq mənə etimad göstərsə, ilk növbədə, region-
ların inkişafı ilə məşğul olacam və proqram qəbul ediləcəkdir. 
Belə də oldu, 2004-cü ilin fevralında regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı birinci Dövlət Proqramı qəbul olunmuşdur və 5 il ərzində 
uğurla icra edilmişdir. O vaxt bəyan etmişdim ki, 600 min iş yeri 
yaradılacaqdır. Ancaq ondan daha çox iş yeri yaradılmışdır. 
Baxmayaraq ki, o vaxt bizim böyük maliyyə resurslarımız yox idi, 
valyita ehtiyatlarımız çox məhdud idi, iqtisadiyyat çoxşaxəli 
deyildi və neftdən gələn gəlirlər, hələ ki, qabaqda idi. Buna 
baxmayaraq düşünülmüş siyasət nəticəsində və xalqın böyük 
dəstəyi ilə biz birinci proqramı uğurla baş vurduq və ikinci 
proqram qəbul edildi. Əlbəttə ki, ikinci proqramı qəbul edərkən 
artıq Azərbaycan dəyişmişdi. 2009-cu ildə Azərbaycan artıq 
ayaqda möhkəm dayanmışdı. Artıq bizim gəlirlərimiz gəlməyə 
başlamışdı. Ona görə hələ 2009-cu ildə ikinci proqramın icrası ilə 
bağlı demişdim ki, mən heç bir problem görmürəm. O proqram 
da artıqlaması ilə icra edilmişdir.” 

Regional inkişaf tədbirləri davamı kimi ölkə başçısının 2014-
cü il 27 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
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Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı” regionlarının inkişafının davamına 
təminat yaratmışdır. Dövlət proqramı ölkədə makroiqtisadi 
sabitliyin təmin olunması, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi, yeni müəssisə və iş yerlərinin yaradılması, 
irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, 
kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin rifah 
halının daha da yaxşılaşdırılması və yoxsulluq səviyyəsinin 
azaldılması kimi prioritetləri özündə ehtiva edir.  

Azərbaycan qısa bir zaman kəsiyində çox böyük iqtisadi 
uğurlara nail olmuşdur. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafında 2006-cı il həqiqətən də sıçrayış ili 
olmuşdur. Əgər ümumi daxili məhsul 2005-ci ildə 26,4% 
artmışsa, 2006-cı ildə 34% yüksəlmişdir.  

Tarixən qısa bir zamanda belə böyük nailiyyətlərin əldə 
olunmasının əsas və yeganə səbəbi, müstəqilliyimizin və 
dövlətçiliyimizin qurucusu və memarı, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin milli və ümumbəşəri dəyərlərə, inkişafın dünya 
təcrübəsinə və təmayüllərinə əsaslanmaqla, elmi əsaslara və 
proqnozlara söykənməklə hazırlanmış iqtisadi inkişaf 
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi ilə şərtlənir.  

2008-ci ildə ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçilən İlham Əliyev andiçmə mərasimində demişdir 
ki, “Azərbaycanda uğurlu iqtisadi inkişaf, iqtisadi islahatlar və 
neft strategiyamız, ilk növbədə, insanların yaşayış səviyyəsinin 
yaxşılaşmasına xidmət göstərir... Mən bu gün andiçmə 
mərasimində son beş il ərzində mənə göstərilən dəstəyə görə, 
etimada görə doğma xalqıma bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. 
Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da 
Vətənimizin uğurlu inkişafı üçün, Azərbaycanın çiçəklənməsi 
üçün mən əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm.” 
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Bu gün möhtərəm prezidentimizin keçdiyi uğurlu yola nəzər 
saldıqda onun andiçmə mərasimində söylədiyi fikirlərin, vədlərin 
reallıqla həyata keçməsinin şahidi oluruq.     
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1.3. Əmək bazarı və qadınların sosial qrup kimi gəlirləri 

 
 

Hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatı nəzərdən keçirilən zanam 
ilk növbədə cəmiyyət üzvlərinin vəziyyəti, onların həyat 
səviyyəsinə diqqət yetirilir. Həyat səviyyəsi dedikdə cəmiyyət 
üzvlərinin maddi, sosial və mənəvi tələbatlarının ödənilməsi 
dərəcəsi nəzərdə tutulur. Bu səviyyə ölkədə məhsuldar qüvvələrin 
inkişaf səviyyəsindən və hakim mülkiyyət münasibətlərindən asılı 
olaraq müxtəlif olur. Əvvəllər müxtəlif ölkələrdə həyat 
səviyyəsini müəyyən etmək üçün müxtəlif göstəricilərdən istifadə 
edilirdi. Hazırda isə bütün ölkələrdə BMT-nin müəyyən etdiyi 
göstəricilər kompleksindən istifadə olunur. Bu göstəricilərə 
əsasən aşağıdakılar aid edilir: doğum, ölüm və digər demoqrafik 
amillər, cəmiyyət üxvlərini sanitar-gigiyenik yaşayış şəraiti; 
ərzaq məhsullarının istehlakı; mənzil şəraiti; əhalinin gəlir və 
xərcləri; əmək şəraiti və məşğulluq; istirahətin təşkili; sosial 
təminat və s. 

Ümumiyyətlə desək, əhalinin həyat səviyyəsi ölkənin iqtisadi 
inkişaf səviyyəsindən, əhalinin əldə etdikləri gəlirlərdən asılıdır. 

Əhali gəlirləri dedikdə milli gəlirin pul, məhsul və xidmətlər 
şəklində ev təsərrüfatlarının sərəncamına keçən hisəssi nəzərdə 
tutulur. Bu gəlirlərin əsas mənbələri əhalinin əmək qabiliyyəti, 
malik olduqları sərvət, dövlət və digər təşkilatlardan olan 
ödəmələrdir. Onlar ənək qabiliyyəti müqabilində əməkhaqqı və 
mükafatlar, məvacib və s. əldə edirlər. Malik olduqları sərvətlərin 
müqabilində isə sahibkarlıq mənfəəti, faiz, renta, divident 
götürürlər. Əhalinin müəyyən hissəsi isə dövlət və digər 
təşkilatlardan transfert ödəmələri şəklində gəlirlər əldə edirlər. 

Mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq maddi istehsal 
sahələrində işçilərə ödənilən əməkhaqqı əsasən iki formada – 
vaxta görə və işə görə ödənilir. Vaxta görə əməkhaqqı o 
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sahələrdə tətbiq olunur ki, orada ayrı-ayrı fərdlərin tətbiq etdikləri 
əməyin miqdarı və keyfiyyətini dəqiq müəyyən etmək olmur. 
İdarə aparatı işçilərinə, təmir çilingərlərinə, sürücülərə, 
elektriklərə və s. vatxa görə əməkhaqqı ödənilir. İstehsal olunan 
məhsulun miqdarı və keyfiyyəti, görülən işin həcmi ayrı-ayrı 
fəaliyyətindən asılı olan sahələrdə isə işə görə əməkhaqqı forması 
tətbiq olunur.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda əhalinin gəirləri müxtəlif nöqteyi-
nəzərdən təsnifləşdirilir. Maddi formasına görə gəlirlər natural və 
pul gəlirlərinə ayrılır. Natural gəlirlər dedikdə ev təsərrüfatının 
həyətyanı sahələr və bağ təsərrüfatlarından, müəssisələrin 
yardımçı təsərrüfatlarından əldə etdikləri məhsullar nəzərdə 
tutulur.  

Əhalinin pul gəlirləri nominal, sərəncamda qalan və real 
gəlirlərə ayrılır. Normal gəlirlər dedikdə ayrı-ayrı şəxslərin, ev 
təsərrüfatlarının müxtəlif mənbələrdən əldə etdikləri pul nəzərdə 
tutulur. Sərəncamda qalan gəlir isə nominal gəlirdən vergiləri və 
digər məcburi ödəmələri çıxdıqdan sonra yerdə qalan hissədir. Bu 
hissə ev təsərrüfatının şəxsi istehlakına və yığımına sərf olunur. 
Real gəlirlər isə sərəncamda qalan hesabına mövcud qiymətlərlə 
əldə etdiyi əmtəələrin miqdarında əldə olunan gəlirdir. Real 
gəlirlər əhaliin həyat səviyyəsini əks etdirən göstəricidir. Real 
gəlirlərin miqdarı normal gəlirin, vergi və digər məcburi 
ödəmələrin səviyyəsindən asılıdır. Belə ki, digər amillər 
dəyişməz qalıb nominal gəlirlər yüksək olduqda real gəlirlərl də 
olur və əksinə. Digər amillər sabit qalıb qiymətlərin səviyyəsi 
yüksək olarsa əhali daha az məhsul və xidmətlər satın ala biləcək 
və real gəlirləri də aşağı olacaq və əksinə.  

Əhalinin gəlirləri həmçinin əməkli (zəhmətlə qazanılan) və 
əməksiz (zəhmətlə qazanılmayan) gəlirlərə ayrılır. İnzibati-
amirlik sistemində yalnız dövlət və kooperativ müəssisələrində 
əmək fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən gəlirlər əməkli gəlirlər 
hesab olunurdu. Həyətyanı sahəsində, yardımçı təsərrüfatlardan 
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əldə edilən gəlir də əməkli gəlir hesab olunurdu. Digər gəlirlər isə 
əməksiz hesab olunur və onlara qarşı ciddi mübarizə aparılırdı.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində isə gəlirlərin əməkli və əməksiz 
gəlirlərə bölgüsü meyarı tamamilə başqadır. Burada bilavasitə 
əmək sərfi ilə əlaqədar olmayan əməksiz gəlirlər leqal və qeyri-
leqal gəlirlərə ayrılır. Leqal gəlirlər dedikdə mülkiyyət və 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan gəlirlər nəzərdə tutulur. 
Bunlara qiymətli kağızlardan, tərpənməz mülkiyyətdən, vərəsəlik 
və s. gələn gəlirlər aid edilir. Qeyri-leqal gəlirlərə isə gizli 
iqtisadiyyatın müxtəlif növlərindən əldə edilən gəlirlər aiddir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhali gəlirləri bazar prinsipinə 
əsasən bölüşdürülür. Bazar prinsipi istehsal amilləri 
mülkiyyətçilərin gəlirlərinin həmin amillərdən alınan son hədd 
nəhsullarına uyğun olaraq bölüşdürülməsini nəzərdə tutur. 
Gəlirlərin bazar prinsipi ilə bölgüsü cəmiyyət üxvlərinin əldə 
etdikləri gəlirlərin xeyli dərəcədə qeyri-bərabər olmasına səbəb 
olur. Gəlirlərin bərabərsizliyinin iqtisadi və sosial səbəbləri vardır. 
İqtisadi səbəblərə ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi və malik 
olduğu mülkiyyətin kəmiyyət və keyfiyyəti aiddir. Gəlirlərin 
bərabərsizliyinin sosial amilləri isə aşağıdakılardır: təhsilin 
səviyyəsi və işçilərin peşə hazırlığı, peşəkarlıq zövqü və risk 
etmək bacarığı, bazarda hökmran mövqe tutmaq, əli gətirib-gətir-
məmək, himayədarın olması və s. 

Gəlirlərin qeyri-bərabərliyi nəticəsində yaranan sosial 
gərginliyi yumşaltmaq üçün dövlətlərin əksəriyyəti özlərinin 
iqtisadi siyasətində müəyyən tədbirləri nəzərdə tuturlar. Bu 
tədbirlərdən biri də yaşayış minimumunun müəyyən edilməsidir. 
Bu minimumu əhalinin aşağı gəlirli qrupunun xərclərinin 
miqdarının və quruluşunun təhlili əsasında hesablanır. Yaşayış 
minimumu insanların həyatının saxlanılmasına və işçi qüvvəsinin 
təkrar istehsalı üçün zəruri olan ən mühüm maddi nemətlərin və 
xidmətlətin minimum səviyyəsində istehlakını nəzərdə tutur. 
Yaşayış minimumunun fizioloji və sosial minimumu növləri 
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vardır. Fizioloji minimum ancaq insanın həyatının saxlanılması 
və işçi qüvvəsinin fiziki mənada bərpa etmək üçün maddi 
nemətləri və xidmətləri əhatə edir. Sosil minimum isə fiziki 
minimumdan əlavə mövcud ölkənin inkişaf səviyyəsinə uyğun 
olan minimum mənəvi və sosial tələbatların ödənilməsi üçün 
zəruri olan məhsul və xidmətlərə çəkilən xərcləri də nəzərdə tutur.  

Əmək bazarı. Əmək bazarının seqmentasiyası. Əmək 
bazarı – cəmiyyətin sosial-siyasi və iqtisadi həyatında vacib və 
planlı sahədir. Əmək bazarında işçi qüvvəsinin dəyəri qiymətlən-
dirilir, işçi qüvvəsinin icarə şərtləri, eyni zamanda əməkhaqqının 
kəmiyyəti, əməyin şərtləri, təhsil almaq imkanları, məşğulluğun 
təminatı və s. müəyyənləşdirilir. Əmək bazarı məşöulluq 
dinamikasının əsas tendensiyalarını özündə əks etdirir.  

Qərbin iqtisadi nəzəriyyələrində əmək bazarı – istehsal 
resurslarından yalnız birinin realizə edildiyi bazardır. Burada 
müasir bazarın fəaliyyəti təhlil edilərkən 4 əsas konseptual 
yanaşmanı qeyd etmək lazımdır. Birinci konsepsiyanın əsasında 
klassik siyasi iqtisadın postulatları dudur. Bu konsepsiyanın 
tərəfdarları hesab edirlər ki, əmək bazarı qiymət tarazlığı əsasında 
fəaliyyət göstərir. Təhsilə və ixtisasa (insan kapitalı) qoyulan 
investisiya – maşın və avadanlığa qoyulan investisiyaların 
analoqudur.  

Qiymət tarazlığı modelinə əsasən, fərd o vaxtacan “ixtisasa 
investisiyalar” qoyur ki, bu qoyuluşa gəlir norması azalır. İşçi 
qüvvəsinə qiymət bazar tələbatlarına çevk cavab verir, tələb 
təkliflərdən asılı olaraq azalır və ya artır.  

Neoklassiklərdən fərqli olaraq keynsçilər və monitaristlər 
əmək bazarına daimi və fundamental tarazlıq təzahürü kimi 
baxırlar. Keynsians modelinə əsasən işçi qüvvəsinin qiyməti 
(əməkhaqqı) qəti müəyyən edilir və demək olar ki, dəyişmir 
(xüsusilə azalmır). Bu konsepsiyaya əsasən qiymət bazarın 
tənzimçisi deyilsə, belə tənzimçi kənardan daxil edilməlidir. Bu 
tənzimçi dövlətə aid edilir. Dövlət tələbatların məcmusunu 
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azaldıb artırmaqla verilmiş tarazlığı poza bilər. Beləliklə, bu 
modelə uyğun olaraq işçi qüvvəsinə tələbat əməyə bazar 
qiymətinin enib qalxması ilə deyil, tələbatların cəmi, yəni 
istehsalatın həcmindən asılı olaraq tənzimlənir. 

Keynsians yanaşma tərəfdarları kimi, monetaristlər 
məktəbinin nümayəndələri də işçi qüvvəsinə dəyişməzliyi fikrinə 
tərəfdar çıxırlar. Monetaristlər işsizliyin “təbii” səviyyəsi 
anlayışını irəli sürürlər: 

- əmtəə bazarının struktur xarakteristikasını əks etdirən; 
- onda qiymətləri dəyişməz edən ; 
- onun normal fəaliyyətinə mane olan; 
- onun bərabərsizliyini və deməli işsizliyi artıran. 
Bazarın tənzimlənməsi üçün monetaristlər maliyyə-kredit 

siyasətinin alətlərindən istifadə etməyi təklif edirlər. 
Real iqtisadi həyatda əmək bazarının dinamikasına, işçi 

qüvvəsinə və ona olan tələbata təsir göstərən bir sıra amillər 
səbəb olur. Burada tənzimləyini yalnız makro və mikro iqtisadi 
amillər deyil, eyni zamanda sosial və sosial-psixoloji amillərdir.  

Real iqtisadi həyatda əmək bazarının dinamikasına bir neçə 
amillər təsir göstərir ki, onlar da öz növbəsində təklif olunan işçi 
qüvvəsinə və tələbinə təsir göstərir. Belə ki, təklif olunan işçi 
qüvvəsi ilk növbədə demokratik amillərə - doğum sayının 
səviyyəsi, əməkqabiliyyəti olan əhalinin sayının artım tempi ilə 
müəyyən edilir.  

Demokratik amillərlə yanaşı bazar dinamikasının ən mühüm 
amillərindən biri əmək qabiliyyətli əhalinin müxtəlif demokratik 
və etnik qrupların iqtisadi fəalııq dərəcəsidir. Məsələn, qadınların 
sosial rolunun fəallaşması nəticəsində onların işçi qüvvəsinin 
tərkibinə daxil edilməsi işçi qüvvəsinə təklifin artımına gətirib 
çıxardı. İşçi qüvvəsinin dinamikasına ən ciddi təsir göstərən 
amillərdən biri də immiqrasiya və emiqrasiya prosesləridir.  

İşçi qüvvəsinə tələbata elmi-texniki tərəqqi də ciddi təsir 
göstərir. Bu yaxınlara qədər işçi qüvvəsinə əmtəə kimi baxılmırdı. 
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Şübhəsiz, real həyatda minlərlə adam muzdla tutulan işçi kimi 
işləmiş və işləməkdədir. İqtisadi ayrı-seçkiliyindən əziyyət çəkən 
ən böyük qrupu qadınlar təşkil edir. Bütün il boyu tam iş gücündə 
çalışan qadın eyni vaxtda, təhsilə və sosial statusa malik olan 
kişinin orta əhəkhaqqının ən yaxşı halda yalnız 80%-ni ala bilir.  

Kişilərin və qadınların gəlirlərinin fərqli olmasının kökündə 
nə durur? Səbəblər çoxdur və onların kökləri ictimai ənənə və 
gözləmələrdə, eləcə də sosial-iqtisadi faktorlarda, məsələn, 
təksildə, peşə təlimində və iş təcrübəsində gizlənir. Ümumiyyətlə 
götürsək, eyni iş üçün qadınlar kişilərdən az məvacib almırlar. 
Sadəcə olaraq qadın əməyinin az ödənişi ondan irəli gəlir ki, 
onlar bir vaxt yüksək ödənişli peşələrdən, məsələn, tikinti ya 
şaxta işindən kənarlaşdırılmışdırlar. Bundan başqa qadınlara öz 
karyelarını yarımçıq qoyub özlərini uşaqlara qulluğa və ev 
işlərinə həsr etmək xasdır: beləliklə də, belə çıxır ki, qadınlar az 
ödənişli iş yerləri çərçivəsində məhdudlaşdırılmışdır. Çünki təhsil 
və uzunmüddətli iş təcrübəsi yüksək məvaciblə bağlı olduğundan, 
əmək ödənişlərindəki fərqlər heç də təəccüb doğurmur. 

Ötən əsrin sonunda kişi və qadınların əməkhaqları arasındakı 
fərqləri azaltmağa yönəlmiş yeni yanaşma – müqayisəli dəyər 
təklif olundu. Bu ideya “eyni iş üçün bərabər əməkhaqqı” 
ideyasını əvəz etdi. Bu yeniliyi başa düşmək üçün əməkhaqqının 
strukturunu təhlil etmək və baxmaq lazımdır ki, müqayisəli dəyər 
əməyin ayrı-ayrı növbəsində əmək ödənişinin bərabərləşdiril-
məsinə necə təsir göstərdi. 

Müqayisə edilən dəyərlər təliminə görə, əməkhaqqı tarifi 
həmin əməyin dəyərinə əsaslanmalıdır. Müqayisəli ödəmələrlə 
ölçülən əmək sahələrdə çalışan adamların əməyi eyni cür 
ödənilməlidir və əgər işə götürən bu prinsipə əməl etmirsə, bunu 
mənəviyyatsızlıq və qnunsuz ayrı-seçkilik kimi başa düşmək 
lazımdır. Bu yanaşmaya uyğun olaraq, cəmiyyət eyni işlər üçün 
kişi və qadınların bərabərləşdirilmiş eyni əməkhaqqı 
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ödənilməsinə nail olur, haqsız fərqləri və ayrı-seçkiliyi ləğv edə 
bilər. 

Məşğulluqda cinsi əlamətə görə ayrı-seçkilik. Əmək 
resurslarının təhlilinə aid ənənəvi iqtisadi araşdırmalarda qadının 
fəhlə aid ənənəvi iqtisadi araşdırmalarda qadının fəhlə əməyinə 
bu resurslsrın tərkib hissəsi kimi baxılır. Lakin feministlərin 
fikrinə görə bu cür yanaşma əmək bazarında qadınların üzləşdiyi 
ayrı-seçkiliyin xüsusiyyətlərini əks etdirmir.  

Bir çox Qərb ölkələrində ayrı-seçkiliyə qarşı qanunların 
qəbul edilməsinə baxmayaraq, feminist qadınlar bu problemin 
həll olunduğunu hesab etmirlər.  

Qadınlara qarşı ayrı-seçkilik varmı və bu özünü cinsi mənsu-
biyyətdə göstərirmi? Bəli, var və cinsi əlamətə görə bu ayrı-
seçkilik iki formaya bölünür: 

- eyni əməyin qeyri-bərabər ödənilməsilə bağlı 
əməkhaqqındakı ayrı-seçkilik; 

- məsuliyyət və qərar qəbulu ilə bağlı və yüksək ödənişli 
nüfuzlu peşələrə və vəzifələrə qadınların çox az yol tapması ilə 
əlaqədar peşə seqreqasiyası. 

Bununla belə qeyd olunmalıdır ki, açıq-aşkar və ya birbaşa 
ayrı-seçkilik yoxdur. Belə ki, bərabər əməyə görə bərabər ödəniş 
prinsipi tətqiq olunur. Lakin kişilərin əməyi daha yüksək ödənilir, 
cünki onlar peşə hazırlığına malikdirlər və xidməti iyerarxiyada 
daha yüksək vəzifələr tuturlar. İdarəçilik kadrları arasında 
qadınlara çox nadir halda rast gəlinir. Onlar köməkçi xidmət 
heyətinin 80%-ni (məsələn, katibələr, dəftərxana işçiləri, 
xadimələr), mütəxəssislərin 65%-ni, idarə edənlərin 47%-ni təşkil 
edirlər. Ayrı-seçkilik göstəricilərindən biri də “feministləşdi-
rilmiş” sektorda qadınların orta əməkhaqqının nisbətən aşağı 
olmasıdır. “Feminist” sektorlarında (təhsil, səhiyyə, sosial və s.) 
qadınların məvacibləri, onların yüksək peşə hazırlığı səviyyə-
lərinə baxmayaraq, başqa sektorlara nisbətən çox cüziliyi ilə 
nəzərə çarpır.  
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Orta peşəkarlıq vərdişləri qadınlarda kişilərə nisbətən 
aşağıdır. Bu hadisə qismən onunla izah olunur ki, mövcud təhsil 
sistemi çərçivəsində qızların (və onların valideynlərinin) etdikləri 
seçim qadının cəmiyyətdəki ənənəvi rolundan və onun daimi 
təsirindən irəli gəlir. Qadınlara iş yerində irəliləyişə nail olmaq da 
çətindir, çünki onlar əlavə olaraq ailədə və ev işində 
çalışdıqlarından özlərinin peşə səviyyəsini artırmağa lazımınca 
diqqət yetirmək imkanında deyillər. Etiraf etmək lazımdır ki, 
buna bir sıra sosial və psixoloji faktorlar da təsir göstərir. 
Baxmayaraq ki, valideynlik və ev üzrə vəzifələrin partnyorlar 
arasında bərabər bölgüsü getdikcə daha geniş yer alır, bununla 
belə hər iki halda yükün ağırlığı qadınların üzərinə düşür və 
onlarda xidməti pilləkənlə daha yüksək ödənişli sahələrə qalxmaq 
üçün kifayət qədər vaxt və enerji qalmır. 

Cinsi əlamətlərə görə məşğulluq sahəsində olan ayrı-
seçkiliyin iqtisadi təhlili gender bərabərsizliyinin mərkəzi 
anlayışıdır. Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 
ləğvinə dair BMT Konvensiyasının 1-ci maddəsi ayrı-seçkilik 
anlayışını belə təsbit edir: “Qadın hüquqlarının pozulması 
anlayışı cinsi ayrı-seçkilik prinsipi əsasında qoyulan hədlər, 
məhdudiyyətlər və qadağalar kimi dərk ediləcəkdir və bütün 
bunların məqsədi siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, sivil və hər hansı 
digər bir sahədə ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq qadınların 
hüquqlarının və azadlıqlarının tanınması və ya bu hüquq və 
azadlıqlardan qadınlarla kişilərin hüquq bərabərliyi prinsipi 
əsasında istifadə edilməsini məhdudlaşdırmaq və heçə endirmək-
dir. 

Cinsi əlamətə görə bazar ayrı-seçkiliyi nəzəriyyəsi. Cinsi 
ayrı-seçkiliyin səbəbləri ilə bağlı iqtisadi nəzəriyyəsi ilə bağlı bir 
neçə yanaşma mövcuddur:  

- işəgötürənlərin, işçilərin özlərinin və və ya 
istehlakçıların müəyyən cinsdən olan işçilərə şəxsi üstünlük 
vermələri və ya mənfi yanaşmaları; 
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- statistik ayrı-seçkiik nəzəriyyəsi: bunun mahiyyəti 
ondadır ki, işəgötürənlər müəyyəm qruplarda hiss etdikləri 
xüsusiyyətləri ayrı-ayrı individlərin üzərinə keçirirlər; 

- inhisar gücü nəzəriyyəsi; bu o deməkdir ki, əmək 
bazarında yaranan ayrı-seçkiliyin səbəbi bu bazarı inhisara 
salmaq cəhdindən irəli gəlir.  

Üstünlik vermə səviyyəli ayrı-seçkilik. İşəgötürən 
tərəfindən ayrı-seçkilik. Ayrı-seçkiliyin bu modeli ayrı-seçkiliyə 
meyllilik anlayışını təhlil etməyə səy göstərmiş E.Bekker 
tərəfindən təşkil edilmişdir. Bu növ ayrı-seçkilik o zaman 
meydana çıxır ki, burada işəgötürən bu və ya digər demokrafik, 
yaxud etnik qruplardan olan işçiləri muzdlu əməyə cəlb etdikdə 
müəyyən yanlış təsəvvürlərə istinad edir. İşəgötürən nə qədər 
ayrı-seçkiliyə meylli olarsa, ayrı-seçkiliyə yol verən firmalarda 
bir o qədər də kişilərin və qadınların əməkhaqqının ödənişində 
fərqli olacaqdır.  

Ayrı-seçkiliyin bu modeli iki nəticəyə söykənir: 
1. Şəxsi üstünlük vermə səviyyəsində ayrı-seçkilik edən 

işəgötürən məcburdur ki, öz gəlirinin bir hissəsini öz seçiminə 
qurban versir, çünki lazımi cinsdən (irqdən) olan işçi namizədi 
məhdud əmək bazarından seçən sahibkar faktiki olaraq orada olan 
və özünün əlaqə yaratmaq istəmədiyi digər işçiləri  rədd edir; 

2. Əmək bazarında qadınlara qarşı ayrı-seçkilik edən və 
etməyən iki qrup işətögürənin olması kişi və qadınların 
əməkhaqqı arasında fərqin yaranmasına səbəb olur. Əmək 
bazarında daha çox qadının iştirakı işəgötürən tərəfdən daha çox 
qadının cinsi ayrı-seçkiliyə məruz qalması ehtimalını artırır. Bu 
da öz növbəsində kişilərə nisbətən qadınların az əməkhaqqı 
almasına səbəb olur. Əgər bazarda firmalar seqredasiya əsasında 
(işə yalnız qadınlar, yaxud eyni irqi və etnik mənşəli adamlar 
götürülürsə) qurulmuş olsa idi, onda ayrı-seçkilik 
neytrallaşdırılmış olardı, belə ki, bu növ firmaların işçiləri onlara 
oxşar digər adi firmaların işçiləri kimi eyni əməkhaqqı alardılar.  
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İşəgötürən tərəfdən ayrı-seçkilik modelindən irəli gələn 
nisbətən mübahisəli nəticə odur ki, ola bilsin ayrı-seçkilik edən 
sahibkarlar seçimlərində maksimum gəliri deyil, nəyin faydalı 
olduğunu (öz baxışlarına görə) üstün tuturlar. 

İqtisadi nəzəriyyə qarşısında qaçılmaz bir suala cavab vermək 
zərurəti durur: nə üçün bilərəkdən ayrı-seçkiliyə gedən firmalar 
müflis olmuş, axı onların xərcləri ayrı-seçlkilik etməyən firmalara 
nisbətən daha çox olur. 

Məntiqə görə bir müddət sonra əmək bazarında yalnız ayrı-
seçkilik siyasəti yetirməyən firmalar qalmalıdır. Lakin təcrübədə 
belə bir şey baş vermir. 

İstehlakçı tərəfindən ayrı-seçlkilik. Ayrı-seçkiliyin bu 
modeli adətən məşğulluğun o sahələrində yaranır ki, orada 
istehlakçılarla əlaqələrin tezliyi və intensivliyi çox yüksəkdir 
(məsələn, o hallarda ki, istehlakçı açıq-aşkar olaraq ona qadınlar 
tərəfindən xidmət göstərilməsinə üstünlük verir və s.) 

Ayrı-seçkiliyin bu tipinə bəzən cinsi əlamətə görə peşə seqre-
qasiyasının aparıcı səbəb kimi baxılır. Məsələn, əgər 
istehlakçıların əsas kütləsi kişi və qadın peşələri və məşğulluğu 
sahəsində gender stereotiplərini bölüşdrürsə, daha çox müştərini 
(onların arasında ayrı-seçkilik tərəfdarı olan istehlakçılar da 
vardır) cəlb etmək üçün firmalar elə qrup işçiləri tutmağa 
çalışacaqlar ki, istehlakçılar məhz onlarla iş əlaqələrinə üstünlük 
verirlər. Əgər bu zaman qadınlar istehlakçılar tərəfindən ayrı-
seçkiliyə məruz qala biləcəkləri peşə və vəzifə üzrə iş tapmağa 
cəhd edərlərsə, onda onlar ya aşağı əməkhaqqı ilə razılaşmalı, ya 
da öz kişi həmkarlarından daha üstün peşəkar olmalarıdır.  

Özünün muzdla işəgötürmək praktikasını istehsalçıların ayrı-
seçkilik üstünlükləri ilə uzlaşdıran firma öz işçilərinə daha 
yüksək əməkhaqqı ödəmək məcburiyyətində qalacaq və deməli, 
istehsal etdiyi məhsulların qiymətlərini də artıracaqlar. 
Fikirləşmək olar ki, onları tədricən müflisləşmə gözləyir, belə ki, 
onlar şübhəsiz rəqabətdə uduzmalıdırlar. Bunun bir izahı ondadır 
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ki, ayrı-seçkili istehsalçıların istehlak xərcləri strukturunda bu 
növ məsrəflər çox olmaya da bilər və cüzi qiymət artımı onların 
seçiminin dəyişməsinə səbəb olmur. Nəticədə istər ayrı-seşkilik 
edənlər, istərsə də onların qurbanlarının çəkdiyi xərclərə 
baxmayaraq, istehlakçı tərəfindən ayrı-seçkilik davam edə bilər.  

İşçi tərəfindən ayrı-seçkilik. Bu növ ayrı-seçkilik o zaman 
əmələ gəlir ki, müəyyən sosial-demokratik və ya etnik qrupa 
mənsub olan işçilər digər qrupların nümayəndələri ilə əmək 
münasibətləriə girməkdən çəkinirlər. Belə ki, əgər kişilərin 
birbaşa rəisləri qadın olarsa, onlar vəzifə tutmaqdan imtina edə 
bilər. Onları öz tərkibində saxlamaq üçün bu növ firmaları cinsə 
görə fərqli əməkhaqqı stavkaları yeridə bilər və bununla da 
faktiki olaraq küşülərə əlavə “mükafat” ödəyə bilərlər. Görəsən, 
hansı səbəblərə görə firmalar ayrı-seçkiliyə üstünlük verən 
işçilərlə işbirliyinə razılaşırlar? Axı firmalar özlüyündə 
maksimum gəlirə yönəlmiş təşkilatdır və qadın əməyinin 
keyfiyyəti eyni olan kişi əməyini daha yüksək ödəmək onlar üçün 
xərclərin xeyli artırılması deməkdir. Bundan başqa son 
zamanlarda qadınlar əvvəllər kişi peşəsi sayılan bir çox peşələrə 
yol tapmağa başlamışlar. Bu isə obyektiv olaraq nüfuzlu iş yerləri 
uğrunda rəqabəti gücləndirir. Nəticə etbarilə, əgər firmanın bütün 
işçiləri öz əmək məhsuldarlığını, yaxud həmin təşkilata 
loyallığını ya sədaqətini azaldarsa, firmaya dəyəcək ziyan onun 
kişilərə “cinsi mənsubiyyətlərinə görə” mükafat ödəməsi ilə bağlı 
əlavə xərcləri xeyli üstələyə bilər. Göründüyü kimi, işçi 
tərəfindən edilən ayrı-seçkilik firma üçün əlavə xərclərə səbəb 
olur. Yalnız bu üsulla firma bu növ ayrı-seçkiliyi neytrallaşdıra 
bilər.  

Statistik ayrı-seçkilik. Ayrı-seçkiliyin digər səbəblərindən 
biri də muzdlu işəgötürmədə istifadə edilən informasiyalnın 
keyfiyyətidir. İşəgötürənin qarşısında fartiki olaraq muzdlu işçi 
haqqında olan dolayı informasiya, onun təhsili, təcrübəsi, 
testlərinin nəticələri, əvvəlki iş yerlərindən aldığı zəmanətləri və 
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digər məlumatlar əsasında onun potensialını təyin etmək vəzifəsi 
durur.  

Bu halda qərar toplanan dolayı informasiyanın subyektiv qiy-
mətləndirilməsi əsdasında, ya da yalançı rasionalizm deyilən (o 
deməkdir ki, bu və ya digər qrupun ayrı-ayrı nümayəndələrinə 
tətbiq edilən standart onların təmsil olunduğu qrup üçün 
formalaşdırılmışdır) yanaşma əsasında qəbul oluna bilər. 
Məsələn, əgər işəgötürən hesab edirsə ki, iş karyeralarında 
buraxdığı fasilələrə görə qadınlar firma üçün kişilərə nisbətən 
daha az əhəmiyyət kəsb edirlər, onda onlar vəzifəyə konkret 
namizədin şəxsin peşə və ailə xarakteristikalarına baxmayaraq, 
muzdla işəgötürməyə üstünlüyü həmişə kişi namizədlərə 
veriləcək və qadınlara isə yalnız pis yerləri təklif edəcəklər. İşə-
götürmədən faktiki imtina etmək bu halda fərdin müəyyən cinsə 
mənsubluğu səbəbindən baş verəcək. 

Beləliklə, bu növ ayrı-seçkiliyin mahiyyəti ondadır ki, 
işəgötürən muzdlu işə götürdükdə vəzifəyə namizədlər haqqında 
əldə etdiyi dolayı informasiya (təhsil, təcrübə, yaş, cins test nəti-
cələri, zəmanətlər və s.) əsadında onların mümkün iş 
məhsuldaralığını və səmərəliliyini proqnozlaşdırmağa çalışır, son 
nəticədə isə üstünlüyü qadınlara yox, kişilərə verir.  

İnhisar gücü modeli. Ayrı-seçikiliyin digər səbəbi əmək 
bazarı strukturunun inhisarıdır. Bu şərhə uyğun olaraq əmək 
bazarı rəqabətlidir və inhisarçı qüvvələr hərəkət edir, cins və irq 
isə işçi qüvvəsini bir-biri ilə rəqabət aparmayan qruplara bölmə 
kriterisi kimi çıxış edir. Ayrı-seçkilik isə qalmaqda davam edir, 
çünki onu edənlərə mənfəət gətirir.  

İnhisar gücü modelinin iki variantını nəzərdən keçirək: 
- doldurma modeli; 
- əmək bazarının ikili modeli.  
Doldurma modeli. Bu modeldə cinsi əlamətə görə və 

əməkhaqqı dərəcəsinə görə peşə serqedasiyasının əlaqələri 
nəzərdən keçirilir. Belə hesab edilir ki, peşə seqredasiyası 
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məqsədyönlü doldurma (dolub-daşma) siyasətinin nəticəsidir və 
o, bazarın inhisarı şəraitində müəyyən peşələrdə əməkhaqqının 
ixtisarında işlədilə bilər. Doğrudan da əgər təsəvvür etsək ki, 
müəyyən peşələrin qadınlarla tam dolması nəticəsində onlar daha 
aşağı əməkhaqqı alırlar, onda bu vəziyyət rəqabətli bazar 
şəraitində qadınların digər peşə qrumlarına muzdlu işə götürmək 
üçün daha cəlbedici edər, bununla da nisbətən baha başa gələn 
kişi əməyini əzəv etməyə imkan verər. Bu fenomenin izahı üçün 
müxtəlif fərziyyələr təklif olunurdu. Məsələn, göstərilirdi ki, 
cəmiyyətdə müxtəlif işlərə “kişi işi” və yaxud “qadın işi” kimi 
sabit münasibət formalaşmışdır və yaxud kişilər və qadınlar 
anadangəlmə və sonradan qazanma müxtəlif bacarıqlara malik-
dirlər. Bununla belə, indiyə kimi təklif olunmuş izahların heç 
birisi müfəssəl sayıla bilməz.  

İlkin əmək bazarı modeli. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları birgə 
əmək bazarına iki rəqabətsiz sektora bölüşmüş bazar kimi 
baxırlar: ilkin və ikinci. Birinci sektorda əsasən ağ kişilər 
məşğuldur, ikincidə isə üstün olaraq qadınlar və milli irqin 
azlıqların nümayəndələri cəmləşiblər. İki müxtəlif sektorun 
mövcud olmasının başlıca səbəbi əmək bazarında ayrı-seçkiliyə 
məruz qalan qruplara qeyri-stabil, etibarsız işçi qüvvəsi 
münasibətinin tarixən yer almasıdır ki, bu da onların ikinci 
sektora sıxışdırılmasına gətirib çıxarmışdır.  

İkinci sektorda ən pis iş yerlərini tutmağa qadınları və 
azlıqları nə vadar etmişdir? Firmalar hesab edirlər ki, istifadə 
etdikləri bu formalar əməyi stimullaşdırır, əməkdaşları firma ilə 
uzunmüddətli əlaqələrə, yüksək əməkhaqqına və irəliləyişə 
həvəsləndirir. İş staji az olan işçilərə gəldikdə isə qeyd 
olunmalıdır ki, bu kateqoriya barəsində firma maddi (və qeyri) 
stimullaşdırmada kifayət qədər maraqlı deyildir. Qadınlar kişilərə 
nisbətən ömürləri boyu fərqli məşğulluq modeli ilə bağlı 
olduqlarından (uşaq doğumu ilə əlaqədar), onlar tədricən 
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məşğulluğun ikinci sektoruna sıxışdırılıblar (qeyd edək ki, bu cür 
izah milli və etnik azlıqlar üçün qətiyyən yaramır). 

Əmək bazarının ikili olduğunu təsdiqləyən məlumatlar eyni 
zamanda cinsi və irqi məsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin mövcud 
olması barədə tezisi təsdiqləyir. Həqiqətən də, iki sektorlu 
modelin sabitliyi onu göstərir ki, əmək bazarında işçi qüvvəsinin 
rəqabət və mobilliyi məhdud əhəmiyyət kəsb edir və deməli, təbii 
bazar qüvvələri bir-biri ilə rəqabətdə olmayan qrupların (birinci 
və ikinci sekktorlarda olduğu kimi) vəziyyətindəki fərqləri aradan 
qaldıra bilməzlər.  

Müasir əmək bazarında cari ayrı-seçkiliyin mövcudluğua 
eyni peşələrdə çalışan kişi və qadınların əməkhaqqının fərqli 
ödənişi buna sübutdur.  

Qadınların sosial qrup gəlirləri. Gəlir haradan əmələ gəlir? 
Fərdin və ya ev təsərrüfatının iqtisadi statusunu 
qiymətləndirərkən gəlir və sərvət daha çox işlədilən meyarlardan 
biridir. Müəyyən müddət ərzində (adətən 1 il) xüsusi şəxs və ya 
ev təsərrüfatı tərəfindən əldə edilən nağd pul və ya yekun 
daxilolmalar gəlir adlandırılır. Bütün gəlirlərin cəmi – milli 
gəlirdir. Milli gəlirin çox hissəsi əməkhaqqı və ya məvacib, 
yaxud gəlir şəklində işçi qüvvəsiin payına düşür. Qalanları isə 
əmlakdan gələn müxtəlif növ gəlirlərə aid edilir; renta, faizli gəlir, 
korporasiyaların gəliri və fərdi xüsusi müəssisələrdən gəlir.  

Bazar iqtisadiyyatında gəlirlər istehsalatın iqtisadi amillərinin 
sahibkarları arasında əməkhaqqı, gəlir, renta və faiz şəklində 
bölüşdürülür.  

Bizə məlum olan amillər nəzəriyyəsinə uyğun olaraq əsas 
istehsalat amilləri aşağıdakılardır: 

- torpaq, bütün təbii resurslar (meşələr, faydalı 
qazıntıların yataqları, su resursları və s.); 

- kapital və ya investisiya resursları (istehsalat 
vasitələri və satış şəbəkəsi); 
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- əmək, yəni insanların əmtəə və xidmət 
istehsalatında tətbiq etdikləri fiziki və əqli bacarıqlar, sahibkarlıq 
bacarığı. 

Nəzəriyyələrə əsasən sadalanan amillərin hər birinə olan gəlir, 
məhsulun realizəsindən sonra firma və ya müəssisə tərəfindən 
əldə edilən gəlirə bu amilin maksimum qoyuluşuna bərabərdir. 
Gəlirin bu cür bölüşdürülməsi həm kişilərə, həm də əmlak 
resursları (torpaq və s.) sahibkarlna qarşı ədalətli olardı. 
Həqiqətdə isə gəlirin yalnız son hədd məhsuldarlıq nəzəriyyəsinə 
əsasən paylaşdırılması əhəmiyyətli dərəcədə bərabərsizliyə, ilk 
növbədə istehsal resurslarının bölüşdürülməsi sahəsində 
bərabərsizliyə gətirib çıxarır. Buna görə də demokratik 
cəmiyyətdə bu bərabərsizliyin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş 
dövlət gəlir siyasətinin olması vacibdir. Bazarda qeyri-
mükəmməl rəqabətin olması sayəsində gəlirin səviyyəsi (əmək-
haqqı daxil olmaqla) çox vaxt məhsul buraxılışına qoyulan 
istehsalat amillərinin qoyuluşunu tam əks etdirmir. 

İşçilər (əsasən kişilər, indi isə qadınlar da) əmək bazarında öz 
işçi qüvvəsini satır, əvəzində əməkhaqqı alırlar. Qadınların ev 
əməyi birbaşa əməkhaqqı ilə əəvəz edilmir ki, bu da onun 
mistifikasiyasına, ev əməyiin əslində əmək olmaması haqqında 
fərziyyələrin təsdiqlənməsinə gətirib çıxarır. Bu fərziyyələrə 
əsasən hakim mövqe evə pul gətirənə məxsus olmalıdır. Bu 
kişilərin “hakimiyyətini” möhkəmləndirir və ailədə hakimiyyət və 
asılılıq iyerarxiyası yaradır ki, bu da öz növbəsində ailədə əmək 
və resursların düzgün bölüşdürülməməsinə gətirib çıxarır. 
Qadınların “təbii nəsibi ideyası” tərəfdarlarının sayı tədricən artır.  

İş yerlərində əmək bölgüsü kontekstində kişilər və qadınlar 
arasında fərq saxlanılmışdır. Məsələn, iqtisadiyyatın xidmət 
sahəsi kimi qeyri-maddi sahələrində qadınlar çoxluq, sənaye 
istehsalatı, kənd təsərrüfatı və tikinti kimi maddi iqtisadi 
sektorlarda isə azlıq təşkil edirlər. Qanuna görə kişi və qadınların 
eyni cür mükafatlanmaq hüququ vardır. Lakin bir qayda olaraq, o 
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sahələrdə ki, qadınlar çoxluq təşkil edirlər, əməkhaqqı çox aşağı 
olur. Bundan əlavə, təsərrüfatın hər bir sahəsində kişi və 
qadınların əldə etdikləri gəlir bir-birindən xeyli fərqlənirdi.  

Kişi və qadınların gəliri arasında fərqin əsasında nə durur? 
Səbəblər mürəkkəbdir və onlar iqtisadi amillərdə olduğu kimi 
(məsələn, təhsildə, iş təcrübəsində və s.) ictimai ənənə və 
ümüdlər içərisində də gizləniblər. Qadınların əməkhaqqının az 
olmasına səbəb onların yüksək maaşlı işlərdən (məsələn, 
mühəndis, inşaatçı, qazmaçı və s.) kənar edilməsidir. Bundan 
başqa qadınlar öz kateqoriyalarını yarımçıq qoymağa 
məcburdurlar ki, bu da ev işləri və uşaqların tərbiyəsi ilə bağlıdır. 
Azlıqlar qrupu kimi, qadınlar da azödənişli və rəqabətə 
qoşulmayan qruplar vəziyyətində qalırlar.  

İqtisadçılar aşkar etmişlər ki, müxtəlif qrupların qazancları 
arasında fərq yalnız ayrı-seçkiliklə şərtlənmir. Qeyd edildiyi kimi 
əməyin ixtisaslaşdırılmasında da fərqlər vardır. Qadınlar kişilər-
dən fərqli olaraq, ənənəyə görə, vaxtlarının çoxunu evdə 
keçirirlər. Nəzərə   alsaq ki, təhsil və iş təcrübəsinin 
uzunmüddətliyi yüksək maaşla sıx bağlıdır, maaşlarda müəyyən 
fərqlərin olması təəcüblü deyildir.  

Axır illər iqtisadçılar çoxsaylı empirik tədqiqatlar keçirmişlər. 
Bu tədqiqatlar maaşlar arasındakı, öz varlığı ilə ayrı-seçkilik və 
difər amillərə borclu olan ölçülən səciyyəvi xüsusiyyətlərlə 
şərtləndirilmiş (məsələn, təhsil, iş təcrübəsi, proqul və s. ) fərqləri 
bölüşdürməyə kömək etdi.  

Tədqiqatlar göstərir ki, qadın və kişilərin arasında olan 
fərqlərin 4/3 hissəsi təhsil və iş təcrübəsində olan fərqlərdən 
asılıdır. Lakin təhsil həmişə əsas amil olaraq qalmır, çünki keçid 
iqtisadiyyatlı bir çox ölkələrdə qadınların və kişilərin təhsil 
səviyyələri ilə eynilik təşkil edir. Qadınlar da təhsil sahəsində 
kişilər kimi iş almaq üçün heç də pis olmayan nəticələr əldə 
etmişlər. Kişilərin istehsalat təhsili sistemində, texnikumlar və 
TPM-də peşə təhsili almaq üçün imkanlar, daha çox idi.  
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Qadınlar orta hesabla kişilərə nisbətən 10 il çox yaşadıqları 
və boşanmaların sayının çox olduğu üçün, yaşlı qadınlar 
başqalarına nisbətən daha az gəlirli əhali qrupları sırasına daxil 
olurlar. Yarımçıq ailələrin 85%-də ailə başçıları qadınlardır. 
Qadınların iqtisadiyyatda və ailədə gördükləri işin xarakterindən 
asılı olaraq, onların qazancları həmişə kişilərin qazanclarından az 
olur. Bu öz əksini gəlir səviyyəsinin aşağı olmasında da göstərir. 
Belə ki, tənha yaşlı qadınlar, kişilərə nisbətən daha çox təhlükə, 
sosial asılılıq və yoxsulluq şəraitinə düşürlər.  

Gəlirlərin paketləşdirilməsi. Kapitalist iqtisadiyyatında 
insanlar 4 mənbədən gəlir əldə edirlər: 

1. xüsusi mülkiyyətə sahib olmaq (torpaq, əmtəə, kapital, 
avadanlıq); 

2. aksiyalarda, öhdəliklərdə və digər maliyyə 
investisiyalarında, əmanətlə pay; 

3. əmək bazarında işdən gələn əmək gəliri; 
4. dövlət tədiyyələrinə yol. 
Müxtəlif  mənbələrdən gələn gəlir müxtəlif adlarla ifadə 

edilir; faiz, icarə haqqı və maliyyə yardımı və s. Kiminsə əldə edə 
biləcəyi gəlirin miqdarı sosial faktorlarla şərtləndirilir (məsələn, 
etnik mənsubluq, sinif və cins). 

Əmək bazarında qadınların sosial qrup kimi gəlirləri onların 
hansı iş yerlərini ala bilməsi, eləcə də, əməkhaqqı sahəsində 
gender diskriminasiyası və vəzifədə irəliləməsi imkanları ilə 
müəyyən edilir.  

Beləliklə, qadınların çoxu üç müxtəlif gəlir məbəyindən asılı 
olurlar: 

1. ərin gəlirindən istifadə imkanı 
2. əmək bazarından istifadə imkanı 
3. dövlətin sosial təminatı proqramından istifadə etmək 

imkanı  
Bir çox qadınlar bu gəlir mənbələrini birləşdirməyə 

(gəlirlərin paketləşdirilməsi) çalışırlar. Qadınların “minimal 
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istehlak zənbilinin” hər hansı gəlir mənbələrindən birinə 
bağlılığın dərəcəsi gəlirə çıxış baxımından qadınların iqtisadi 
zəiflik dərəcəsinin göstəricisidir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
gəlirlərin dərəcəsinin göstəricisidir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
gəlirlərin paketləşdirilməsi imkanı heç də həmişə qadınların 
iqtisadi vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarmır. 
Məsələn, ev zorakılığına məruz qalan, lakin sosial təminat 
proqramlarından istifadə etmək imkanı olan, minimum əmək-
haqqı həcmində maaş alan və eyni zamanda immiqrant olan 
qadının iqtisadi təhlükəiszliyi aşağı səviyyədədir. Həmçinin, əgər 
qadının gəlir mənbəyinin əsasını sosial müqavilələr təşkil edirsə, 
onun iqtisadi təhlükəsizliyinin dərəcəsi dövlətin sosial təminatlar 
proqramının ixtisar edilməsindən asılı olacaqdır. 

İnsanların rifah dərəcəsi həm də sağlamlıq, ailə və digər 
əlaqələr, xarakterin xüsusiyyətləri kimi pulla ölçülməyən 
amillərlə təmin edilir. Qadının maddi rifahını təşkil edən iki əsas 
amilı vardır: şəxsi gəlir və onun ailənin bütün gəlirlərində payı. 
Üçüncü amil onun işə sərf etdiyi vaxtdan asılıdır.  

Qadınların şəxsi qazancları onların, xüsusən ərsiz, boşanmış, 
dul, tək anaların rifahlarının səviyyəsini müəyyən edən vaib 
faktordur. Ərli qadınların rifahı həmçini onların ərlərinin 
gəlirindən asılıdır. Ailə daxilində gəlirlərin bölünməsini nəzərə 
almaqla iqtisadi vəziyyətini necə dəyişmək olar? 

Qadınlar kişilərə nisbətən az qazanırlar və deməli, onlara ev 
təsərrüfatı gəlirinin az hissəsi düşür. Bəlkə də qadınların gəlirinin 
az olması onların asudə vaxtının çoxluğu ilə konpensasiya edilir. 
Lakin bu fərziyyə empirik təsdiqini tapmır.  

1993-cü ilin yayında ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra qadının cəmiyyətdəki fəallığının artması üçün 
qlobal addımlar atıldı və qadın hərəkatına dövlət tərəfindən qayğı 
xeyli dərəcədə artdı. Bunun nəticəsidir ki, çağdaş Azərbaycan 
qadını ana olmaqla yanaşı, həm də bacarıqlı siyasətçi, iş adamı, 
dövlət məmuru, xalqın inanıb səs verdiyi deputatdır. Bu fəallıq 
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Azərbaycan qadınının malik olduğu tarixi ənənələrlə yanaşı, 
ölkəmizdə həyata keçirilən gender siyasətinin mahiyyətindən, 
onlara cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü kimi bütün imkanlardan 
bərabər istifadə üçün zəruri şəraitin yaradılmasından irəli gəlir. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan qadını ilə bağlı fikirləri 
olduqca qiymətlidir: “Azərbaycan xalqı həmişə qadına, onun 
cəmiyyətin həyatında oynadığı rola, tutduğu yüksək mövqeyə 
böyük hörmətlə yanaşmışdır. Xalqın ən əziz, qiymətli və 
müqəssəd hesab etdiyi vətən, torpaq, dil anlayışları ana adı ilə 
bərabər tutulmuşdur. Qadın adına göstərilən dərin ehtiram, 
sonsuz ana məhəbbəti, söz və sənət abidələrimizdə öz parlaq 
təcəssümünü tapmışdır. Ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin 
görkəmli nümayəndələri öz əsərlərində Azərbaycan qadınının 
mərdliyini, gözəlliyini, mənəvi saflığını vəsf etmişlər.” 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olunmuş 
Konstitusiyası qadınların kişilərlə bərabər hüququnu təsdiq etmiş 
və demokratik dövlət quruculuğu prosesində onların fəal 
iştirakının hüquqi bazasını yaratmışdır. Konstitusiyanın qadın 
hüquqlqrının müdafiəsinə etibarlı zəmin formalaşdıran 25-ci 
maddəsində hamının qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi, 
habelə kişi ilə qadının eyni hüquq və azadlıqlara malik olduğu 
birmənalı şəkildə təsbit edilib. Həmin maddənin üçüncü hissəsi 
cinsindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının 
bərabərliyinə təminat verməklə yanaşı, insan və vətəndaş 
hüquqlarının və azadlıqlarının cinsi mənsubiyyətə görə 
məhdudlaşdırılmasını da qadağan edir.  

Konstitusiyanın qəbulundan sonra respublikamızda gender 
bərabərliyinin təmini istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 14 yanvar tarixli fərmanı ilə 
gender siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Qadın 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı.  

Bu yaxınlarda Nyu Yorkda Qadınların Vəziyyəti üzrə 
Komissiyanın 59-cu sessiyası keçirilib. Sessiyada Pekin 
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Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının icrası ilə bağlı qlobal 
qiymətləndirmələr, 2015-ci ildən sonrakı dövr üçün inkişaf 
gündəliyinə gender perspektivlərinin daxil edilməsi barədə 
müzakirələr aparılıb.  

Sessiyada Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin (AQUPDK) sədri Hicran 
Hüseynova çıxış edərək Azərbaycan qanunvericilik sistemində 
qadın hüquqlarının müdafiəsi üçün qəbul edilən müxtəlif dövlət 
proqramlarından bəhs edib. Komitə sədri qadın hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsindəki mövcud vəziyyət, əldə olunan nailiyyətlər 
barədə danışıb.  

Komitə sədri çıxışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
bu sahədə apardığı balanslaşdırılmış dövlət siyasətinin əsas 
istiqamətlərini qeyd edərək, respublikamızın regionun lider 
dövlətlərindən biri olduğunu bildirib. H.Hüseynova Heydər 
Əliyev Fondu və onun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə reallaşdırılan sosial xarakterli layihələr, son illərdə tikilən və 
təmir olunan xəstəxanalar, məktəblər, uşaq bağçaları və bunların 
qadın hüquqlarının müdafiəsinə təsiri haqqında məlumat verib.  

Komitə sədri “Gender bərabərliyinin həyata keçirilməsi”, 
“Qadın hüquqları və qadın səlahiyyətləri daxilində və xaricində 
post-2015 İnkişaf Gündəliyi”, “Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə 
nail olmaq üçün qadınların iqtisadi səlahiyyətləri” mövzusundakı 
tədbirlərdə çıxış edərək qadınların iqtisadi, ictimai və s. sahələrdə 
iştirakının əhəmiyyətindən, onların səlahiyyətlərinin 
genişləndirilməsinin vacibliyindən söz açıb. Daha sonra komitə 
sədri “İqtisadiyyat və qadınlar” və “Qadınlar və qızlar üçün 
iqtisadiyyatın effektiv istifadə metodları” mövzularında keçirilən 
yüksək səviyyəli “dəyirmi masa”larda çıxış edib.         
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FƏSİL 2. 
 

GENDER  VƏ İQTİSADİ  SİYASƏT 
 

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin 
yekunlarına həsr olunan konfransda ölkə başçısı İlham Əliyev bu 
məsələni bir daha qeyd etdi ki, iqtisadi tərəqqi güclü sosial 
siyasətlə tamamlanmalıdır. 

Məlumdur ki, bu gün dünyanın bir sıra ölkələrində maliyyə 
və iqtisadi böhran tüğyan edir. Ölkədə hökm sürən siyasi sabitlik 
və iqtisadi tərəqqi Azərbaycan iqtisadiyyatını böhrana qarşı 
dayanıqlı edib, ölkəmizi ən yaxşı inkişaf perspektivlərinə malik 
dövlətlərdən birinə çevirib. Azərbaycanın inkişaf modeli dünya 
nümunə kimi göstərilir. 2004-cü ildən bu günə qədər ümumi 
daxili məhsulun 3,4 dəfə, sənaye istehsalının 2,7 dəfə artması, 
valyuta ehtiyatlarımızın 50 miliyard dolları keçməsi kimi amillər 
Azərbaycanın ildən-ilə artan inkişaf tendensiyasını göstərən 
amillər sırasındadır. Ulu öndər Heydər Əliyev bildirmişdir ki, 
əgər ölkədə ictimai-siyasi sabitlik, sağlam ictimai-siyasi mühit 
olmasa heç bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud problemlərin 
həll edilməsindən söhbət gedə bilməz. 

Azərbaycanın gündən-günə artan iqtisadi potensialı imkan 
verir ki, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı təmin edilsin. Dövlət başçısı 
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın dünyada nadir 
inkişaf modeli var: “Dünyada gedən böhranlardan asılı olmayaraq 
Azərbaycanın inkaşfı və ictimai-siyasi sabitlik bizim böyük 
sərvətimizdir. İqtisadi, siyasi islahatlar aparılır, bütün azadlıqlar 
təmin edilir, demokratiyanın inkişafı sürətlə gedir və xalqla 
iqtidar arasınrakı birlik uğurlu inkişafımızın əsas amilidir.  

Davamlı inkişafın ən mühüm istiqamətlərindən biri də sosial 
sahədir. Əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, sosial 
cəhətdən ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımıza qarşı xüsusi 
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diqqətin göstərilməsi sosial məsələlər sırasında mühüm yer tutub. 
Ölkə başçısı İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr edilən 
konfransdakı çıxışı zamanı da bu məsələyə bir daha toxunaraq 
bildirib ki, ölkədə sosial sahəyə qoyulan vəsait ayrılan diqqətin 
təzahürüdür. 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekynlarına həsr olunan 
konfransdakı çıxışı zamanı İlham Əliyev bu məsələni də vur-
ğulayıb: “Bu illər ərzində sosial cəhətdən ən ağır vəziyyətdə olan 
soydaşlarımıza  - məcburi köçkünlərə də biz daim qayğı ilə 
yanaşmışıq. Son on bir il ərzində 84 qəsəbə yaradılmışdır. 
Hazırda 210 min köçkün yeni, gözəl evlərə, mənzillərə köçürül-
müşdür. Bu məqsədlər üçün 2 milyard manat, yəni 2,6 milyard 
dollar vəsait ayrılmışdır.” 

 
Konfransda səsləndirilən rəqəmlərdən bir daha aydın oldu ki, 

ölkənin hərtərəfli inkişafı dövlət siyasətinin əsasında dayanır. 
İnsan amilinə verilən dəyər isə bu inkişafın davamlılığnda 
əhəmiyyətli rol oynayır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin qeyd 
etdiyi kimi, iqtisadi inkişaf təkcə rəqəmlərlə deyil, insanların 
gündəlik həyatında öz əksini tapır: “Azərbaycanda xalqla iqtidar 
arasında birlik var, bizim bütün təşəbbüslərimiz xalq tərəfindən 
dəstəklənir. Bizim atılan bütün addımlarımız Azərbaycanın 
inkişafına xidmət edir.”  

İqtisadi inkişafın ümumi xarakteristikası. Ötən əsrin 90-cı 
illərinin yarısı Azərbaycan iqtisadiyyatı böhran və inflyasıya ilə 
xarakterizə olunur. Bazar iqtisadiyyatına keçid və iqtisadiyyatda 
struktur islahatları dövlətin sosial-iqtisadi siyasətində radikal 
dəyişikliklər edilməsini tələb edirdi. Bütün bunların nəticəsi 
olaraq ölkədə sənaye istehsalı kəskin sürətdə azaldı, Ümumi 
Daxil Məhsul (ÜDM) aşağı düşməyə başladı və inflyasiya xeyli 
yüksəlməyə başladı. Azərbaycan iqtisadiyyatının ən ağır nəticəli 



 90

fəaliyyət dövrü ölkədə qeyri-sabitliyin ən yüksək olduğu 1992-
1994-cü illərə düşür. 1989-cu ildən Azərbaycanda sənaye və kənd 
təsərrüfatı istehsalının səviyyəsi kəskin sürətdə aşağı düşərək 
1992-ci ildən artıq iki qat azalmışdır. Sonrakı illərdə də bu 
tendensiya davam etmişdir. İnflyasiya real əməkhaqqının aşağı 
enməsinə gətirib çıxarmışdı. Bu sosial təminatlardan asılı 
olanların iqtisadi vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı, çünki verilən 
vəsaitlərin miqdarı minimal əməkhaqqı ilə bağlı idi. Gəlirlərin və 
əmək sahələrinin böhrana uyğunlaşması məşğulluğun məhdudlaş-
dırılması yolu ilə deyil, real əməkhaqqının azaldıılması vasitəsilə 
aparılırdı.  

1990-cı illərin əvvəllərində sənaye hasilatı kəskin sürətdə 
azalmışdır, lakin hazırda bu tendensiya dəyişməyə başlayıb. 
1991-1995-ci illər ərzində sənaye hasilatı 70%, 1995-ci ildə 21% 
və 1996-cı ildə 6,7% azalmışdı. 1997-ci ildə sənaye hasilatı 12,5 
trilyon manat (3,1 milyard ABŞ dolları) olaraq özünün 1996-cı 
ildəki səviyyəsindən 0,3% artıq olmuşdur.  

1993-cü ildə ÜDM 1992-ci ildəkinin cəmi 75,6%-ni təşkil 
edirdi. Adambaşı ÜDM 1993-cü ildə 246,30 ABŞ dolları, 1994-
cü ildə 165,10 ABŞ dolları təşkil edib.  

Bu müddət ərzində istehsal olunan sənaye mallarının həcmi 
29,8% aşağı düşmüşdür. Kənd təsərrüfatı üçün bu rəqəm 42,4% 
təşkil edib. Bu dövrdə iqtisadiyyatda hökumət payının böyük 
olması üzündən, qiymətlərin sərbəsrləşdirilməsi, inflyasıyasının 
kəskin artması (1700%), ÜDM-un isə 24%-ə kimi aşağı 
düşməsinə gətirib çıxardı. ÜDM-un azalması 1995-ci ilə qədər 
davam etmişdir və 1995-ci ildə adambaşı ÜDM 1991-ci ildəki 
göstəricinin təxminən 45%-ni təşkil etmişdir.  

1995-1999-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında yaranmış 
sosial-iqtisadi vəziyyət böhran əlamətlrinin bir qədər zəifləməsi 
və 1996-cı ildə sabitləşmə elementlərinin təzahürü ilə xarakterizə 
olunur.  
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İslahatların keçirilməyə başladığı dövrdən ilk dəfə olaraq 
1996-cı ildə ÜDM istehsalında artım qeydə alınmışdır. Əgər 
1995-ci ildə ÜDM 11,8% azalmışdırsa, 1996-cı ildə 1,3%, 1998-
ci ildə isə 10% artmışdır. 1999-cu ildə pərakəndə mal dövriyyəsi 
1995-ci illə müqayisədə 11% artmışdır.  

1994-1997-ci illər ərzində investisiyaların ümumi həcmi 5,4 
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ümumi investisiya həcminin 
dörddə üç hissəsini xarici investisiyalar təşkil edir. İnflyasiyanın 
səviyyəsi 1995-ci ildəki 411,7%-dən 1998-ci ildə 0,9%-ə 
enmişdir.  

1997-ci ildə bir sıra sənaye məhsullarının, o cümlədən 
benzinin, dizel yanacağının, poladın və poladdan hazırlanan 
malların, ilkin alüminiumun, mineral gübrələrin, sementin, 
mineral duzların və çaxırın istehsalı artmışdır. Eyni zamanda, 
bəzi sahələrdə, məsələn, kimyəvi maddələr və ərzaq malları 
istehsal edən sənayedə hasilat azalmışdır. 

Sənaye istehsalında nisbətən sabitləşmə və istehsalın 
azalmasının dayanması müşahidə olunmuşdur. Əgər 1996-cı ildə 
sənaye istehsalının həcmi 6,7% azalmışdırsa, 1997-ci ildə sənaye 
istehsalının fiziki həcmi 0,3% artmış və 1998-ci ildə 3,6% təşkil 
etmişdir. Sənaye istehsalının sabitləşməsi və artımı əsasən neft 
istehsalının hesabına baş vermişdir. 1996-1999-cu illərdə təkcə 
neft sənayesi respublikada sənaye istehsalının ümumi həcminin 
yarısını təşkil eimişdir. Sənayenin bütün sahələrində isə istehsalın 
həcminin aşağı düşməsi davam etmişdir. 

1996-cı ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında geriliyi 
azaltmaq mümkün olmuşdur. 1996-1999-cu illərdə kəndə 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının həcmi 4,1% artmışdır.  

Sənaye və kənd təsərrüfatında irəliləyişlərə baxmayaraq, 
ÜDM strukturunda bu sahələrin xüsusi çəkisi aşağı olaraq qalırdı.  

1995-1999-cu illərdə ÜDM strukturunda sənaye istehsalının 
xüsusi çəkisi 27,3%-dən 22,3%-dək, kənd təsərrüfatında isə 
25,2%-dən 20,3%-dək azalmışdır. 1998-ci ildə ilk dəfə olaraq 
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ÜDM-da şəxsi sektorun payı 50%-i ötmüşdür (1995-ci ildə - 34%, 
1998-ci ildə - 58%). Sənayedə və kənd təsərrüfatında şəxsi 
sektorun payı müvafiq olaraq 26% (1995-ci ildə - 5%) və 95% 
(1995-ci ildə - 60%) təşkil etmişdir.  

1995-1999-cu illər ərzində Azərbaycan Respublikasında 
büdcənin dayanıqlığına yönəlmiş siyasət həyata keçirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının ÜDM-a münasibətdə büdcə kəsiri 
1995-ci ildəki 0,6%-ə qarşı ilin əvvəlində 2% etmişdir, 1998-ci il 
büdcəsinin gəliri ÜDM-a münasibətdə 14,6% təşkil etmişdir 
(1995-ci ildə - 19,4%). 

90-cı illərin birinci yarısında baş verən iqtisadi böhran və 
inflyasiya bütün əhalinin, xüsusən qadınların vəziyyətinə daha 
ağır təsir göstərdi.  

1990-cı illərin əvvəllərində sənaye hasilatı kəskin surətdə 
azalmışdı. 1991-1995-ci illər ərzində sənaye hasilatı 70%, 1995-
ci ildə 21% və 1996-cı ildə 6,7% azalmışdı. 1997-ci ildə sənaye 
hasilatı 12,5 trilyon manat (3,1 milyard ABŞ dolları) olaraq 
özünün 1996-ıc ildəki səviyyəsindən 0,3% artıq olmuşdur. 

Ölkə iqtisadiyyatında 1997-ci ildən başlayan canlanma son 
illərdə də davam edir. Bu, iqtisadi inkişafın bir sıra göstəricilərin 
yaxşılaşmasına, ilk növbədə, inflyasiya səviyyəsinin düşməsinə 
və s. səbəb oldu.  

Dünyanın biznes və siyasət liderləri hər il ənənəvi olaraq 
İsveçrənin Davos kurort şəhərində keçirilən beynəlxalq iqtisadi 
forumda bir araya gəlirlər. Sayca 45-ci olan son forumda 140 
ölkədən 2 min 500-ə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Onların 
arasında ölkə prezidentləri, hökmət rəhbərləri, beynəlxalq təşkilat 
başçıları, QHT nümayəndələri, iqtisadi ekspertlər və tanınmış 
ictimai-siyasi xadimlər də var idi.  

2008-ci ildən etibarən Davosda başlıca olaraq dünya maliyyə 
sistemindəki böhrandan çıxış yollarını axtarmaq barədə müzakirə 
aparılır. “Yeni qlobal kontekst” adlandırılan yubiley forumunun 
iştirakçıları inkişaf və sabitlik, böhranlar və onların aradan qaldı-
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rılması üçün əməkdaşlıq, innovasiyalar və sənaye məsələləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparmışlar. Siyasi liderlər və aparıcı 
biznes rəhbərləri dünyanın ən kəskin problemlərini, əsas 
geosiyasi çağırışlar ətrafında ciddi fikir mübadiləsi etmişlər. 
Dünya İqtisadi Forumunda Azərbaycan həmişə dövlət başçısı 
səviyyəsində təmsil olunur. 45-ci forum da Prezident İlham 
Əliyevin çoxsaylı təmaslar və forumdaxili sessiyalarda iştirakı ilə 
yaddaqalan olmuşdur. Dövlətimizin başçısı gündəlikdə olan bəzi 
məsələlərin müzxakirəsinə qatılmışdır.  

Prezident İlham Əliyevin Davosda Dünya İqtisadi Forumu 
çərçivəsində keçirilən “Regionların transformasiyası: Avrasiya” 
mövzusunda sessiyadakı çıxışı böyük maraqla qarşılanmışdır. 
Dövlətimizin başçısı diqqətə çatdırmışdır ki, Azərbaycan 
transformasiyadan çox narahatdır. Ölkə başçısı bu barədə 
məlumat verərkən bir az keçmişi, 1991-ci ili – müstəqilliyimizin 
ilk illərini xatırlatmışdır.  

45-ci Davos İqtisadi Forumunda Azərbaycan yenə də dünya 
birliyinin diqqət mərkəzində oldu. Bu forumun böyük əhəmiyyət 
kəsb etməsinin əsas səbəblərindən biri də orada dünyanın bütün 
iqtisadi və siyasi elitasının iştirak etməsidir. Belə bir nüfuzlu 
tədbirdə iştirak etmək, ilboyu baş verə biləcək risklərin 
mövcudluğunu və onların neytrallaşdırılmasını dəqiqləşdirmək, 
həmin ilin Azərbaycanda siyasi, eyni zamanda iqtisadi xəttin 
hansı formada gerçəkləşdirilməsi baxımından olduqca faydalıdır.  

Ötən il qəbul edilmiş Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı üçüncü Dövlət Proqramının icrasının birinci ilinin 
yekunlarına həsr olunmuş konfrans yaddaqalan məqamlarla 
zəngin oldu. Çünki geridə qalan il ərzində dünyada bir sıra 
hadisələr baş vermişdir, müxtəlif proseslər getmişdir.  

Dövlət başçısı konfransdakı nitqində gənc müstəqil respubli-
kamızın bugünkü  uğurları barədə söz açarkən dedi: “Azərbaycan 
dünyada sabitlik adasıdır, inkişaf məkanıdır. Çünki Azərbaycanda 
xalqla iqtidar arasında birlik var, bizim bütün təşəbbüslərimiz 
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xalq tərəfindən dəstəklənir. Bizim atılan bütün addımlarımız 
Azərbaycanın inkişafına xidmət edir. Ökəmizdə ictimai, siyasi 
vəziyyət sabitdir, iqtisadiyyata böyük həcmdə investisiyalar 
qoyulur və iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi istiqamətində çox 
önəmli addımlar atılır. Yəni, bu gün Azərbaycan nəinki regionda, 
dünya miqyasında seçilən ölkələrdən biridir və dünyada bizə olan 
maraq artır. Bu yaxınlarda Davos Dünya İqtisadi Forumu 
çərçivəsində keçirdiyim çoxsaylı görüşlər, orada səslənən fikirlər 
bunu bir daha göstərir və Azərbaycanın inkişaf modelini yüksək 
qiymətləndirirlər.” 

Azərbaycan Prezidenti iştirak və çıxış etdiyi bütün tədbirlərdə 
olduğu kimi, bu konfransda da ölkəmizin yeganə problemi olan 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli 
şəkildə həll edilməsi üçün həyata keçirdiyimiz tədbirlərin çox 
mühüm zəmin yaratdığını dilə gətirirdi: “Əlbəttə, iqtisadi güc 
imkan verir ki, siyasi səhnədə də heç kimdən çəkinmədən sözü-
müzü deyək, milli maraqlarımızı qoruyaq, qoruyacağıq və 
qoruyuruq. Ona görə iqtisadi güc bizə, bax, bu imkanları yaradır. 
Ona görə xatırlayıram, hələ 2003-cü ildə demişdim ki, əgər biz 
iqtisadi müstəqilliyə nail olmasaq, bizim siyasi müstəqiliyimiz də 
yarımçıq olacaq.” 
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 2. 1.QADINLARIN ƏMƏK BAZARINDA VƏZİYYƏTİ 
 

 
 

Azərbaycanda ötən əsrin sonlarında bazar iqtisadiyyatının 
yaradılması üçün götürülmüş istiqamət dövlətin sosial-iqtisadi 
siyasətində radikal dəyişikliklər edilməsini tələb edirdi. İqtisadiy-
yatda struktur islahatları aparılmalı idi. Dövlət sektorunu 
saxlamaqla, şəxsi mülkiyyət sektorunu yaratmaq, inflyasiya 
sıçrayışları, qiymətlərin liberallaşdırılması və s. müşayət olunan 
“əməliyyatlar” keçirmək zərurəti yaranmışdırş bu cür 
strateqiyanın həyata keçirilməsi iqtisadi bərabərsizliyin, 
yoxsulluğun və kütləvi işsizliyin artmasına səbəb oldu. Bu 
şəraitdə qadınların vəziyyəti daha da pisləşdi. Cəmiyyətdə cinslər 
arasında bərabərhüquqluğa yönəldilmiş əməkhaqqı və məşğulluq 
sahəsində dövlətin əvvəlki tədbirləri – minimal əməkhaqqının 
müəyyənləşdirilməsi, məşğulluğun təmin olunması, uşaq və 
analar üçün sosial müavinətlərin verilməsi – bazar strukturunda 
islahata maneçilik törətdikləri üçün xeyli ixtisar edildi.  

 

Qadınların məşğulluq problemləri. Keçid dövründə 
qadınların əmək bazarında vəziyyətinin analizinə keçməzdən 
öncə, qadınların sovet dövrü iqtisadiyyatındakı vəziyyti ilə tanış 
olmaq məqsədəuyğun olardı.  

 

Azərbaycan qadınları Sovet dövründə əmək bazarında geniş 
təmsil olunmuşdular. 1991-ci ildə Azərbaycanda 3 milyon insan 
işləyirdi ki, bunların da 73%-i dövlət müəssisələrində çalışırdı.  

Bütün keçmiş SSRİ məkanında olduğu kimi, Azərbaycanda 
da qadınlar islahatda fəal iştirak edirdilər. 1989-cu ildə 
iqtisadiyyatda çalışanların 43%-ni (müvafiq olaraq Türkiyədə 
38%, İranda 14%) qadınlar təşkil edirdilər.  

 

Həmin ildə sənayedə çalışanların 42,8%-ni, kənd 
təsərrüfatında çalışanların isə 54,2%-ni qadınlar təşkil edirdilər. 
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Qadınların iqtisadiyyatda fəal və geniş iştirakına baxmayaraq, 
hələ Sovet dövründə də onlar iqtisadiyyatda qərar qəbulu 
səviyyəsində zəif təmsil olunmuşdular. 

 
Cədvəl 2.1. 

 
İqtisaiyyatda qadın və kişilərin nisbəti 

 1990-cı il (%) 
 
 

 Azərbaycan 

 

SSRİ 

 Qadınl
ar 

Kişil
ər 

Qadınl
ar 

Kişilə
r 

 

Fəhlə və 
qulluqçular 

 

43 57 51 49 

Kolxozçul
ar 

 

53 47 45 55 

Direktor 
və idarə 
rəhbərləri 

 

1,5 98,5 5,6 94,4 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, qadınlar iqtisadiyyata əsasən 

aşağı əməkhaqqı olan və yüksək ixtisas tələb olunmyan sahələrdə 
cəmləşmişdilər. 

Azərbaycan Respublikasında qadınların sayı 1990-cı ilin 
əvvəlində 3643.0 minnəfər təşkil etmiş, yəni 1980-1990-cı illər 
ərzində 514.2 min nəfər və ya 16% armışdır. 90-cı illərin 
əvvəllərində qadınlar əmək qabiliyyətli əhalinin 48%-ni təşkil 
edirdilər. Bu göstərici son 10 ildə demək olar ki, əsaslı sürətdə 
dəyişməyib. Qadınlar muzdlu işçilərin 48,5%-ni təşkil edirlər. 



 97

Qeyd etmək lazımdır ki, əməkhaqqı qadınların əksəriyyəti üçün 
əsas və yeganə gəlir mənbəyi olaraq qalır. Qadınların əmək 
bazarındakı iştirakı bir çox cəhətlərdən vacibdir. Qadınların 
işləməsi onların iqtisadi müstəqilliyini şərtləndirir, onlara sosial 
və pensiya təminatı. Səhiyyə xidmətlərindən istifadə hüquqlarını 
və həmçinin, özünün ictimai vəziyyətini inkişaf etdirmək 
imkanını verir.  

Qadın inkişafı problemləri sahəsində ekspertlərin vahid 
rəyinə görə, qadınların böyük əksəriyyəti üçün əmək fəaliyyətinin 
maddi və mənəvi cəhətlərinin uzlaşması səciyyəvidir. Bu isə, 
onların təhsil səviyyəsindən, ixtisas dərəcəsndən və ailə 
vəziyyətindən asılıdır. İşləyən qadınların ayrı-ayrı qrupları üçün 
ictimai istehsalda iştirakın iqtisadi cəhətləri yüksək əhəmiyyətə 
malikdir. Bu, hər şeydən əvvəl, ailə vəziyyəti uğursuz olan tək, 
dul, boşanmış qadınlara aiddir. Mövcud həyat dəyərləri 
sisteminin, əmək və analıq funksiyalarının uzlaşdırılması 
çətinliklərinin təsiri ilə ailəli qadınların bir qismi əmək 
fəaliyyətinin əsaslandırılmasında iqti sadi maraqlara üstünlük 
verirlər. 1991-ci ildə Azərbaycanda 3 mln. işçi çalışırdı ki, bunun 
da 1 282 480 nəfərini qadınlar (16 yaşından 54 yaşa qədər), 
1 670 210 nəfərini isə kişilər (16 yaşından 59 yaşına qədər) təşkil 
edirdilər. Onlardan sənayedə çalışanların 45,6%-ni, kənd 
təsərrüfatında çalışanların isə 49,35%-ni qadınlar təşkil edirdilər. 
Bu dövrdə dünya işçi qüvvəsinin tərkibində qadınların payının 
artması müşahidə olunur. BMT statistikasına görə qadınlar kənd 
təsərrüfatında işləyənlərin 40%-ni, sənayedə işləyənlərin 25%-ni, 
xidmət sahəsində çalışanların üçdə birini təşkil edirlər. Lakin 
qadınların vəziyyəti ilə bağlı Pekin konfransında qeyd olunduğu 
kimi, bu proses heç də ev təsərrüfatında qadınların əvəzi 
ödənilməyən əməyinin ixtisar olunması ilə müşayət olunmayıb. 
Qadın hətta iqtisadiyyatın müxtəflif bölmələrində istehsalat 
sahəsində işləsə də o, yenə də ev işlərinə, ailəyə qulluğa görə əsas 
məsuliyyət daşıyır. Nəticədə isə belə alınır ki, qadınlar ikiqat 
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məsuliyyət və ikiqat yük altındadırlar, kişilərdən az işləmirlər və 
ya hətta çox işləyirlər. Bu da təsadüfi deyil. Ona görə ki, bütün 
dünyada qadınlar iqtisadi qərarların formalaşması prosesində 
demək olar iştirak etmirlər.  

Ekspertlərin rəyinə görə, ölkədə 15 yaşından yuxarı 
qadınların təxminən 5%-i iqtisadi cəhətdən fəal qadınlardır (rəsmi 
statistikaya görə - 43%). Tədqiqatlar göstərdi ki, əgər natural 
kənd təsərrüfatında qadınların ödənişsiz işi, ev və ailəyə qulluq 
işləri işçi qüvvəsi stasistikasında tamamilə nəzərə alınsaydı, 
qadınların daha 15%-dən çoxu iqtisadi cəhətdən fəal qadınlar 
hesab olunardı. Xalq təsərrüfatında çalışan ali və orta ixtisas 
təhsilli mütəxəssilərin 40%-i qadınlardır.  

Məşğulluğa cəlb olunmuş əmək qüvvəsinin təxminən 94%-ni 
isə qabil yaşda olanlar, 5,2%-nin yarısı isə qabil yaşı ötənlər, 
0,8%-ni isə qabil yaşı çatmayanlar təşkil edir. Qadınların ümumi 
sayından hər üçüncüsü əmək qabiliyyəti səviyyəsindən gənc, 
53%-i əmək qabiliyyətli və 14%-i əmək qabiliyyəti səviyyəsindən 
yaşlıdır. Qadınlar məşğulluğa cəlb olunmuş əmək qüvvəsinin 
46,3%-ni, işsizlərin isə 57,6%-ni təşkil edir. Onlar əsasən səhiyyə, 
sosial məişət, təhsil, mədəniyyət, incəsənət, ticarət, maliyyə-
menecment sahələrində, idarəetmə orqanlarında və kənd təsər-
rüfatında məşğulluğa cəlb olunublar. Qadınların yalnız tikintidə, 
nəqliyyatda və meşə təsərrüfatlarında məşğulluğa cəlb olunmuş 
əmək qüvvəsindəki payı əhəmiyyətli dərəcəd deyil. 

 

Bazar iqtisadiyyatı istiqamətində aparılan sosial-iqtisadi 
dəyişikliklər bütün əhalinin olduğu kimi, qadınların da əmək 
bazarında vəziyyətini xeyli pisləşdirdi. 90-cı illərdə əmək 
bazarında qadınların vəziyyətinin pisləşməsi təkcə Azərbaycanda 
deyil, bütün MDB ölkələrində də müşahidə olunmuşdur. 

1992-1998-ci illərdə ümumi iqtisadiyyatda məşğul olan 
qadınların çəkisi Rusiyada 49-dan 47,3%-ə, Türkmənistanda 44-
dən 40%-ə, Qazaxstanda 47-dən 45,8%-ə, Qırğızıstanda 49-dan 
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46,1%-ə düşmüşdür. Ümumiyyətlə, iqtisqdiyyatda qadınların 
məşğulluğunun azalması olnarın ödənişli iş tapmaq imkanına, 
ailələrin yaşayış səviyyəsinə mənfi təsir göstərmişdir (qadınların 
əməkhaqqı ailə büdcəsinin 40%-ni təşkil edir). İqtisadi böhran və 
struktur dəyişiklikləri nəticəsində qadın əməyinə tələbatın aşağı 
düşməsi və əmək bazarında qadınların rəqabət qabiliyyətinin 
zəifləməsi “işsizliyin feministləşməsi”, “yoxsulluğun 
feministləşməsi” kimi fenomenlərin əmələ gəlməsinə səbəb oldu. 

Keçid dövrünün qadınların vəziyyətinə təsirini 
qiymətləndirmək çox çətindir. Qadın və kişilərin ayrı-ayrılıqda 
vəziyyətləri haqda materialların, o cümlədən statistik 
məlumatların azlığı qadınların vəziyyətinin öyrənilməsini 
məhdudlaşdırır.  

1991-1998-ci illərdə baş verən islahatlar zamanı iş yerlərini 
itirənlərin çox hissəsini qadınlar təşkil edirdi. Onlar ilk növbədə 
ixtisaslaşdırılmış iş-idarəetmə, elmi-tədqiqat və konstruktor işləri, 
cihazqayırma, elektronika sahələrindən çıxarılırdılar. 
Azərbaycanın yüngül sənayesi ciddi böhran keçirdi ki, burada 
çalışanların əksəriyyəti qadınlar idi. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın 
bütün sahələrində məşğul olan qadınların məşğulluq faizi aşağı 
düşdü (1990-cı ildə 51%-dən 1998-ci ildə 48%-ə qədər). 

Sosial-iqitsadi dəyişikliklər maliyyə və kredit institutlarına 
özəlləşməyə, mülkiyyətə münasibətindən və əmək bazarındakı 
vəziyyətindən asılı olaraq, Azərbaycan qadınlarının azadlıq, 
imkan davranış qaydalarına görə differensasiyasını gücləndirdi.  

Dövlət sektoru. Hökumət ölkənin ən böyük işverəni olmaqda 
qalır, lakin bazar iqtisadiyyatına keçid məşğulluğun dövlət 
sektorunda əhəmiyyətli dərəcədə ixtisarı ilə nəticələnib.  

Dövlət sektorunda işləyən kimi hesaba alınanların sayı 1990-
cı ildə 2 172 700 nəfər (işləyənlərin ümumi sayının 75%-i) 
olduğu halda, sonrakı illərdə bu rəqəm azalaraq 1997-ci ildə 
1 384 300 nəfər (işləyənlərin ümumi sayının 48%-i) olub.        
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Cədvəl 2.2. 
 

İqtisadiyyatın dövlət bölməsində gender bölgüsü 
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      Bu azalma mənfəətsiz işləyən dövlət müəssisələrinin 

bağlanmasını, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsini, keçmiş SSRİ-
nin başqa respublikalarındakı iqtisadi partnyorlar ilə kommersiya 
əlaqələrinin pozulmasını və özəl sektorda məşğulluq imkanlarının 
inkişafını əks etdirir. Dövlətin sahib olduğu sənayenin yalnız neft 
ilə bağlı olan sahələrində vəziyyət olduğu kimi qalır: bu bölmədə 
işləyənlərin sayı azalmayıb.  

Hətta iqtisadiyyatın ənənəvi olaraq məşğul olan sahələrində 
(maliyyə, ticarət, rabitə, mənzil-kommunaltəsərrüfatı), haradakı, 
qadınların məşğulluq səviyyəsi yüksək idi, qadınların kişilərlə 
əvəz olunması başlandı. Lakin qadınlardan sonra “ixtisar” dalğası 
kişilərə də təsir göstərdi və tikinti, maşınqayırma, qara və əlvan 
metallurgiya kimi iqtisadiyyatın kişilərə aid olan sahələrində də 
işsizlik yarandı, iqtisadiyyatın yeni bazar sahələrinə 
uyğunlaşması gender aspektində seqmentləşmiş oldu.  
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Qeyri-dövlət sektoru. İş bazarına özəl yerli və beynəlxalq 
bizneslərin getdikcə artması təsir göstərir. İşçilərinə daha yüksək 
əməkhaqqı və daha yüksək təhlükəsizlik təklif etməklə özəl sek-
tor işçi qüvvəsinin ən yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə malik olan 
üzvlərini özünə cəlb edir. Dövlət sektorunda verilən 
əməkhaqqının cüzi miqdarı, bu sektorun müəssisələrinin yerinə 
yetirdiyi işin səviyyəsinə çox mənfi təsir göstərir və dövlət 
sektorunda işləyənləri əlavə gəlir mənbələri axtarmağa vadar edir. 

Ötən illər ərzində əmək qüvvəsinin qeyri-dövlət sektorları 
arasında paylaşmasında böyük dəyişikliklər baş verib. 
Məşğulluğa cəlb olunmuş əmək qüvvəsinin kooperativlərdə 
işləyən payı 1990-cı ildə 13,6% olduğu halda sonrakı illər ərzində 
bu rəqəm azalaraq 1997-ci ildə 7,0% olub. Eyni zamanda onun 
özəl sektorda işləyən payı 7,6%-dən (1990) 26,8%-ə qədər (1997) 
artıb. Rəsmi statistikaya görə bu dövr ərzində ticarətdə, səhiyyə 
sistemində, sosial xidmət bölgələrində, idman sahəsində, təhsil 
sistemində, incəsənətdə, maliyyə sistemində və dövlət aparatında 
məşğulluq artıb. Sənayedə, kənd təsərrüfatında, tikintidə və elm 
sahəsində məşğulluq isə, əksinə azalıb. Məşğulluğa cəlb olunmuş 
işçi qüvvəsinin iqtisadiyyatın istehsalatla bağlı olmayan böl-
mələrində işləyən hissəsinin sayı son illər artıb və 1997-ci ildə 
28,9% olub. 

                  
Cədvəl 2.3. 

Mülkiyyət növlərinə görə məşğulluğun bölgüsü 
(ümumi saydan %-lə) 
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Cədvəldən göründüyü kimi, o dövrdə iqtisadiyyatda dövlət 

sektorunun azalması nəticəsində özəl sektorda qadınların sayı 
artmışdır.  

Qeyri-formal sektor. İqtisadiyyatın dövlət bölməsi özəl 
bölmə ilə müqayisədə daha az əməkhaqqı ilə xarakterizə olunsa 
da, daha dayanıqlıdır. Amma bura özəl bölmənin yetərli olmayan 
hüquqi müdafiəsini, aparılan kommersiya və digər əməliyyatların 
yüksək risk daşımasını da əlavə etmək lazımdır: ola bilsin ki, 
qeyd olunan gender bölgüsü də elə bununla bağlıdır və ailəni 
dolandırmaq məcburiyyəti qarşısında qalan qadın az, lakin 
dayanıqlı və sabit gəlir əldə etməyi üstüntutur. Ancaq o da faktdır 
ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin bir hissəsi “məkik” 
fəaliyyət ilə məşğul olurdu. Bu fəaliyyət sahəsində gözə çarpan 
vəziyyət qadınların aktiv olduqlarını göstərir. Lakin burada da 
qadınlar vasitəçi səviyyəsindədilər. 

İqtisadiyyatda qadınların iştirakı məsələsinin öyrənilməsi 
göstərdi ki, qeyri-rəsmi bölmənin inkişafı qadınların gəlir 
götürməsi üçün müəyyən imkanların açıldığı bir sahəni təmsil 
edir. Qeyri-rəsmi bömədən bir çox qadınlar hazırkı iqtisadi 
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şəraitdə salamat qalmaq üçün istifadə edirlər, bu bölmə onların 
ailələrinə iqtisadi böhrandan çıxmaqda kömək edir. Qeyd etmək 
alzımdır ki, bu mərhələdə qeyri-rəsmi bölmədə iş daha az ixtisas 
və təhsil dərəcəsi və kişilərdən daha az dərəcədə asılılıq tələb edir. 
Keçmiş müəllimlər, tibb işçiləri, iqtisadçılar, mühasiblər, 
mühəndis-texniki işçilər, fəhlə peşələrinin nümayəndələri 
özlərinin əsas peşələri üzrə aşağı əkəmhaqqı verdiyinə görə əmtəə 
bazarına və kommersiyaya keçmişlr. Bir çox qadınlar bu fəaliyyət 
dövrünün müvəqqəti xarakter daşıdığını hesab edirdilər və 
özlərinin əsas peşə fəaliyyətlərinə qayıtmaq istərdilər. Qeydə 
alınmış kiçik, özəl müəssisələrdə qadınlar 7% təşkil etdikləri 
halda, əmək resurslarının 49%-ni təşkil edirdilər. Qeyri-formal 
sektorda çalışanların sayı əhalinin məşğulluq səviyyəsinə və 
bütövlükdə sosial-iqtisadi vəziyyətə təsir göstərir. Bu sahədə 
əsasən işsiz kimi qeydə alınanlar işləyirlər.  

“Siqma” Mərkəzinin qeyri-formal sahədə qadınlar arasında 
keçirdiyi sorğunun nəticələri göstədi ki, bir çox qadınlar (62,2%) 
məvacib daha yüksək olduğundan aşağı ixtisas dərəcəsindən olan 
işləri (baxmayaraq ki, çox vaxt daha yüksək ixtisas dərəcəsinə 
malikdirlər) yerinə yetirməyə razı olurlar. Bu sahələrdə qadınların 
münasibətdə cinsi ayrı-seçkilik (diskriminasiya) geniş yayılıb, 
onların əmək hüquqları tez-tez pozulur. Ehtimal ki, ailənin 
mənafeləri, ev təsərrüfatının aparılması, uşaqlara qayğı qadınlar 
üçün dövlət müəssisələrində və ya rəsmi qeydiyyatdan keçmiş 
özəl müəssisələrdə işləməkdən daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın qeyri-dövlət bölməsi getdikcə 
iqtisadiyyatı başqa sahələrində də geniş yayılmaqda idi. Məsələn, 
torpaqların paylanması və fermer təsərrüfatlarının inkişafı ilə 
əlaqədar kənd yerlərində qadın əməyi intensiv tətbiq olunmağa 
başlamışdı. 

Mal alıb gətirmək məqsədilə qadınlar kişilərlə çiyin-çiyinə 
Türkiyəyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Rusiyaya 
müntəzəm surətdə qısamüddətli səfərlər edərək ölkə bazarlarını 
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parçalar, tikiş və txuculuq məmulatları, ayaqqabı, ətriyyat, ərzaq 
və başqa mallar ilə təchiz edirdilər. Tərəvəz və ərzaq bazarlarının 
təchizatı və bu kimi malların ölkə hüdudlarından kənara 
çıxarılması mənbəyi, ev, fermer təsərrüfatları, kənd təsərrüfatı 
müəssisələridir. Bu işdə başlıca istehsalçı qüvvə və satış qüvvəsi 
rolunu bir qayda olaraq qadınlar, ölkə hüdudlarından kənar 
məhsulların aparılması və satışını isə kişilər həyata keçirirdilər.  

Ölkə daxilində mal satışı alver edənlərin sayı 100-dən 500-
dək olan və əsasən, əhalinin sıx yaşadığı məntəqələrdə, sahələrdə, 
rayon mərkəzlərində yerləşən bazarlarda baş verir. Ölkənin 
müxtəlif reqionlarında daxili bazarda qadınların ticarətdə 
iştirakında nisbi fərqlər mövcud idi. 

Tarixən belədir ki, Bakı, Gəncə qadınları ictimai həyatda və 
iqtisadiyyatda daha fəal iştirak edirlər. Bu xeyli dərəcədə 
qadınların ticarət sahəsində, o cümlədən onun qeyri-rəsmi 
bölməsidə iştirak payı ilə təsdiq olunur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin bütün ərazisində bazar 
ticarətində pensiya yaşlı qadınlar da iştirak edirdilər. Apardığımız 
sorğuya görə ticarətlə məşğul olanların ümumi sayında onların 
payı 3%-dən 11%-dəkdir. Sorğu, həmçinin, küçələrdə və 
izdihamlı yerlrdə gözlənilmədən və özü-özündən kortəbii şəkildə 
yaranan qeyri-rəsmi bazarlarda da ticarətlə məşğul olan 
kontigentin strukturunu aşkar etəyə imkan vermişdir. Belə 
bazarlarda, əsasən yeniyetmələr alver edirlər və yeniyetmələr 
buradakıların 80%-nə yaxınını təşkil edirlər, onların da 10%-ə 
qədəri qızlardır. Alver edənlərin 20%-dən çoxu pensiyaçılardır, 
onların da 15%-i qadınlardır.  

Qeyri-formal bölmə iqtisadiyyatın elə bir sahəsidir ki, burada 
qadınlar üçün işəgötürənlərdən asılı olmayan fəaliyyət imkanı 
açılır. Yuxarıda göstərildiyi kimi, bu bölmədə iş daha az ixtisas 
və təhsil dərəcəsi, kişilərdən daha az dərəcədə asılılıq tələb edir. 
Lakin bu bölmədə qadınlar iqtisadiyyatdakı vəziyyətin hətta cüzi 
şəkildə pisləşməsi nəticələrinə də başqalarına nisbətən daha çox 
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məruz qalırlar. Rəsmi bölmədəki gəlirlərə nisbətən qeyri-rəsmi 
bölmədəki gəlirlər daha çox aşağı düşür.  

Əmək bazarının bölgüsü. Qadınların əmək bazarında 
vəziyyəti ziddiyyətli xarakter daşıyır. Bu onunla izah olunur ki, 
ümumi iqtisadiyyatda işçi qüvvəsinə tələbatın aşağı düşməsi 
fonunda muzdlu əmək sahsində qadınlara tələbat yüksək olaraq 
qalır. Ölkə iqtisadiyyatında dövlət sektorunda işçilərin sayının 
ilbəil azalmasına baxmayaraq, 1994-1999-cu illər ərzində 
qadınlar arasında məşğulluq 3,7% artmışdır (1994-cü ildəki 45% 
1999-cu ildəki 48,7% qədər). Bu öz əksini məşğulluğun struktur 
dəyişiklikliyində tapmışdır.  

Sahə seqreqasiyası. Ötən əsrin sonlarında iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində məşğulluğun qadın və kişilər arasında 
bölüşməsində dəyişikliklər baş verdi. Sənaye, kənd təsərrüfatı, 
kreditləşmə və sığorta, kommunal təsərrüfat sahələrində 
qadınların məşğulluğunun azalması müşahidə olunur. 
İqtisadiyyatın fəaliyyət növlərində qadın və kişilərin qeyri-
mütənasib təmsil olunmaları bəzən qadınların, bəzən kişilərin 
xeyrinə olmuşdur.  

Qadınlar aşağıda göstərilən sahələrdə əmək qüvvəsinin böyük 
hissəsini təşkil edirlər: xidmət sektoru (31,5%), incəsənət və 
mədəniyyət (74,9%), səhiyyə, ictimai təminat və idman (70,2%), 
təhsil və mədəniyyət (69,9%), bank işi və sığorta (53%), ticarət 
və kommersiya (44,1%) və elm (45,4%). Tikintidə (11,4%) və 
nəqliyyatda (10,9%) qadınların sayı azdır. 

Cədvəl 2.4. 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə qadınların xüsusi çəkisi (%) 
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Qadınların minimal iştirak etdikləri sahələr – tikinti və 

nəqliyyat, maksimal iştirak etdikləri sahələr – səhiyyə və təhsil. 
Demək olar ki, kişilər humanitar sahələrdən uzaqlaşır və işləyən 
əhalinin səhiyyədə 29,8%-ni, təhsildə 32,1%-ni təşkil edərək, 
əsasən, rəhbərlik səviyyəsində təmsil olunurlar. Digər sahələrdə 
bölgü daha mütənasibdir, lakin hər yerdə kişilərin üstünlüyü 
mövcuddur. 

Tədqiqatlar göstərdi ki, fəaliyyət növlərinə və iqtisadiyyat 
sahələrinə görə kişilərin və qadınların məşğulluğunun sahə 
strukturunda müəyyən fərqlər mövcuddur. Qadınların əsas 
fəaliyyət sahəsi sosial sahələrdir: səhiyyə (bu sahədə çalışanların 
67%-dən çoxu), maarif, mədəniyyət, elm, kreditləşmə və sığorta 
(45%-dən çoxu). Kişilər, əsasən, maddi istehsal sahəsidə (fəhlə 
və qulluqçu kişilərin sayının 70%-dən çoxu): sənayedə (50%-ə 
yaxın), nəqliyyatda (90%-dən çoxu), tikintidə (90%-dən çox) və 
idaetmə sahəsində inzibati vəzifələrdə və siyasi fəaliyyət 
sahəsində (70%-dən çox) çalışırlar. Əmək bazarında mövcud olan 
sahə bölgüsü (seqreqasiya) məşğulluq sahəsində qadınlara qarşı 
ayrı-seçkilik üçün şərait yaradır. Qadınların əməkhaqqının aşağı 
olması sahə seqreqasiyası ilə birbaşa əlaqəlidir. Çünki qaıdınlar 
əsasən əməkhaqqının aşağı olduğu büdcə sahələrində çalışırlar.  

İşlərin yerinə yetirilməsi kateqoriyasını daha ətraflı nəzərdən 
keçirsək, burada da gender fərqlərin müşahidə edərik. Məsələn, 
müəllimlik işi sahəsində qadınlar ümumtəhsil məktəblərinin 
ibtidai və orta siniflərdə üstünlük təşkil edirlər. Qadınlar 1-4-cü 
sinif müəllimlərinin 57%-ni, 5-11-ci sinif müəllimlərinin 42-ni, 
musiqi və nəğmə, təsviri sənət, bədən tərbiyəsi, əmək təlimi 
müəllimlərinin 23%-ni təşkil edirlər. Özü də müəllimlərin ümumi 
sayında qadınların payı 69%-dir. Rəhbərlər arasında qadınlar 
31%-ni təşkil edirlər. Ali məktəblərin müəllim heyətində kişilərin 
payı yüksəkdir.  
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Səhiyyə sahəsində qadınların məşğulluğunun daha yüksək 
olduğuna baxmayaraq, bütün ixtisaslarrdan olan qadın həkimlərin 
payı (yəni daha yüksək ixtisaslaşma tələb olunan yerlərdə) cəmi 
37% təşkil edir.  

İqtisadiyyatın və sosial sahənin müxtəlif dairələrində 
idarəetmə orqanlarında qadınlar iş yerlərinin 33%-ni tuturlar.  

Tədqiqat materiallarının təhlili göstərir ki, iş yerindən bərabər 
dərəcədə istifadəni təmin edən şəraitin yaradılması sahəsində kişi 
və qadınların hüquqlarının bərabərləşdirilməsi istiqamətində 
hökumat tərəfindən səylər göstərilir. Lakin bu səylər hələlik 
lazımi səmərə vermir ki, bu da hər şeydən əvvəl ölkədə əmək 
bazarının formalaşdırılması sahəsində mövcud ümumi soaial-
iqtisadi problemlər ilə əlaqədardır.  

Profesional və şaquli seqreqasiya. İqtisadiyyatın demək olar 
ki, bütün sahələrdə gender bölgüsünün piramidavari strukturu 
saxlanılır, yəni qadınlar, bir qayda olaraq, idarəetmə pira-
midasının aşağı hissələrində cəmləşirlər. Mili iqtisadiyyatda 
qadınların geniş iştirak etməsinə baxmayaraq, onlar qərarların 
qəbul edilməsi ilə bağlı olan icraedici orqanlarda və vəzifələrdə 
çox az yer tuturlar. Bu işlər isə xüsusi qabiliyyət tələb etmir.  

1997-ci ildə şəhərlərin sənaye sahələrində işləyənlərin 
44,6%-nin qadın olmasına baxmayaraq, idarəetmə və rəhbər 
vəzifələrdə cəmi 3,1% qadın işləyirdi. Burada da qadınlar daha az 
əməkhaqqı olan, daha aşağı səviyyəli və daha az ixtisaslaşdırılmış 
işlərdə işləyirlər. Çox vaxt qadınlar köhnəlmiş, əlverişli olmayan 
iş şəraitindən əziyyət çəkirlər. Xüsusilə Bakı və Sumqayıt kimi 
sənaye regionlarında, hətta kənd pambıq tarlalarında onlar 
müntəzəm olaraq zərərli maddələrin təsirinə məruz qalırlar. 

Ola bilsin ki, belə gender bölgüsünün səbəbi, məsələn, tikinti 
sahəsində pis inkişaf etmiş əməyin mühafizəsi sistemi, nəqliyyat 
sahəsində yol hərəkətindəki yüksək təhlükə, eləcə də qüvvədə 
olan bir sıra sosial stereotiplərdən irəli gəlir. Ola bilsin ki, təhsil 
və sənaye sahələrinin kişilərə nisbətən qadınlara daha cəlbedici 
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görünməsinin səbəbi bu sahədə iş qrafikinin daha dinamik və iş 
gününün daha qısa olmasıdır. Şübhəsiz ki, buna cəmiyyətdə 
rəğbətlə qarşılanan, uşaqların qayğısı və tərbiyəsi sahəsindəki 
məsuliyyəti qadının üzərinə qoyan stereotip də səbəb olur. İnamla 
demək olar ki, belə gender bölgüsünün digər bir səbəbi də 
qadınların əməkhaqqının daha aşağı olduğu sahələrdə 
cəmləşməsidir. İqtisadiyatın dövlət bölməsində çalışan qadınların 
sayının kişilərə nisbətdə artması bu qəbildən olan prosesdir.  

Adətən, qadınların imkanlar pillləsində aşağı səviyyədə 
durması onların sosial rolu – uşaq doğmaq və yeni nəsli tərbiyə 
etməklə izah olunur. Qadınların gündəlik həyatı bütün cəmiyyətin 
inkişafına böyük təsir göstərir və ümumi inkişafın əsas 
göstəricilərindən birinə çevrilir.  

Qadınların xoşagəlməyən vəziyyətə düşməsinin 
səbəblərindən biri də Azərbaycanda kişilər və qadınlar arasında 
geniş vüsət almış fikirdir: ev işləri və uşaqlaırn tərbiyəsi ancaq 
qadının vəzifəsidir. Məhz bu fikrin olması ev işləri ilə məşğul 
olan az sayda kişiləri gördükləri işi gizlətməyə məcbur edir, axı 
ev işləri yalnız qadınlara aiddir. Müasir iqtisadi çətinliklər 
şəraitində qadınlar kişilərə nisbətən daha ağır həyat şəraiti 
keçirirlər.  

Dünya təcrübəsi təsdiq edir ki, qadın işçi qüvvəsinə iqtisadi 
tələbat gendür balansını təmin etməklə, başlıca sosial 
məsələlərdən birinin – qadınların əməkdə iştirak yolu ilə 
cəmiyyətdə hüquq bərabərliyinin əldə olması vəzifəsinin həllinə 
uyğundur.  

Digər tərəfdən, sivil əmək bazarının formalaşmasının mühüm 
ünsürlərindən biri ki, qadın məşğuliyyəti nəinki dövlətin, həm də 
bütün cəmiyyətin diqqətli münasibətini tələb edir. Bazar iqtisa-
diyyatının ayrılmaz ünsürü kimi real fəaliyyət göstərən, cinsiy-
yətindən və ya hər hansı digər fərdi əlamətlərindən asılı 
olmayaraq, bütün iştirakçıları üçün bərabər hüquqları təmin edən  
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sivil əmək bazarı hökumətin relevant proqramları çərçivəsində 
yaradılmışdır.  

Azərbaycan əhalisinin yaş strukturunun xüsusiyyətləri, böyük 
əmək resurslarının mövcudluğu ölkədə baş verən bütün sosial-
iqtisadi proseslərə təsir göstərir. Əmək qabiliyyətli qadınların 
səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi, habelə əmək bazarında 
onların bərabərhüquqlu iştirakı üçün şərait yaradılması, o 
cümlədən onların informasiyaya malik olması, təhsil almaq, peşə 
hazırlıqlarını yüksəktmək və s. imkanlarının genişləndirilməsi 
kimi kəskin problem mövcuddur.  

Əvvəllər sosial təminatlar və əməyin səmərəliliyinin aşağı 
olması ilə bağlı müxtəlif imkanları bol olan iş bazarı hazırda 
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə tərəf yönəlib. Bazar 
iqtisadiyyatına keçidin meydana çıxardığı ən böyük 
problemlərdən biri işsizlikdir.  

Respublika iqtisadiyyatına tətbiq olunan bazar münasibətləri 
sistemi tələbatla işçi qüvvəsinin təklifi arasındakı münasibəti pisə 
doğru dəyişdirilmişdir. Eyni zamanda keçmiş təsərrüfat 
əlaqələrinin, xammal və material gətirilməsinin pozulması, 
avadanlığın işləməməsi xalq təsərrüfatının bir çox sahələrində 
istehsalın aşağı düşməsinə gətirib çıxarmış, əvvəllər istehsalatda 
çalışanları işsiz qoymuşdur. Hələ 1989-cu ilin dekabrında işsiz 
sayılan əmək qabiliyyətli əhalinin 425 min nəfərini, yəni 78%-ni 
qadınlar təşkil edirdi. Halbuki o zamanlar aparılan uçut vaxtı 
qadınların hər ikisindən biri işləmək istədiyini bildirirdi.  

Ermənistanın təcavüzü respublikamızda vəziyyəti xeyli 
ağırlaşdırmışdır. Bu təcavüzün nəticəsində milyondan çox adam 
öz ölkəsindən qaçqın və məcburi köçkünə çevrilərək evsiz və 
işsiz qalmış, yaşamaq üçün vacib olan vəsaitdən məhrum 
olmuşdur. Bu işsizlər ordusunun da əksər hissəsi qadınlardır.  

Respublikada bir milyondan çox qaçqın və didərgin düşmüş 
adamın olması əmək qüvvəsidə mövcud olan artıqlıqla bağlı 
problemləri daha da mürəkkəbləşdirir. Bura Ermənistandakı 
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yurdlarını tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlılar, 
Azərbaycanın ermənilər tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarındakı 
rayonlardan olan didərginlər və Özbəkistandan qaçqın düşmüş 
Mesxeti türkləri daxildirlər. Bu qrupa daxil olanların əksəriyyəti, 
təxminən 76%-i kənd təsərrüfatı işçiləridir və başqa sənət 
bilmirlər. Belə adamların şəhərlərdə cəmləşməsi onlar üçün iş 
tapılmasına çox çətindir. Qaçqınlar və didərginlər üzrə Dövlət 
Komissiyasının verdiyi məlumata görə 472 min qabil yaşda olan 
qaçqın və didərgin vətəndaşların cəmi 170 mini işlə təmin edilib. 

Rəsmi statistikaya görə işə qabil yaşda olan əhalinin yalnız 
1,3%-i işsiz kimi qeydə alınıb. Lakin bu rəqəm heç də problemin 
real miqyasını əks etdirmir. Müstəqil hesablamalar ölkənin işə 
qabil yaşda olan əhalisinin təxminən dörddə bir hissəsinin 
məşğulluq imkanları axtardığını göstərir. 

İşsizliyə aid rəsmi dövlət statistikasında problemin real 
miqyasının və dərəcəsinin əks olunmamasının bir neçə səbəbi var. 
İşsiz kimi qeydə alınma proseduru mürəkkəb və bürokratikdir, 
qeydə alınmaq üçün müraciət edənlərə hökumətin təklif etdiyi 
işsizlik vəsaiti isə cüzidir. Ona görə işsizlərin əksər hissəsi qeydə 
alınmaq üçün müraciət etmir. Müflisləşmiş və ya mənfəətsiz 
işləyən dövlət müəssisələrində istehsalatın ixtisarı və ya 
“müvəqqəti” bağlanması ilə əlaqədar olaraq işçilərin uzun 
müddətli əvəzi ödənilməyən (və ya qismən ödənilən) 
“məzuniyyətlərə” göndərilməsi gizli işsizliyin miqyaslarını xeyli 
genişləndirir.  

Əmək bazarında məşğulluğun azalması ilə müşayət olundu. 
İşsizliyin artmasının nisbətən qadınlar üçün daha ağır nəticələri 
oldu. Çünki işləyən qadınlar maaş alırdılar. İşin itirilməsi özünün 
təmin etmənin itirilməsinə, daha sonra isə professional hazırlığın 
itirilməsinə gətirib çıxarır. İşsizlər arasıda həmişə çoxluq təşkil 
ediblər. Məşğulluq xidmətlərinin verdiyi məlumatlara görə, əmək 
qabiliyyətli əhalinin 22,1%-ni işsiz qadınlar, 16,2%-ni işsiz 



 112

kişilər təşkil edirdilər. Ümumiyyətlə, işsizlər əmək qabiliyyətli 
əhalinin 38,3%-ni təşkil edirlər.  

2000-ci ilin stasistikasına görə qeydiyyatdan keçmiş işsizlərin 
ümumi sayı 43 739 nəfər olmuşdur ki, onların 24 095-ni təşkil 
edirdilər (60%-ə yaxın). Respublikada qeydə alınan işsizlik 1,3% 
idi. Ümumi işsizliyin artmasına baxmayaraq, işləyənlər arasında 
qadınların sayı demək olar ki, yarıya bərabərdir (48,5%). Bu hal 
qadınlar arasında məşğulluğun əvvəlcədən də yüksək səviyyədə 
olması və onların yüksək təhsil səviyyəsinə malik olmaları ilə 
izah olunur.  

1989-cu il dekabrın 1-nə olan vəziyyətə görə əmək 
qabiliyyətli yaşda olan əhalinin birdəfəlik uçot məlumatlarına 
əsasən məşğulluğu olmayan respublika əhalisinin dörddə üç 
hissəsi qadınlardır. Onlar əmək qabiliyyətli yaşda olan qadınların 
ümumi sayında məşğuliyyəti olmayanların 22,7% təşkil edirlər, 
bu rəqəm şəhərdə 19,2%, kənd yerlərində 27%-dir. Eyni zamanda 
istehsalatda məşğuliyyəti olmayan şəhər sakinlərinin 44%-i və 
kəndlərin 59%-i işləmək arzusunda olduqlarını bildirmişlər. 
İqtisadi keçid bir çox müəssisələrdə fasiləsiz dayanmalara gətirib 
çıxarıb və bunun nəticəsində maaşı ödənilməyən məzuniyyət 
halları və s. meydana gəlib. Bu hallar məşğulluq xidmətləri 
tərəfindən nəzərə alınmayıb.  

Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qadınlar arasında işsizliyin 
xüsusən qeyri-qənaətbaxş vəziyyətdə olduğu müşahidə olunur. 
Lakin bu cür vəziyyət başqa rayonlara nisbətən, adətən, bu 
rayonların qeyri-əlverişli iqtisadi vəziyyəti və iş yerlərinin son 
dərəcədə məhdudluğu ilə izah edilir.  

Ənənəvi təsərrüfat əlaqələrinin kəsilməsi kənd yerlərində 
məşğulluğun azalmasına gətirib çıxarmışdır. Bu, kənd əhalisinin 
iri sənaye şəhərlərinə, xüsusən də Bakıya axınının güclənməsinə 
və qadınların aşağı peşə hazırlığı səviyyəsinə malik işçilər – hər 
cür iş görən fəhlələr, açıq küçə ticarəti satıcıları, yükdaşıyanlar və 
s. kimi qeyri-rəsmi fəaliyyət sahəsinə cəlb edilməsinə səbəb 
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olmuşdur. Bu kontinqent şəhərlərin əmək bazarlarındakı 
gərginliyi daha da gücləndirir. Əksər hallarda bu kontingent nə 
dövlət məşğulluq xidmətlərində, nə də müstəqil olaraq özünə 
daimi iş yeri tapmır və iri şəhərlərdə yolların qırağında kortəbii 
olaraq qeyri-rəsmi əmək birjaları yaradır.  

Ən çox işsizlik bir ildən beş ilədək stajı olan gənc qadınlar 
arasında və 20 ildən yuxarı stajı olan qadınlar arasında müşahidə 
olunur. Məsələn, işsizlik 1-2 il iş stajı olan qadınlar arasında 61%, 
3-5 il stajı olanlar arasında 47%, 20 il və ondan yuxarı stajı 
olanlar arasında 37-38% təşkil edir. Belə bir vəziyyəti aşağıdakı 
səbəblərlə izah etmək olar: 

- struktur-sahə dəyişiklikləri nəticəsində iş yerlərinin 
təklifi kəskin şəkildə azalmışdır; 

- əmək bazarınkadı keyfiyyət dəyişiklikləri 
nəticəsində çox vaxt yüksək peşə hazırlığı tələb olunmayan 
əməkdən istifadə olunur; 

- ştatların ixtisarı zamanı yaşlı qadınlar işdən azad 
edilir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində alınmış məlumatların təhlili 
belə bir faktı təsdiq edir ki, əmək qabiliyyətli yaşda olan 
Azərbaycan qadınlarının peşə-təhsil səviyyəsi kifayət qədər 
yüksəkdir. 

Məsələn, rəsmi statistikaya görə Azərbaycan Respublikası 
qadınlarının yüksək iqtisadi fəalllığı ilə səciyyələnir, həm də 
bütövlükdə ölkə üzrə onun ümumi səviyyəsi kişilərin fəallıq 
səviyyəsindən az fərqlənir (qadınlar arasında 72%, kişilər 
arasında 77,5%). Məhz belə bir vəziyyətdə by göstəricinin gender 
cəhətdən ayrıca tərkib hissəsində nəzərə çarpan disbalans xüsusən 
təşviş doğurur. Soğru göstərdi ki, rəyi soruşulan qadınların 
ümumi sayının 47,8%-i işsizdir. Hətta rəsmi statistika 
məlumatlarına görə, rəsmi surətdə işsizlik stasusu olan şəxslər 
arasında qadınların payı 52,2% təşkil edir. Sorğunun 
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məlumatlarına görə, 16-29 yaşında olan gənc qadınlar işsizlik 
statusuna malik şəxslərin ümumi sayının 59,1%-ni təşkil edirlər. 

Azərbaycanda qadınlar arasında işsizlik üçün onun coğrafi 
cəhətdən qeyri-yekcinsliyi səciyyəvidir.  

Cədvəl 2.5. 
Regionlar üzrə məşğulluğun gender strukturu (%-ilə) 
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Cədvəldən göründüyü kimi, sənaye regionlarında qadınların 

məşğulluq səviyyəsi kənd regionlarından nəzərə çarpacaq 
dərəcədə yüksəkdir. Bununla yanaşı, öz növbəsində kənd 
rayonları arasında da qadınların məşğulluq səviyyəsinə görə 
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fərqlər vardır. İşsiz qadınların səviyyəsi Naxçıvan Muxtar 
Respublikasındadır – 59%. 

Qadın məşğulluğu sahəsindəki bu cür vəziyyət, bir sıra 
səbəblər – hər şeydən əvvəl kənd ailələrində çoxuşaqlılıq, kənd 
yerlərində məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrinin sayının 
kifayət qədər olmaması, habelə kişi əməyinin qadın əməyindən 
üstünlüyünü nəzərdə tutan mövcud sosial stereotiplər şəraitində iş 
yerlərinin qıtlığı ilə izah olunur.  

Bundan başqa, şəxsi sektorun fəaliyyəti əsasən ticarətin 
çərçivəsi ilə məhdudlaşır və bu sektorun istehsalata investisiyaları 
çox azdır. Bu, özünü investisiyalardakı dövlət və şəxsi sektorların 
payında da biruzə verir. 1993-cü ildə investisiyaların ümumi 
miqdarı 29 milyard olub. Bunun cəmi 2%-i şəxsi təşkilatlar 
tərəfindən maliyyələşdirilib. Şəxsi sektorun indiki rolu xüsusi ilə 
emaledici sənayedə olduqca kiçikdir. Qeyri-dövlət və orta biznes 
yarıdan çoxu ticarətlə və xidmətlər göstərməklə məşğuldur.     
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2.2. Gəlirlər və yoxsulluğun teministləşdirilməsi 
 
 
Əhali gəlirlərinin əsas mənbəyini əməkhaqqı təşkil edir. 

Lakin xüsusi mülkiyyətə məhdudiyyət qoymayan bazar və ya 
qarışıq iqtisadi sistemin bərabər olduğu ölkələrdə ev təsərrüfatı 
əməkhaqqı ilə yanaşı, mülkiyyətçi olduqları istehsal amillərindən 
də yetərincə gəlir əldə edirlər. Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatlarına əsasən Azərbaycanda ailə gəlirlərinin quruluşu və 
dinamikasını nəzərdən keçirək. 

Ev təsərrüfatlarının pul gəlirlərinin tərkibi (faizlə) 
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dəfəyə qədər azalaraq 69,3 faizdən 34,9 faizə düşüb. Qeyd olunan 
dövrdə əmək gəlirlərinin bu qədər azalması əksər sənaye 
müəssisələrinin fəaliyyətinin qismən, yaxud tam dayanması ilə 
izah olunur. Bundan əlavə, Azərbaycanda istər minimum 
əməkhaqqının səviyyəsinin aşağı olması da əmək gəlirlərinin 
xüsusi çəkisinin azalmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən yeni 
iqtisadi sistemə keçidlə əlaqədar yeni gəlir mənbələrinin 
(qiymətli kağızlardan, sahibkarlıq fəaliyyətindən, valyuta 
dəyişdirilməsindən və s. sahələrdən gələn gəlirlər) yaranması 
yekunda bu kimi gəlirlərin xüsusi çəkisini artırmaqla əmək 
gəlirlərinin xüsusi çəkisinin azalmasına səbəb olur.  

Əhalinin istehlakını təkrar istehsalın son nəticəsi kimi bölgü 
və mübadilənin effektivliyinin meyarı olduğunu öyrənmək üçün 
gəlirin və istehlakın tarazlı balans şəkildə təsviri və istifadəsi əhə-
miyyətlidir. İndiyə kimi şərh etdiklərimizdən belə nəticəyə gəldik 
ki,  gəlirlər və istehlak üzvi surətdə bir-biri ilə bağlı olan və yeni 
sosial prosesin mahiyyətini müxtəlif yanaşma baxımından 
öyrənmək deməkdir. Gəlirlərin istehlaka təsirini, istehlakın 
gəlirlərdən başqa faktorlardan asılı olduğunu dinamikasını təhlil 
etmək üçün nəzəri əsaslandırılmış və praktiki cəhətdən özünü 
doğrultmuş metod kimi gəlir və istehlak balansı makroiqtisadi 
səviyyədə və mikroiqtisadi səviyyədə ayrı-ayrı ərizələr, əhali 
qrupları üzrə tərtib olunur. Makroiqtisadi səviyyədə gəlirlər və 
istehlak balansı əhali gəlirlərinin formalaşması ilə istehlakı 
arasında səbəb və nəticə əlaqələrini qiymətləndirmə gəlirlərin 
artması meylinə uyğun olaraq, istehlakın dəyişmə dinamikası ilə 
təyin etmək məqsədini güdür. Bu da öz növbəsində makroiqtisadi 
səviyyə olan milli gəlir, şəxsi istehlak, müştərək kompaniyalar 
istehlak arasında nisbətləri tənzim etməyə şərait yaradır.  

Mikroiqtisadi səviyyədə öyrənilən qanunauyğunluqlar 
makroiqtisadi səviyyədə ümumiləşdirilir, tərtib olunur. 
Makrosəviyyədə gəlir və istehlak balansı maliyyə balansının, 
dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə tarazlaşdırılır, istehlak hissəsi isə 
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dövlət büdcəsinin istehlak xərcləri ilə tarazlaşdırılır. Əhalinin 
gəlir və istehlakı balansının sxemi aşağıdakı kimidir. 
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Əhalinin gəlirlər və istehlakı balansı uyğun olaraq 

makrosəviyyədə cari illər üzrə və perspektiv proqnozlar üçün 
istifadə olunur. Ona görə də İqtisadiyyat Nazirliyi bu balansın 5-
10 ilə qurulması ilə məşğul olur. Gəlirlər və istehlak balansı 
iqtisadiyyatın tənzimlənməsi üçün tətbiq olunan planqabağı 
tədqiqat obyektidir. Differensial balanslar ərazilər, sosial qruplar 
və gəlir səviyyələrinə görə fərqlənən əhali üçün ayrılıqda aparılır.  

Yoxsulluq bir iqtisadi kateqoriya kimi mövcud ölkədə elmi 
cəhətdən əsaslandırılmış normalar üzrə minimum yaşayış 
vasitələri olmayan cəmiyyətin müəyyən hissəsinin iqtisadi 
vəziyyətidir.  

Hazırda dünyada 6 milyarddan çox insanın 1,5 milyardı 
gündəlik olaraq elementar qidalanmadan məhrumdur. Onların 
adicə çörəklə qidalanması belə mümkünsüz olub. Yoxsulluğun 
qlobal xarakter alması bütövlükdə dünyanın mövcud resurslardan 
daha optimal istifadəni zəruri edir. Amma yoxsuluq təkcə bioloji 
xarakter daşımır, onun əhəmiyyəti az olmayan sosial təsirləri də 



 119

var. Yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması eyni zamanda insan 
inkişafına mane olur.  

Azərbaycanda yoxsulluqla bağlı problemlərin həm obyektiv, 
həm də subyektiv səbəbləri vardır. Obyektiv səbəb kimi, ölkə 
iqtisadiyyatının bir sistem olaraq transformasiyasından meydana 
çıxmış (Sovetlər Birliyindən ayrılması) tənəzzül elementlərini, 
Dağlıq Qarabağ konfliktinin yaratdığı demoqrafik dəyişikliklər, 
insanların iş yerlərini itirməsini, 1 milyon qaçqının müxtəlif 
səbəblərdən gəlirdən məhrum olmasını qeyd etmək olar. 

Subyektib səbəb kimi isə daha çox yoxsulluqla mübarizədə 
idarəetmənin keyfiyyəti ilə bağlı məqamları xüsusi qeyd etmək 
lazımdır.  

Müstəqilliyin ilk günlərində yoxsulluğun vəziyyəti aydın idi. 
O zaman Azərbaycanda çox ildəki yoxsulluq – 2001-ci ildə 49%, 
2005-ci ildə 24,3 %, 2011-ci ildə 7,6 % təşkil etmişdi.  

Sosial anlayış dedikdə cəmiyyətdə insanların rifahını və 
qarşılıqlı münasibətlərini, daha dəqiq desək onların həyat 
keyfiyyətlərini ifadə edir.  

Yoxsulluqla mübarizə dövlətin sosial siyasətinə daxildir və 
onun çox mühüm bir hissəsini əhatə edir. Yoxsulluq hər yerdə 
yayılmasına baxmayaraq, özünü müxtəlif ölkələrdə fərqli şəkildə 
biruzə verir. Bu, aşağı gəlir, kəskin insani mərhumiyyətlər, 
resurslarla pis təminat, imkanların reallaşdırıla bilinməməsi və s. 
xarakteizə olunur. Yoxsulluq faktiki olaraq fərdlərin şəxsi tələbat-
larını qarşılaya bilmədiyi, sosial-iqtisadi  tərəqqi üçün imkanlara 
çıxışın məhdud olduğu şəraitdə geniş yayılır.  

Dünya ölkələri sırasında daha çox inkişaf etməkdə olan 
ölkələr, o cümlədən də keçid iqtisadiyyatlı dövlətlər üçün 
xarakterik olan bu problemin yatardığı obyektiv və subyektiv 
çətinliklər Azərbaycan Respublikasında da qabarıq görünür. 
Dünya Bankı tərəfindən qəbul edilmiş populyar istehlak 
yanaşmasına görə ABŞ dollarının 1985-ci il məzənnəsi ilə 
gündəlik qazancı 1 dollardan aşağı olanlar yoxsul sayılırlar. 
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Hazırda bir sıra ölkələrdə bu göstərici minimum yaşayış 
indikatoru olaraq qəbul edilmişdir. Bununla belə bu göstərici 
özündə qeyri-dəyər göstəricilərinin əhəmiyyətini əks etdirə bilmir 
və yalnız kalorik yanaşma əsasında qurulur. Məsələn, yaşayış 
standartlarına daxil olan həyatın psixoloji keyfiyyəti, 
özünəhörmət və s. bu kimi göstəricilər nəzərə alınmır. 
Yoxsulluğun müəyənləşdirilməsi ilə bağlı olan obyektiv və 
subyektiv baxışlarda ehtiyac icərisində yaşamağın müxtəlif 
aspektləri qabardılır. Bura insanın minimal inkişafı, sosial ayrı-
seçkilik, yaşayış vasitələrinin dözülməzliyi, zəif qabiliyyət 
göstəriciləri daxildir.  

Yoxsulluq əhalinin və ailələrin pul, əmlak və başqa 
sərvətlərlə təminatının nisbətən daha aşağı səviyyəsində duran, 
müvafiq olaraq öz maddi və mənəvi tələbatlarını aşağı səviyyədə 
ödəyən hissəsinin iqtisadi vəziyyəti kimi də qiymətləndirilə bilər. 
Yoxsulluğun sərhədi əhalinin şəxsi istehlak üçün zəruri olan 
maddi nemətlərlə faktik və normativ təminatı, müvafiq olaraq, 
insanların öz maddi və mənəvi tələbatlarını ödəmə səviyyəsi 
əsasında qiymətləndirilə bilər.  

Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının İnkişafa 
Yardım Komitəsi bu istiqamətdə aşağıdakı indikatorları 
müəyyənləşdirib: 

- gündəlik gəliri 1 dollardan aşağı olanlar; 
- yoxsulluq boşluğu, yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan 

əhalinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisi; 
- əhalinin ən az gəlirə malik olan 20 faizinin ÜDM-də payı; 
- 5 yaşından aşağı uşaqlar üçün qidalanma problemi. 
UNDP-nin 1999-cu il İnsan İnkişafı Hesabatında 

Azərbaycanda insanın inkişafı səviyyəsi Mərkəzi Avropa və 
MDB ölkələri arasında – Tacikistan və Moldovadan sonra ən 
aşağı yerdə qiymətləndirilib. Bu hesabatda qeyd edilir ki, 
Azərbaycanda tam və qənaətbəxş həyat üçün, xüsusilə məcburi 
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köçkün əhali arasında sağ qalmaq gündəlik həyati məsələyə 
çevrilir.  

BMT-nin İnkişaf Proqramıın Hesabatında qeyd olunur ki, 
yoxsulluq səviyyəsi məcburi köçkünlər və qaçqınlar arasında 
xüsusilə kəskin şəkildə özünü büruzə verir. Onların yüz 
minlərləsi, əsasən qadınlar və uşaqlar hələ də çadır 
şəhərciklərində, köhnə ictimai binalarda və digər münasib 
sığınacaqlarda yaşayırlar. Onların çoxu üçün iş yerləri 
perspektivləri tutqun olaraq qalır.  

Mövcud statistika ölkədə dolanışıq vəziyyətinin tam olmayan 
mənzərəsini vermir. Əslində Beynəlxalq Əmək Təşkilatının son 
araşdırması (ILO 1999) o nəticəyə gəlir ki, əməkhaqları və sosial 
müavinətlər ailənin pul gəlirinin nisbətən kiçik bir hissəsini təşkil 
edir (uyğun olaraq 34 faiz və 6 faiz), qalan 59 faizini “əmlak, özü 
üçün məşğulluq və təsadüfi gəlirlər” təşkil edir. Gəlirlərin 
dəyərləndirilməsi zamanı ortalığa çıxan çətinliyin səbəbləri 
müxtəlifdir. Qanunsuz (kölgə) iqtisadi əlaqələr, xüsusilə 
xidmətlərə görə qeyri-rəsmi ödənişlər kimi rüşvətdən istifadə 
olunması maliyyə vəsaitlərinin faktiki axınları ilə əlaqədar 
məlumatları təhrif edir. Həmçinin bir çox ailələr bir-birinə maddi 
kömək üçün dostlar arasında nağd pul, mallar və xidmətlərin 
ötürülməsinin ənənəvi sisteminə arxalanılır. Bu ötürmələr 
Azərbaycanda dolanışıq şəraitinin vacib hissəsini təşkil edir və 
həlledici mübadilə mexanizmi hesab olunur. Rusiyada və başqa 
MDB ölkələrində işləyən azərbaycanlı vətəndaşlar vətəndəki bir 
çox ailələri və yaxınları üçün hələ də zəruri gəlir mənbəyini təmin 
edirlər, baxmayaraq ki, bu gəlirlərin həmin ölkələrdəki maliyyə 
böhranının ardınca azalması müşahidə olunur.  

Hazırda hökumət maliyyə və siyasi sabitliyə yüksək prioritet 
verir və bu sabitliyi geniş şəkildə ölkənin avtoritar keçmişini 
xatırladan inzibati vasitələrlə həyata keçirir. Ölkənin ən çox 
müdafiəsiz qanunlarının rifahını yaxşılaşdırmaq üçün bəzi 
addımlar atıldığına baxmayaraq, Azərbaycada insan inkişafı 



 122

sosial problemlərə zəif diqqət göstərdiyinə görə nüfuzdan 
düşməkdə davam edir. Belə ki, cəmiyyət həyatının bütün 
tərəflərinin tamamilə bürüməkdə olan böhran ölkəni sürətlə 
məhvə aparır. İqtisadi, sosial və siyasi həyatda gedən anormal 
proseslər daha da güclənir, hökumət nəinki belə tendensiyaların 
qarşısını almır, hətta özünün səbatsız siyasəti ilə vəziyyəti daha 
da ağırlaşdırır. Beləliklə də əhalinin müxtəlif sosial qrupları 
arasında kəskin təbəqələşmə nəticəsində onların əksər hissəsinin 
sosial vəziyyəti elə bir həddə çatmışdır ki, onu ənənəvi yollarla 
dirçəltmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan yoxsulluq əleyhinə 
proqramın qəbulu vacibdir.  

Azərbaycanın əlverişli təbii-iqlim şəraiti, geosiyasi mövqeyi, 
əhalinin tarixi-milli ənənələri, məşğuliyyəti və işgüzarlığı, təbii 
ehtiyatlarının və ümumi iqtisadi potensialının yüksək olması 
rəqabətədavamlı və inkişaf etmiş ixrac-sənaye kompleksinin 
formalaşdırmağa, bununla da, yoxsulluğun aradan qaldırılması və 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə böyük imkanlar 
vardır.  

Əməkhaqqı. Azərbaycan Respublikasının “Əməkhaqqında 
qanun”unda bərabər əməyə bərabər ödəniş nəzərdə tutulur və 
cinsi əlamətə görə əməkhaqqının azaldılmasını qadağan edir. 
Qanuna görə, əməkhaqqında qadınlar və kişilər arasında fərq 
yoxdur.  

Sənaye islahatları ilə əlaqədar olaraq əhalinin pul gəlirlərinin 
strukturunda ciddi yenidən bölünmə baş vermişdir ki, bu da ilk 
növbədə sahibkarlıq fəaliyyəti və mülkiyyətdən gələn gəlirlərin 
payının əhəmiyyətli dərəcədə atrması, həmçinin gəlirlərin 
əməkhaqqı formasında xüsusi çəkisinin azalması ilə əlaqədardır.   

İqtisadiyyatın dövlət bölməsi özəl bölmə ilə müqayisədə daha 
az əməkhaqqı ilə xarakterizə olunur və daha dayanıqlıdır. Amma 
bura özəl bölmənin yetərli olmayan hüquqi müdafiəsini, aparılan 
kommersiya və digər əməliyyatların yüksək risq daşımasını da 
əlavə etmək lazımdır: ola bilsin ki, qeyd olunan gender bölgüsü 
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də elə bununla bağlıdır və ailəni dolandırmaq məcburiyyəti 
qarşısında qalan qadın az, lakin dayanıqlı və sabit gəlir əldə 
etməyi çox, lakin müvəqqəti gəliri üstün hesab edir. Ancaq o da 
faktdır ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin bir hissəsi 
“məkik” fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Bu fəaliyyətsahsində gözə 
çarpan vəziyyət qadınların aktiv olduqlarını göstərir. Lakin 
burada vasitəçi səviyyəsindədirlər.  

Sosial müdafiə siyasəti nəticəsində 1995-1999-cu illər 
ərzində əhalinin pul gəliri 1 276 manatdan 16 153 manata qədər 
artmışdır. 1999-cu ildə əhalinin real əldə etdiyi pul gəliri 66,4% 
(1995-1998-ci ilə qədər olan dövr ərzində əhalinin hər adam 
başına düşən real pul gəliri 3 dəfə artmış və 134 146 manat (30 
ABŞ dolları) təşkil etmişdir. Bu gəlirin 40%-ni əməkhaqqı 
formasında olan gəlirlər təşkil etmişdir. 1996-1999-cu illər 
ərzində orta əməkhaqqı üç dəfə artmışdır;  1996-cı ildə - 19%, 
1997-ci ildə - 59%, 1998-ci ildə - 20%, 1999-cu ildə - 9,6%. Orta 
əməkhaqqının 1999-cu ildə 178,3 min manat olmasına 
baxmayaraq, bu 1990-cı ildəki real əməkhaqqının cəmi 30%-ni 
təşkil etmişdir.  

İqtisadiyyatda dəyişikilklər, həll olunmamış Qarabağ 
problemi, Azərbaycan ərazisinin 20%-nin Ermənistan tərəfindən 
işğalı maddi rifahının səviyyəsinə görə cəmiyyətin kəskin təbəqə-
ləşməsinə, differensaiya proseslərinin artmasına, varlılar və 
yoxsulların gəlirləri arasında fərqin çoxalmasına gətirib 
çıxarmışdır.  

Respublika əhalisinin hər beş nəfərdən dördünün orta orta 
aylıq əməkhaqqı 99,4 min manat olmuşdur (20 ABŞ dolları). 
Nəzərə alsaq ki, orta aylıq istehlak minimumu 340 445 manat 
təşkil edir (təxminən 80 ABŞ dolları), əhalinin 80%-i yoxsulluq 
həddindədir.  

Cədvəl 2.6. 
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İşçilərin peşələri və iqtisadiyyatın sahələri üzrə 
əməkhaqqı 1998-ci ilin oktyabr ayında keçirilmiş seçmə 

tədqiqatın məlumatları əsasında  
 

 
Azərbaycan Respublikasının “Əmək Məcəlləsi” bərabər 

əməyə görə bərabər ödəniş nəzərdə tutur və cunsi əlamətə görə 
əməkhaqqının azaldılmasını qadağan edir. Buna baxmayaraq, heç 
bir fəaliyyət sahəsində qadınların əməkhaqqı real ödənişlər 
baxımından kişilərin əməkhaqqına bərabər deyil.  

Bununla belə qadınla kişinin həyatda mövqeyi məsələsinə 
ənənəvi münasibətlə əlaqədar olaraq qadınların əməkhaqqı orta 
hesabla 30% kişilərin əməkhaqqından azdır. Heç bir fəaliyyət 
sahəsində qadınların əməkhaqqı real ödənişlər baxımından 
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kişilərin əməkhaqqına bərabər deyil. Hətta qadınların çoxluq 
təşkil etdikləri sahələrdə - səhiyyə və təhsildə  - onların 
əməkhaqları səhiyyədə kişilərin əməkhaqqının 64,8%-ni, təhsildə 
isə 70,1%-ni təşki edir.  

Gəlirlər və yaşayış standartları. 1991-ci ildən 
Azərbaycanda “Əhalinin məşğulluğu haqqında” qanun işləməyə 
başlamışdır. Bu qanunda əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyaları, sosial 
müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olnalar üçün məşğulluqla əlaqədar 
əlavə təminatlar nəzərdə tutulmuşdur. Bu, həddi-buluğa, məktəb 
yaşına çatmamış uşaqları çox olan çoxuşaqlı analara da aiddir.  

İqtisadi islahatlar bir sıra müsbət nəticələr verib. 1996/97-ci 
illər ərzində real əməkhaqqı 38 faiz artmışdır. 1998-ci ildə dövlət 
sektorunun işçilərinin bəzi kateqoriyalarının əmək haqqının 60 
faiz artırılması haqqında ölkə Prezidentinin xüsusi fərmanı çıxıb. 
Bu ildə səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və elm sahələrində 
işləyənlərin maaşlarının da artması gözlənilir. 1993-cü və 1997-ci 
illər arasında adambaşı gəlirlər iki dəfədən də çox artıb. 

Buna baxmayaraq adambaşı gəlir cüzi olaraq qalır. Adambaşı 
ərzaq istehlakı bir çox kateqoriyalarda tarazlaşdırılmış sağlam 
diet üçün tələb olunan həcmdən xeyli aşağıdır. Ailələr gəlirlərinin 
getdikcə artan hissəsini öz əsas tələbatlarının təmin edilməsinə 
yönəltməyə məcburdur. 1990-cı və 1996-cı illər ərzində ərzaq 
mallarına sərf olunan xərclər artmışdır, başqa malların və 
xidmətlərin istehlakı isə azalmışdır. 1997-ci ildə bu meyil 
dəyişməyə başlamışdır. 1997-ci ilin avqustundan işləməyən 
təqaüdçülərin (təxminən 650 000 nəfərin) təqaüdü iki dəfədən 
çox artmışdır. Bununla belə sosial xidmətlərə sərf edilən xərclər 
insan inkişafına və sosial razılığa nail olmaq üçün azlıq edir, 
xüsusilə, cəmiyyətin müdafiəyə ən çox ehtiyacı olan qrupları 
üçün. 

Azərbaycan Respublikası Minimal İstehlak Büdcəsi haqqında 
Qanunu (329 saylı, 14 oktyabr 1992-ci il) “minimal istehlak 
büdcəsi”ni yoxsulluğun səviyyəsi kimi müəyyən edir. 1998-ci il 
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yanvarın 1-nə olan məlumata görə adambaşı aylıq minimal 
istehlak büdcəsi 340 445 manatdır (təxminən 87 ABŞ dolları). 
Bundan başqa Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının  
hesablamalarına görə yaşayış üçün tələb olunan minimal gəlir 
1998-ci ilin əvvəllərində 375 700 manat (təxminən 96 ABŞ 
dolları) təşkil edir. Əhalinin təxminən 5-4 hissəsinin orta aylıq 
gəlirinin 22 ABŞ dollarından az və ya buna bərabər olduğu 
nəzərə alınarsa, aydındır ki, əhalinin əksər hissəsi yoxsulluq 
həddindən aşağı yaşayır. 

Pensiyaçılar, əlillər və köçkünlər kimi cəmiyyətin müdafiəyə 
daha çox ehtiyacı olan qruplarının yaşayışını yaxşılaşdırmaq üçün 
bir sıra tədbirlər görülməsinə baxmayaraq onların yaşayış stan-
dartları həddən artıq aşağı olmaqda davam edir. Belə ki, islahat 
prosesinin hazırkı mərhələsində əhalinin əksəriyyətinin yaşayış 
standartları insan inkişafına və sosial razılığın nail olmaq üçün 
müvafiq deyil.  

1997-ci ildə ölkədə az təminatlı ailələrə müavinətlərin 
ödənilməsi haqqında yeni göstəriş verilib. Həmin göstəriş bu cür 
ailə üzvlərin məşğulluq idarələrində məcburi qeydiyyatını 
nəzərdə tutur, güman edilir ki, bu üsulla cinsindən asılı 
olmayaraq hər bir insan üçün işsizliyin ağır nəticələrini aradan 
qaldırmaq mümkündür. Respublika səviyyəsində hazırlanan 
müxtəlif proqramlarla yanaşı, BƏT və BMTİP kimi beynəlxalq 
təşkilatlarla  da birgə iş aparılır. Bu iş bütün əhalinin, xüsusən də 
qadınların məşğulluq problemlərinin həllində, qadınların 
məşğulluğa təşviq edilməsində və onlar üçün gəlirli fəaliyyət 
sahələriin inkişafında əməkdaşlığa yönəldilmişdir. 

Vətəndaşların təqaüdlə təmin edilməsi haqqında qanuna görə, 
qadınlar – çoxuşaqlı analar və əlil doğulan uşaqların anaları bir 
sıra güzəştlərə malikdirlər. Güzəştlərin həcmi uşaqların sayına, 
qadının yaşına və iş stajına görə müəyyən olunur. Bununla belə, 
müəyyən gender assimmetriyasını  da qeyd  etmək lazımdır. Bu 
assimmetriya qadın üçün müsbət olsa da, qadın və kişinin sosial 
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rolları arasındakı uçurumu dərinləşdirir – qadın ailəyə daha çox 
təhkim olunur, kişi ailədən uzaqlaşır, eyni zamanda, kişi ictimai 
təkrar istehsal sahəsinə daha sıx bağlanır və bununla belə ailəni 
dolandıran, ailə başçısı kimi kişinin rol stereotipi möhkəmlənir. 
Beləliklə, muzdur əməklə (ailə, ev, ev təsərrüfatı) muzdlu əmək 
qabiliyyəti olan əhalinin qütbləşməsi yaranır.  

Ev təsərrüfatlarının gəlir və xərcləri. Ev işləri qadınların 
ağır və vaxtaparan vəzifəsi olaraq qalır. Bu, aşağıda göstərilən 
səbəblərlə bağlıdır: ticarət şəbəkəsində hazır şəklə salınmış 
xörəyin olmaması ilə əlaqədar xörəyin evdə əl ilə bişirilməsi; 
mətbəx və ev işləri üçün lazımi mexanikləşdirilmiş cihazların 
çoxları üçün məhdud olması, ictimai nəqliyyat sisteminin 
müntəzəm işləməməsi ilə əlaqədar olaraq gündəlik zəruri 
malların alınmasının çətinləşməsi; içməli suyun qıtlığı və aşağı 
keyfiyyəti. Bundan başqa, əməyin qadınlar və kişilər arasında 
bölünməsində ənənəvi olaraq ev işlərinin bütün məsuliyyəti 
əsasən qadını üzərinə düşür; kişilər onlara ya heç kömək etmirlər, 
ya da çox az kömək edirlər. Bunun nəticəsində, qadınlar “ikiqat 
yük” daşımalı və iki cür rol oynamalı olurlar. Öz növbəsində, bu, 
onların nəticə inkişafına mənfi təsir göstərir və qadınların cəmiy-
yətin sosial-iqtisadi, elmi və siyasi mexanizminə bütövlükdə daxil 
lmasına maneçilik törədir.  

Bu istiqamətdə aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, 2000-ci ildə 
adambaşına gəlir 173 103 manat (37,9 ABŞ dolları) olmuşdur. 
1990-cı illə müayisədə ev təsərrüfatlarının pul gəlirində 
əməkhaqqının payı müvafiq olaraq 69,3 faizdən 35,7 faizə 
enmişdir. Həmin dövrdə digər gəlirlərin payı isə 4 dəfəyə yaxın 
artmışdır. Əməkhaqqı ilə digər gəlirlər ev təsərrüfatlarının pul 
gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edir.  

Keçmiş illərdə olduğu kimi gəlirlərin çox hissəsi qida 
məhsullarının alınmasına sərf olunur. Lakin, 1997-ci ildən 
başlayaraq ərzağa sərf olunan gəlirlərin payı tədricən azalır, digər 
xərclər isə artmaqdadır.  
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Ərqaz malları payının nisbətən azalmasına baxmayaraq, 

ərzaq məhsulları xərcləriin payı yüksəkdir. Bu da yoxsulluğun 
mövcud olmasından xəbər verir.  

Ev işi. Ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq, məişət işləri 
qadınların həyatından ayrılmazdır. Bununla əlaqədar, yaşayış 
şəraitinin təhlili ilə yanaşı ev təsərrüfatlarının funksional 
istiqamətlərinə uyğun olraq məişət əşyaları ilə təmin olunması 
barədə məlumatların təhlili də maraq doğurur. Bu cür təhlil ev 
təsərrüfatının aparılmasına və bütövlükdə məişət problemlərinin 
həllinə qadınların fiziki və vaxt məsrəfləri barədə mülahizə 
yürütməyə imkan verir.  

Aparılan sorğu göstərmişdir ki, kənd ailələrinin 50%-i, şəhər 
ailələrinin 85%-i soyuducular ilə təmin olunmuşdur. Müvafiq 
sürətlə paltaryuyan maşınlarla – 22,8% və 51%, tozsoranlar ilə - 
8% və 30%, tikiş maşınları ilə - 36,3% və 40,3% təminat 
səviyyəsi mövcuddur. Aydındır ki, elektrik, mexaniki cihazlar ilə 
təchizat sarıdan kənddəki qadınlara nisbətən şəhərdəki qadınların 
təminat səviyyəsi xeyli yüksəkdir. Paltaryuyan maşınlarla 
təminatın aşağı səviyyəsi onu göstərir ki, paltarın yuyulması 
qadınlardan xeyli vaxt və qüvvə tələb edir ki, bunları da uşaqların 
tərbiyəsinə, ailənin istirahətinə, asudə vaxtavə sairə sərf etmək 
olardı. Kənd ailələrinin isə bu qrupdan olan əşyalardan istifadə 
imkanları, şübhəsiz ki, elektrik enerjisinin olmaması üzündən 
məhduddur.  

Yaşayış minimumu. İnsanların real gəlirləri 90-cı illərdə 
hiss olunacaq dərəcədə düşmüş və qəbul olunmuş sosial səviyyə 
sayılan həddən belə xeyli aşağı düşmüşdür. 1992-ci ildən bəri 
minimum istehlak səbətinin qiyməti 334 dəfə artmış və 340 200 
manata (77,4ABŞ  dollar) çatmışdır. Lakin Azərbaycanda orta 
aylıq maaş 80 000 manata yaxın (19 ABŞ dollar), minimum maaş 
isə yalnız 5 500 manatdır (1,30 ABŞ dollar). Əgər 1990-cı ildə 
orta maaş minimum istehlak səbətinin 140%-ni təşkil edirdisə, o, 
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53%-ə enmiş və 1996-cı ildə daha da aşağı düşərək yalnız 23%-ni 
təşkil etmişdir.  

Yoxsulluğun yüksək səviyyədə olması da gəlirin bölüşdürül-
məsindəki artan bərabərsizliyə qismən təsir göstərir. 1995-ci ildə 
əhalinin ən varlı 10%-nin payına Milli gəlirin 24%-i düşdüyü 
halda, ən kasıb 10%-nin payına yalnız 3,7% düşmüşdür.  

İqtisadi islahatlar bir sıra müsbət nətiələr verib. 1996-1997-ci 
illər əraində real əməkhaqqı 38% artmışdır. Buna baxmayaraq 
adambaşı gəlir cüzi olaraq qalır. Adambaşı ərzaq istehlakı bir çox 
kateqoriyalarda tarazlaşdırılmış sağlam diet üçün tələb olunan 
həcmdən xeyli aşağıdır. Ailələr gəlirlərin getdikcə artan hissəsini 
öz əsas tələbatlarının təmin edilməsinə yönəltməyə məcburdur. 
1990-1996-cı illər ərzində ərzaq mallarına sərf olunan xərclər 
artmışdır, başqa malların və xidmətlərin istehlakı isə azalmışdır. 
1997-ci ildə bu meyil düşməyə başlamışdır.  

Yoxsulluğun feministləşməsi. Yoxsulluğun azaldılması 
hazırda beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında duran ümumbəşəri 
problemdir. Əgər əvvəllər yoxsulluğun əsasən əhalinin 
gəlirlərinin səviyyəsi və onun ərzaqla təminatıyla ölcülürdüsə, 
hazırda bu məfhum daha geniş məna kəsb edir. Bu gün 
yoxsulluğun azaldılması eyni zamanda əhalinin istehsal 
resurslarından, o cümlədən torpaqlardan, su ehtiyatlardan 
istifadəsi habelə səhiyyə xidmətlərindən faydalanma imkanlarının 
genişləndirilməsi bütün səviyyələrdə kişilərə qadınlar arasında 
hüquq bərabərliyinin təmini, infrastruktur və kommunal 
xidmətlərə olan ehtiyacın ödənilməsi, sanitariya və gigiyena 
şəraitinin, ətraf mühitin yaxşılaşdırılması, insan üçün layiqli 
həyat şəraitinin təmi edilməsi deməkdir.  

İqtisadiyyatda gedən proseslər əhalini ailə vəziyyətinə də öz 
təsirini göstərir. 1990-cı ilə nisbətən nigahların sayının azalması, 
boşanmaların nisbətən sabit səviyyədə qalması ailəqurma 
prosesinin ləngiməsi deməkdir. Əsas səbəblər – iqtisadi 
çətinliklər, kişilərin ölkədən iş axtarmaq üçün qonşu ölkələrə 
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getməsi və hərbi münaqişələrin nəticələridir. Yoxsulluğun təsir 
göstərdiyi əsas məsələlərdən biri doğum səviyyəsinin aşağı 
düşməsidir.  

Doğum səviyyəsi. Son 5 il Azərbaycanda doğum 
səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə xarakterizə olunur. 1999-cu ildə 
117,5 min və ya 1995-ci ilə nisbətən (1995-ci ildə 143,3 min uşaq 
doğulmuşdur) 10,3% az uşaq doğulmuşdur. Bu illərdə 
respublikamızda əhalinin doğum və təbii artım səviyyəsi tədricən 
aşağı düşmüşdür. Hazırda hər 1000 nəfərə düşən doğum 
səviyyəsi 14,9 nəfər, tərii artım isə 9,0 nəfər təşkil edir. Bu isə - 
doğum səviyyəsinin müvafiq surətdə 1991-ci ilə nisbətən 1,8 və 
2,3 dəfə, 1995-ci ildəkinə nisbətən isə 1:3 və 1,4 dəfə aşağı 
düşməsi deməkdir. Bu aşağı düşmə bir neçə amillə izah olunur: 
yoxsulluğun artması, uşaq doğa bilmək yaşında olan qadınların 
sayının azalması, ümumi nəsil artıra bilmək səviyyəsinin aşağı 
düşməsi və nigahların  sayının azalması. 

Cədvəl 2.7. 
Ailə və ailə başçısına görə yoxsulluq səviyyələri 
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2 uşaqlı ailələr 
3 uşaqlı ailələr 
4 və ya ondan 

çox  
uşaqlı ailələr 
 

51% 
55% 
63% 
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Başçısı kişi 

olan ailələr 
Başçısı qadın 

olan ailələr  
 

49% 
 

49% 

17% 
 

17% 

  
Respublikada, demək olar ki, dünyada qəbul olunmuş 

mənada yoxsulluq qeydə alınmayıb, lakin təəssüf ki, kasıbların 
çoxu qadınlardır. “Yeni” yoxsullara gənclər, uzun müddət 
müavinət almayan şəxslər, izsizlər, qaçqınlar və məcburi 
köçkünlər, maaşı ödənilməyən məzuniyyətdə olan şəxslərə aiddir. 
Onların içərisində qadınlar çoxluq təşkil edirlər. Əhalinin 
yoxsulluq faktoruna görə, ən həssas qrupa, həmçinin başçısını ya 
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində, ya da hansısa başqa 
səbəbdən itirmiş, ailəni saxlamaq məcburiyyətində qalan qadınlar 
da daxildir. Tənha, heç bir zaman nigahda olmayan qadınları da 
nəzərə almaq lazımdır.  

Göründüyü kimi, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid 
qadınların əmək bazarında vəziyyətini xeyli pisləşdirdi. Bu öz 
əksini qadınların gəlir səviyyəsinin aşağı düşməsində, 
yoxsulluğun feministləşməsində tapdı. Məşğulluq sahəsində 
mövcud olan ayrı-seçkilik iqtisadi təhlildə gender 
bərabərsizliyinin mərkəzi anlayışı olaraq qalır.  
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2.3. Qadın sahibkarlığı yoxsulluğun aradan 
qaldırılmasının əsas amilidir 

 
Qadın sahibkarlığı. Sivil iqtisadi münasibətlərin bərqərar 

olmasına yönəldilmiş iqtisadi islahatların ana xəttini təşkil edən 
özəlləşdirmədə respublika vətəndaşlarını iştirakını təmin etmək 
üçün bir sıra postsosialist və postsovet ölkələrində olduğu kimi, 
Azərbaycanda da özəlləşdirmə payları buraxılmışdır. Payların 
hüquqi xarakteristikası “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-
ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət 
Proqramı”nın 3-cü bölməsində verilmişdir. Bu bölmədə əksini 
tapan normalar göstərişinə görə, Azərbaycan Respublikası vətən-
daşlarının hər birinə tədavül müddəti 3 il olan 4 çekdən ibarət bir 
pay verilir. Hər bir pay çeklə özəlləşdirilən dövlət əmlakının 
səkkiz milyonda  bir hissəsi dəyərinə malikdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, özəlləşdirmə haqqında 
qanunvericilik çeklərin tətbiqi üçün geniş imkanlar müəyyən 
etmişdir. Belə ki, özəlləşdirilən dövlət əmlakının əsas hissəsini 
təşkil edən iri və orta müəssisələrin səhmlərinin 70%-i məhz 
çeklərlə reallaıdırılır. Kiçik müəssisənin özəlləşdirmə zamanı 
nizamnamə kapitalının 15%-i əmək kollektivinin çekləri ilə 
dəyişdirilir. Bu, vaxtında görülmüş digər tədbirlərin nəticəsidir ki, 
özəlləşdirmə çeklərinin qiyməti bu günədək az və ya çox 
dərəcədə sabit qalmışdır.       

Özəlləşdirmə prosesində əmək kollektivi üzvləri üçün bir sıra 
güzəşt və üstünlüklər də müəyyən edilmişdir. Xüsusilə, kiçik 
müəssisələrin satışı zamanı bir daha əyani şəkildə özünü göstərir. 
Özəlləşdirilən müəssisənin nizamnamə kapitalının 15%-i start 
qiyməti ilə (nominal üzrə) kollektivin özəlləşdirilməsinə verilir. 
Auksiona çıxarılmış müəsissə əmək kollektivi tərəfindən satın 
alındıqda isə, dəyəri güzəştlə ödənilə bilər.  

Özəlləşdirməsi tam ağrısız və problemsiz bir proses olmasını 
söyləmək düzgün olmazdı. Qaçılmaz və labüd olduğu qədər də 
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mürəkkəb olan bu proses, heç şübhəsiz, bəzi arzuolunmaz nəticə-
lər də verir.  

Yeni mülkiyyətçilərin böyük əksəriyyəti əldə etdikləri 
əmlakdan daha səmərəli istifadə etməklə onların profilini dəyişir, 
müəssisələri icarəyə verir, yaxud yenidən quraşdırma işləri aparır. 
Bu məqsədlə əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq, onlar öz 
təşəbbüsləri ilə işçilərlə müqavilələrə xitam verirlər. Belə hallarda, 
ilk növbədə, işdən çıxarılanlar, təəssüf ki, qadınlar olurlar.  

Mülkiyyətçi dəyişən müəssisələrdə işçilərin əmək 
hüquqlarının müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə İkinci Dövlət 
Proqramının Layihəsində əlavə müddəalar nəzərdə tutulmuşdur.  

Vətəndaşların özəl fəaliyyətinin əsası olan mülkiyyət müəssi-
sələrində qadın və kişilərin hüquqlarının bərabər olmasına 
baxmayaraq, hal-hazırda gender cəhətdən təsnifləşmiş 
özəlləşdirmə göstəricisi rəsmi statistika sistemində nəzərə alınmır. 
İdarədaxili məlumatlara görə, özəlləşdirmə “kişi”simasını 
qazanıb, yəni özəlləşdirmənin 90%-ində kişilər sahibkar olurlar. 
Bunu aparılan xüsusi tədqiqatların nəticələri də təsdiq edir. Bu 
nəticələrə görə, qeydiyyatdan keçmiş özəl kiçik müəssisələrin 
cəmi 7%-nə qadınlar rəhbərlik edirlər. Elə bu araşdırma 
nəticəsində məlum olmuşdur ki, sorğuda iştirak edən qadınların 
85%-i şəxsi biznez yaratmaq istəmir. Göstərilən səbəblər isə, 
aşağıdakılardır: başlanğıc kapitalın olmaması və kvredit 
alınmasıilə bağlı çətinliklər, münasib fəaliyyət sferası tapa bilmə-
mək, qorxu və özünə inamsızlıq, öz biznesini qurmaq üçün lazım 
olan biliklərin olmaması. 

Məlumdur ki, əhalinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasının 
təməl şərti özəl mülkiyyət fəaliyyətinin genişləndirilməsi və 
inkişaf etdirilməsidir. Məhz bu, yoxsulluq və dilənçiliklə müba-
rizənin təsirli vasitələrindən biridir. Ancaq bu, dövlət 
mülkiyyətini özəl mülkiyyətə çevrilməsinin sosial ədalət 
prinsiplərinə ciddi əməl edilməsi əsasında aparılması şərtilə 
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mümkündür. Sosial ədalətin əsas amillərindən biri isə, gender 
cəhətdən tarazlaşdırılmış münasibətin yaradılmasıdır.  

Qadın və kişinin özəlləşdirmə prosesində bərabər iştirakı 
olduqca vacibdir, cünki bu, bərabərhüquqlu demokratik 
cəmiyyətin qurulmasının ilkin şərtidir.  

Azərbaycan dövləti tərəfindən buna nail olmaq üçün müvafiq 
səylər göstərilir. 

Milli qanunvericiliyə görə, qadın və kişilərin mülkiyyət 
hüquqları bərabərdir. Onlar həmçinin mülkiyyətin 
bölüşdürülməsində, varislik məsələlərində, intellektual 
mülkiyyətdə də bərabər hüquqludurlar.  

Ölkədə aparılan özəlləşdirməyə cinsi əlamətlərə görə heç bir 
qanunvericilik məhdudiyyətləri qoyulmur. Ancaq aparılan xüsusi 
sosialoji araşdırma göstərmişdir ki, qaddınların 83%-i işlədikləri 
müəssisələrin özəlləşdirilməsindən razı qalmayıblar. Sorğuda 
iştirak edənlərin 74%-i (sorğuda 1000 nəfər iştirak edib) 
özəlləşdirmə nəticəsində iş yerini itirib. Bunu onunla izah etmək 
olar ki, dövlət özəlləşdirmə proqramına görə özəlləşdirmənin 
birinci mərhələsində məişət xidməti, yeyinti, ticarət müəssisələri 
özəlləşdirilir ki, bu müəssisələrdə məşğulluq strukturuna müvafiq 
olaraq əvvəllər 40%-ə yaxın qadın çalışırdı. Özəlləşdirmə sosial 
bağları açaraq, kişilərdə gözə çarpmayan sahibkarlıq meyillərinin 
güclü olmasını aşkar etmişdir. Evlərin özəlləşdirilməsi 
məsələsində vəziyyət tamam başqa cürdür. Bu prosesi yüksək 
qiymətləndirən qadınlar əksər hallarda (97%) özəlləşmədə 
bilavasitə iştirak edirlər və bu sahədəki qaydalarla tanışdırlar.  

Şübhəsiz ki, ölkənin iqtisadi həyatında qadınların iştirakını 
məhdudlaşdıran başlıca amillərdən biri də onların həyata 
keçirilən iqtisadi islahatlardan, məsələn, özəl bölmənin inkişafı 
və özəlləşdirmədən ayrı düşməsidir.  

İnkişaf və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Problemlərinin 
Tədqiqatları Mərkəzi “SİQMA”nın keçirdiyi sorğu nəticəsində 
məlum olmuşdur ki, əmək qabiliyyətli qadınların 52,2%-i işləyir 
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və oxuyur (müvafiq surətdə: 27,4%-i işləyir, 24,8%-i oxuyur). 
İşləyənlərdən 69,2%-i özəl bölmədə işləyənlərin yalnız 3%-i və 
ya 22 qadın muzdlu işçi kimi çıxış edir. Qadınların sahib 
olduqları özəl müəssisələrdən 18-i (82%-i) kiçik pərakəndə 
ticarət müəssisəsidir, 1-i kiçik reklam agentliyi, 2-ci qadın 
kosmetika salonu, 1-i kiçik kafedir. Qadın mülkiyyətində olan bir 
dənə də fermer təsərrüfatı aşkar edilməmişdir. Qadınlardan heç 
biri özəl işi inkişaf etdirmək üçün maliyyə yardımı almaq 
məqsədilə kredit müəssisələrinə müraciət etməmişdir.  

Aparılan tədqiqat həmçinin göstərmişdir ki, qadınların 
əksəriyyəti (94,1%-i) biznesmen kimi fəaliyyətdə yeganə çətinliyi, 
əsasən, kişilərlə təmsil olunan tərəfdaşları və ya kontragentləri 
tərəfindən qarşılıql münasibətlərin qeyri-adekvat xarakterində 
görürlər.  

İnvestisiya. Azərbaycan iqtisadiyyatına külli miqdarda 
investisiya qoyulub. İnvestisiyanın 84% çox hissəsi istehsalata 
yönəlmişdir ki, bu da gələcək iqtisadi tərəqqi üçün zəmin yaradır.  

Azərbaycanda maliyyə bazarları hələ özünün inkişafının ən 
ilkin mərhələsindədir. Bank sisteminə olan inam çox zəifdir, 
çünki bankların çoxuna kapital qoyuluşu zəifdir və onlar maliyyə 
cəhətdən zəifdirlər. Ölkədə birja bazarı demək olar ki, yoxdur. 
Pensiya və sığorta planlarının hazırda mövcud olmasına 
baxmayaraq, əhalinin bu kimi maliyyə vasitələrindəki iştirakı fəal 
deyil. Maliyyə bazarlarını inkişaf etdirməklə maliyyə 
ehtiyatlarının investisiya üçün səfərbər edilməsini 
stimullaşdırmaq məqsədilə tədbirlər görülməlidir.  

1995-ci ilədək siyasi sabitsizlik, real məzənnələrin mənfi 
olması, məhdudlaşdırıcı ticarət və valyuta dəyişmək rejimləri, 
yüksək risk həddi xairici investisiyaların Azərbaycana cəlb 
olunmasına mane olurdu. Lakin buna baxmayaraq, iqtisadi 
islahatların dərinləşməsi və neft kontraktlarının imzalanması ilə 
investisiya fəaliyyətində dönüş yaranmışdır (investisiyalar o 
dövrdə ÜDM-in 5%-ni təşkil edirdi). 
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Yoxsulluq ilə mübarizə və insan inkişafını təmin edən 
iqtisadiyyatın qaldırılması üçün investisiyaların mövcudluğu və 
onların regionları və sahələrini nəzərə almaqla paylaşması 
olduqca vacibdir. Azərbaycanda investisiyaların ən yüksək 
səviyyəsi 1998-ci ilə aiddir ki, həmin iş ölkə iqtisadiyyatına 2 
mlrd. dollara yaxın investisiya qoyulmuşdur. Sonrakı illərdə 
investisiyaların həcmi azalsa da 1999-2000-ci illərdə 
iqtisadiyyata ildə təxminən 1,5 mlrd. ABŞ dolları investisiya 
qoyulmuşdur. İnvestisiya sahəsində diqqəti cəlb edən müsbət bir 
meyil ondan ibarətdir ki, daxili investisiyaların artması daim 
müşahidə olunur.  

Cədvəl 2.8. 
İqtisadiyyata qoyulan investisiyalar mln. ABŞ dolları 

 
İllər Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 

investisiya 
Daxili 

investisiya 
1995 

 

544,0 375,1 168,9 

1996 

 

932,5 621,0 311,5 

1997 

 

1 694,5 1 307,5 387,2 

1998 

 

1 932,2 1 472,0 460,2 

1999 

 

1 571,0 1 091,1 479,9 

2000 

 

1 441,4 927,0 514,4 

        
Qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyalar artmaqdadır və 

bu meyli gücləndirmək üçün müvafiq əlverişli şərait 
yaradılmışdır.  

1997-ci ildə Azərbaycanda ümumi investisiyaların həcmi 1,6 
milyard ABŞ dolları olmuşdur. 1996-cı illə müqayisədə kapital 
investisiyasını 67%, tikintiyə qoyulan investisiya isə 73% 
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artmışdır. İnvestisiyaların 84%-dən çox hissəsi istehsalata 
yönəldilmişdir ki, bu, gələcək iqtisadi tərəqqi üçün zəmin yaradır.  

Bununla yanaşı investisiyanın yalnız 23%-i milli 
mənbələrdən gəlir. Əhalinin şəxsi investisiyası cüzidir və ölkə 
üzrə olan ümumi investisiyaların yalnız 4%-ni təşkil edir. Eyni 
zamanda müstəqil mənbələr Azərbaycan vətəndaşlarının xarici 
ölkələrin iqtisadiyyatına yüz milyonlarla ABŞ dolları dəyərində 
investisiyalar qoyulduğunu qeyd edir.  

Azərbaycana gələn xarici kapitalın tərkibində də dəyişikliklər 
baş vermişdir. 1994-cü ildə, investisiyaların 84%-i borc halında 
verilmişdir. 1998-ci ildə bu rəqəm 8%-ə qədər azalmışdır. 1999-
cu ildə birbaşa investisiyaların payı 70%, borcların payı isə - 30% 
olmuşdur.  

İnvestisiyalar da müvafiq olaraq, gender baxımından daha 
həssas olan  sahələr üzrə kapital qoyuluşundakı kəskin fərqlər 
yaratmaqla hərəkət edir.  

Xarici investisiyaların çoxu neft sahəsinə qoyulur. 1994-cü 
ildə neft investisiyalarının xarici kapitaldakı payı 16% təşkil 
etmişdir. Bu rəqəm 1995-ci ildə 37%, 1997-ci ildə 50% olmuşdur. 
1999-cu ildə neft sektoruna yönəldilən xarici investisiyaların 
azalması ilə bağlı bu rəqəm də azalmışdır. O zaman neft sahəsinə 
investisiyaların ümumi həcmi 7,3 mlrd. ABŞ dollarına bərabərdir.  

 
Cədvəl 2.9. 

İnvestisiyalar və onların gender nəticələri (milyonABŞ 
dolları) 

 
“kişi” 

iqtisadi 
sahələri 

 

19
95 

199
6 

199
7 

19
98 

199
9 

Dağ-
mədən 

16
2 

467 916 10
98 

268
7 
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sənayesi 

 

Tikinti  

 

20 32 104 15
4 

335 

Ticarət, 
ictimai iaşə 

 

21 23 74 10
0 

263 

“qadın” 
iqtisadiyyatı 

sahələri 

 

 

Yüngül 
sənaye 

 

7 6 31 28 32 

Yeyinti 
sənayesi 

 

19 31 34 65 69 

Rabitə 

 

21 6 21 34 72 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, investisiyaların əsas həcmi 

iqtisadiyyatda kişilərin çoxluq təşkil etdiyi sahələrə yönəlib. Bu 
da qadınların vəziyyətini daha da pisləşdirir.  

Gender bərabərsizliyinin ən parlaq təzahürlərindən biri 
investisiya sahəsində və kreditlərin verilməsində prioritetlərdir ki, 
bunun da nəticəsində sosial sahədə və bütövlükdə. İqtisadiyyatın 
əsasən qadınlar məşğul olan sahələrində ayrı-seçlkilik yaranır. 
Qadınların kredit almaq üçün nə girov qoyulası əmlakı, nə 
əmanəti, nə də inkişaf etmiş ölkələrin bank sistemində uzun illər 
formalaşan, iqtisadiyyatda kişi mentaliteti üstünlük təşkil edən, 
Azərbaycanda ümumiyyətlə olmayan kredit qabiliyyətliyi imici 
yoxdur. Buna görə də qadınlar üçün digər məşğələlərlə yanaşı, 
aşkar gender mütənasibsizliyini zəiflətməyə yönəlmiş kiçik kredit 
proqramları həyata keçirmək məqsədəuyğun olardı.  

Apardığımız tədqiqat nəticəsində belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid qadınların əmək baza-



 140

rında vəziyyətini xeyli pisləşdirdi. Bu, öz əksini qadınların gəlir 
səviyyəsinin aşağı düşməsində, yoxsulluğun feministləşməsində 
tapdı. Məşğulluq sahəsində mövcud olan ayrı-seçkilik iqtisadi 
təhlildə gender bərabərsizliyinin mərkəzi anlayışı olaraq qalır. 
Keçid dövründə iqtisadi siyasətin gender təhlili zamanı aşağıdakı 
nəticələr əldə edilmişdir.  

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində sosial-iqtisadi siyasətin 
gender baxımından tədqiqi aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan 
verir: 

1. qurulmaqda olan bazar iqtisadiyyatı qadınlara kişilərlə 
bərabər imkanlar, qadınların hüquqi bərabərliyinə təminat 
yaratmadı; 

 2. bazar iqtisadiyyatına keçid qadınların məşğulluğuna ağır 
zərbə vurdu;  

3. 
qeyri-formal və işsizliyin mövcud olması; 

4. 
əmək bazarında qadınların daha az əməkhaqqı almasına, ixtisas-
laşmamış və təhlükəli işlərdə işləməsinə şərait yaradan gender 
bölgüsü(seqreqasiya) hələ də qalmaqdadır; 

5. əmək bazarında mövcud olan sahə, professional, şaquli 
seqreqasiya qadınlara qarşı ayrı-seçkilik üçün zəmin yaradır. 
Qadınların əmək hüquqları tez-tez pozulur, bu xüsusilə özəl 
sektora aiddir; 

6. qadınların əməkhaqları ilə kişilərin əməkhaqları 
arasında hələ də kəskin fərqlər mövcuddur; 

7. qadınlar daha az əməkhaqqı olan sahələrdə çalışırlar; 
8. qadınların gəlirlərinin xeyli aşağı düşmüş, onlar 

marqinal qrupa çevrilmişlər; 
9. qadınlar iqitsadiyyatın daha gəlirli sahələrindən 

sıxışdırılıb çıxarılırlar; 
10.  qadınlar arasında yoxsulluq daha geniş yayılıb, 

yoxsulluğun feministləşməsi müşahidə olunur; 
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11. ölkədə keçirilən özəlləşmədə qadınların maraqları 
nəzərə alınmayıb, çox az qadın bu proseslərdə iştirak edib; 

12. qadınların dəyəri ödənilməyən əməyinin kifayət qədər 
qəbul edilməməsi qiymətləndirilməməsi; 

13. ailə üzvlərinə qulluqla bağlı dəyəri ödənilməyən əməyi 
haqqında sosial stereotiplərin mövcud olması. 

Həyat səviyyəsi ölkə iqtisadiyyatının dinamikası və onun 
keyfiyyətinin son nəticəsi kimi başa düşülür. Ölkədə iqtisadi 
artım insan inkişafı indeksi həyat səviyyəsinin yaxşılaşması və 
onun müəyyən tələbata uyğunlaşması ilə qiymətləndirilir. Həyat 
səviyyəsi artımın, yəni ümumi daxili məhsulun bölgüsü, istehsal, 
yenidən bölgüsü ilə, həmçinin iqtisadi artımın özünə təsir edən 
makroiqtisadi amildir.  

Həyat səviyyəsini artırmaq, yoxsulluğu ləğv etmək, qarşılıqlı 
əlaqədə olan proselərdir və ölkədə iqtisadiyyatın qlobal makroiq-
tisadi tənzimlənməsi üçün əsas konseptual inkişaf göstəricisidir. 
Həyat səviyyəsinin xarakteristikası həyat keyfiyyəti, maddi rifah, 
yoxsulluq göstəriciləri ilə müəyyənləşir, bu göstəricilərin hər 
birinin həyat səviyyəsinin formalaşmasında xüsusi və qarşılıqlı 
əlaqədə təsiri mövcuddur.  

Həyat səviyyəsində digər göstərici, onun sinonimi olaraq 
işlədilən yoxsulluq anlayışı da istifadə olunur. Yoxsulluq nisbi 
göstəricidir və proqram xarakterli tədbirlərin nəticəsində həll 
olunur, yoxsul əhalinin qütbləşməsi müəyyənləşir. Yoxsulluq 
həddi və bu həddə yaşayanların ümumi sayı, onların azalması 
tempi proqram xarakterli dövlət siyasətinin müasir şəraitində 
əsasını təşkil edir. Yoxsulluğun həddi adambaşına düşən 
gəlirlərlə qiymətləndirilir. Məsələn, Dünya Bankının 
hesablamalarına görə adambaşına düşən gəlirin gündə 2 dolardan 
aşağı səviyyəsi yoxsul ailələr sayılır. Yoxsulluğun ləğvi dövlətin 
priotetlərin və proqramların üçün əsas konseptual inkişaf isti-
qamətidir. Azərbaycanda 2002-ci illərə qədər yoxsulluğun ləğvi 
və davamlı inkişaf proqramı tərtib olunub.  
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Yoxsulluğun ləğvi və davamlı inkiaf proqramı bir sıra 
meyarlarla idarə olunur. Belə ki, adambaşına düşən gəlir 
səviyyəsinin ehtiyac minimumuna yaxşılaşması üçün transfertlər 
verilir. İş yerlərinin açılması və minimal əməkhaqqının atrması 
yolu ilə orta aylıq əməkhaqqı artır.  

Yoxsulluğun ləğvi məqsədi ilə dövlətin, xarici dövrlərinin, 
belnəlxalq bankların uzun müddətli himayəçilik və ya güzəştli 
metodlarından istifadə olunur. Yoxsulluğun ləğvi proqramı 
əhalinin gəlirlərinin, xərclərinin qütbləşməsini bərabərləşdirmək, 
yoxsulluğun minimum səviyyəsini tənzimləmək və orta və 
yüksək təmin olunmuş təbəqələrin sayının artırılmasına yönəldilir.  

Həyat səviyyəsinin planlaşması makro və mikro səviyyədə 
reallaşır. Makro səviyyədə iqtisadi artım, ümumi daxili məhsul, 
adambaşına düşən gəlirlər, istehlak həcmi, sosial təminatlar, orta 
aylıq əməkhaqqı, pensiya nəzərdə tutulur.  

Mikro səviyyəsdə həyat səviyyəsi, ayrı-ayrı məhsullar üzrə 
istehlak səviyyəsi, əhalinin yoxsulluğu, xidmət istehlakı, təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət və digər obyektlərin həyat səviyyəsində 
xüsusi çəkisi ilə müəyyənləşir. Əhalinin həyat səviyyəsini 
yüksəltmək yolları, yoxsulluğun ləğvi yolları ilə üst-üstə düşür. 
Belə ki, iş yerlərinin açılması, orta əməkhaqqı və gəlirlərin səviy-
yəsinin yüksəldilməsi, sahibkarlıq inkişafı və sahibkarlığın 
gəlirlərinin artırılması yolları həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 
yollarıdır.  

Əhalinin həyat səviyyəsinin planlaşması məqsədli proqram 
və normativ göstəricilərə görə müəyyənləşir. Belə ki, tələbat 
maksimum istehlak tələbatının ödənilməsi səviyyəsi, həyat səviy-
yəsinin yüksəldilməsi meyarıdır.  Bu meyarları təmin edən 
iqtisadi artım göstəriciləri, bölgü peşələri, təşkilati struktur 
tədbirləri, məqsədə nail olmağın yollarıdır.  

Həyat səviyyəsini tənzimləmək üçün dövlətin iqtisadi 
mexanizmləri, təşkilati tədbirlər hazırlanır. O cümlədən, minimal 
əməkhaqqı, pensiya, müavinətlər, yəni sosial münavatlar, sosial 
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təminat sisteminin maliyyə əsasları, dövlət təminatı sistemi ayrı-
ayrı təşkilatların, özəl sektorun vəzifələri müəyyənləşir, 
planlaşma mikro səviyyədə, sosial normativlərlə tənzimlənir, 
idarə olunur.  

Həyat səviyyəsi yoxsulluğun həddi ilə qarşılıqlı əlaqədə olan  
sosial iqtisadi proseslərdir. Yoxsulluğun ləğvinin konkret 
formaları, proqramlar əsasında həyata keçirilir. Yoxsulluğun ləğ-
vinin əsas istiqamətlərinə gəlirlər prizmasından baxanda iş 
yerləriin açılması, əməkhaqqının, pensiyaların artırılmlası və 
müvaninatlar sisteminin təkmilləşməsi yolu ilə istehlak bazarına 
çıxma qabiliyyətinin maksimumlaşdırılması nəzərdə  tutulur. 
Yoxsulluğun ləğvi digər tərəfdən sahibkarlığın inkişafı müəyyən 
olunmalıdır. Kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf etdikcə fərdi gəlir-
lərin artımı  baş verir. Yoxsulluq nisbi prosesdir. Bir qrup 
əhalinin digərinə nisbətən istehlak qabiliyyətinin aşağı olması ilə 
ölçülür. Dünya təcrübəsi göstərir ki, yoxsulluq həmçinin isteh-
lakın quruluşu ilə də müəyyən olunur. Belə ki, istehlakın 
quruluşunda ərzaq və qeyri-ərzaq, xidmət istehlakının həcmi 
onların nisbətən yoxsulluğun əsas parametrləridir. Əhalinin isteh-
lakında yoxsulluğun ləğvi dövlətin sosial siyasətinin əsas meya-
rıdır. Mütləq yoxsulluğun ləğvi üçün, nisbi yoxsulluğun yaşayış 
minimumuna endirilmiş əsasdır.      

Əhali istehlakı idarə olunan prosesdir. İdarə olunma meyarı 
olaraq tələb və təklifin ölçülməsi, qiymətləndirilməsi yolu ilə 
tələb və təklifə təsir edən mexanizmlərin tərkibi yolu ilə reallaşır. 
İdarəetmə məqsədi ilə alıcılıq qabiliyyətinə təsir etmək, yaxud 
bazar tələbinə və təklifinə təsir  etmək yolu ilə seçilir. 

Birinci yol bölgü münasibətlərini təkmilləşdirmək, gəlirləri 
artırmaq, dövlətin bir sıra istehlak növünə protoktanizm yolu ilə 
mümkündür. Bu yol müəyyən məhdudiyyətlərə düçar olur, çünki 
pulun miqdarı son nəticədə qiymətlərə, inflyasiyaya təsir edə 
bilər.  
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İkinci yol isə istehsal və bazara iqtisadi-inzibatı yolla təsir 
etməkdir, o cümlədən istehsala stimul yaradır, daha çox rəqabət 
qabilliyyətli məhsulların istehsalına güzəştlər, kreditlər, 
subsidiyalar verilir. İstehsalın artımı həmçinin ixracata stimul 
yaradır. İdxal-ixrac tənzimlənməsi daha çox daxili bazarın 
formalaşması, bazarın qurulması və əhalinin alıcılıq 
qabilliyyətində qiymət amilinin aşağı salınması nəticələrinə 
gətirib çıxarır. İstehsalın tənzimlənməsi həmçinin bazar mühitini 
yaxşılaşdırmaq yolu ilə mümkündür., ticarətin təşkili, məhsulun 
marketinq keyfittətini və çeşidinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə 
bazara daxil olma yolları iqtisadi mexanizmlər qurulması yolu ilə 
mümkündür.  

İstehlak yanaşması faydalılıq meyarı ilə ölçülür. Hər bir 
ailənin istehlak davranışında bu və digər məhsulun və xidmətin 
priotetliyi istehlak fəallığını müəyyənləşdirir. İstehlak tələbatı 
əmtəə və xidmət bazarı ilə müqayisədə təşkilati-iqtisadi 
amillərdən asılı olan istehlak modelini qurmağa imkan verir. Ona 
görə də istehlak bazarına təsir üsulları bazar prinsipləri üzərində 
qurulduqda daha real olur.  

Əhalinin məşğulluğu, miqrasiyası və iqtisadi fəallığı 
sahəsində baş verən dəyişikliklər sosial-iqtisadi inkişafın ümumi 
gedişinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Odur ki, ölkədə məşğulluğun 
və iqtisadi fəallığın yüksək səviyyəsinə nail olmaq, 
əsaslandırılmış məşğulluq siyasətini həyata keçirmək üçün bu 
sahədə formalaşmış mühüm meyllərin dərin və hərtərəfli statistik 
öyrənilməsi vacibdir.  

Əmək ehtiyatları (resursları) istisadi fəaliyyətlə məşğul olan, 
yaxud çalışmaq qabiliyyətində olan, lakin bu və digər səbəbdən 
işləməyən əhalidir. İqtisadi fəal əhaliyə (işçi qüvvəsinə) məşğul 
olan bütün əhali və işsizlər daxildir.  

Məşğul olanlara həm muzdla (onun daimi, çüvəqqəti, 
mövzümü, təsadüfi yaxud birdəfəlik olmasından asılı olmayaraq), 
həm də muzdsuz işləyən şəxslər aid edilir.  
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Statistika məşğulluğu iqtisadiyyatın həm sektorları, həm də 
sahələr üzrə öyrənir. İqtisadiyyatda məşğul olanların sayına bütün 
mülkiyyət formalı müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilallarda, 
kəndli (fermer) təsərrüfatlarında çalışanlar, sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olanlar daxildir.  

Beynəlxalq əmək təşkilatının standartlarına uyğun olaraq 
işsizlərə həmin dövrdə işi olmayan (gəlirli məşğuliyyəti) 
məşğulluq xidmətinin köməyi ilə, yaxud müstəqil iş axtarmaqla 
məşğul olan, 16 və yuxarı yaşda olan şəxslər aid edilir.  

Qeyri-iqtisadi əhaliyə işçi qüvvəsinin məşğul olanların 
işsizlərin tərkibinə daxil edilməyən hissəsi aid edilir.  

2001-ci ildə qəbul edilmiş “Məşğulluq haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanununnda “işsiz” əhali anlayışına 
dair irəli sürülmüş bəzi Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müvafiq 
metodik tövsiyyələri arasında müəyyən uyğunsuzluqlar 
mövcuddur. Buna görə də onların Respublika əhalisinin milli 
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yenidən işlənib real gerçəkliyə 
uyğunlaşdırılması məqsədəuyğun olaradı.  

Bazar münasibətlərinin indiki inkişaf mərhələsinin keçid 
xarakteri daşıdığını nəzərə alıb yaxın gələcək üçün dolğun, 
məhsuldar və sərbəst seçilmiş məşğulluğun təmin edilməsinin 
sürətləndirilməsi mənafeyinə yönəldilmiş keçid tipli məşğulluq 
siyasətinin, yəni çevik və tənzimlənən əmək bazarı siyasətinin 
ayrı-ayrı ünsürlərini  özündə birləşdirən əmək bazarı siyasəti 
yeridilməsinə keçid daha məqsədəuyğun hesab edilməlidir.  

Fəal əmək bazar siyasətinin başlıca prinsiplərinə isə əsasən 
aşağıdakıları aid etmək olar.: 

- dövlət proroqramlarının hazırlanmasında prioritet 
məşğulluq strategiya (iqtisadiyyatın bütün bölmələrində iş 
yerlərinin yaradılması üçün kapital qoyuluşunun stimul-
laşdırılması, kreditlərin köməkliyi ilə sahibkarlığın inkişafına 
təsir göstərilməsi, istehsal vasitələri, xammal və material 
bazarının yaradılması və s.). 
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- dövlətin sosial siyasətinin ümumbəşəri dəyərlərə 
yönəldilməsi, adamların əmək, təhsil və layiqli əmək 
fəaliyyətində olması, azad hərəkət etmək hüquqlarının və s. 
həyata keçirilməsini təmin edən peşə yaradıcılığının və əmək 
mədəniyyətinin formalaşdırılması.  

Bu siyasət iqtisadi islahatların demokratik normalar 
istiqamətində aparılmasının məzmun və sürətinə, habelə 
adamların əmək, azad surətdə fəaliyyət növü seçməsi üçün real 
zəmin yaradılması, əmək rejimi və əməkdə iştirak etmək dərəcəsi 
hüquqlarının həyata keçirilməsinə fəal təsir göstərmək xarakteri 
daşımalıdır və s.  

Fəal əmək bazarının yaranması əhalinin məşğulluğunun 
təmin edilməsində dövlətin əsas rol oynaması funksiyasının 
saxlanılmasını nəzərdə tutur və məşğulluq siyasəti dövlətin sosial 
siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir. Çünki 
ictimai formasından və məzmunundan asılı olmayaraq bütün 
ictimai-iqtisadi formasiyalarda əhalinin və onun mühüm tərkib 
hissəsi olan əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalı prosesinin özünün 
normal surətdə həyata keçirilməsi ilk növbədə onların nə ilə 
məşğul olmasından, ictimai və şəxsi mənafe baxınımdan onların 
əməyinin necə təşkil edilməsindən və malik olduqları əmək 
qabiliyyətindən, sosial-iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə səmərəli 
istifadə olunmasından asılıdır. Buna görə də bütün cəmiyyətlərdə 
əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi dövlət 
səviyyəsində həlli zəruri olan ən mühüm sosial-iqtisadi və həm də 
çox mürəkkəb siyasi vəzifələrdən biridir. Bu səbəbdən də hazırda 
respublikamızda səmərəli məşğulluq siyasəti tədbirlərinin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsinə böyük önəm verir. Çünki 
bazar münasibətlərinə keçilməsi ölkəmizdə dəyişməkdə olan 
iqtisadi, sosial və siyasi şəraitə uyğun gələn səmərəli məşğulluq, 
fəal əmək bazarı siyasəti və əhalinin mühafizəsi sisteminin 
formalaşmasını obyektiv zəzurətə çevirmişdir.  
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Respublikamızda əhalinin məşğulluğu sahəsindəki dövlət 
siyasəti “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə müəyyən edilmişdir. Həmin qanunun “Məşğulluq 
sahəsində dövlət siyasəti” adlanan 6-cı maddəsində deyilir ki, 
“Dövlət vətəndaşların səmərəli və sərbəst seçilmiş 
məşğulluğunun təmin edilməsinə köməklik göstərir”. 

Məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 
aşağıdakılardır: 

- irqindən,milliyyətindən, dinindən, dilindən, 
cinsindən, ailə vəziyyətindən, ictimai-siyasi mənşəyindən, 
yaşayış yerindən, əmək vəziyyətindən, əqidəsindən, siyasi 
partiyalara, həmkarlar ittifaqına və digər ictimai birliklərə 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara əmək və 
məşğulluğu sərbəst seçmək hüququnun həyata keçirilməsində 
bərabər imkanların təmin edilməsi; 

- vətəndaşların qanun çərçivəsində həyata keçirilən əmək və 
sahibkarlıq təşəbbüsünün müdafiə edilməsi, sahibkarlığın iknişaf 
etdirilməsi məqsədilə onlara kömək göstərilməsi; 

- əmək faəliyyətinin və məşğulluq növünün 
seçilməsində vətəndaşların öz iradəsini sərbəst ifadə etməsinə 
şərait yaradılması; 

- işsizlərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, işə 
düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşları üçün əlavə iş yeri 
işəgötürənlərin vergi və başqa güzəştlərə həvəsləndililməsi; 

- məşğulluğun təmin edilməsinə yönəlmiş tədbirlərin 
hazırlanmasında və həyata keçirilməsində, onların yerinə 
yetirilməsində nəzarətdə Azərbaycan Respublikasının dövlət 
orqanlarının, həmkarlar ittifaqının, işəgötürənlər birliklərinin 
fəaliyyətini əlaqələndirilməsi; 

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının ölkə 
hüquqlqrından kənarda, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və 
əcnəbilərin Azərbaycan Respublikası ərazisində əmək fəaliyyəti 
ilə məşğul olmasına şərait yaradılması; 
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- Beynəlxalq əmək normalarına riayət olunması. 
Məşğulluq sahəsində dövlət siyasəti əmək bazarında 

vətəndaşların sosial müdafiəsinin təmin edilməsinə yönəldilmiş 
sərbəstləşdirilmiş işçilərin peşə hazırlığının, ixtisasların 
artırılması və yenidən hazırlanması, uzunmüddətli (xroniki) 
işsizliyin qarşısının alınması, dövlət məşğulluq xidmətinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi və başqa tədbirlərin görülməsi yolu 
ilə həyata keçirilməlidir. 

Respublikada əmək bazarının formalaşdığı və inkişaf etdiyi 
müasir şəraitdə məşğulluq siyasəti dedikdə - əhalinin əmək 
potensialının daha tam reallaşması və inkişafa yönəldilmiş 
kompleks dövlət tədbirləri sistemi başa düşülməli və məşğulluq 
sahəsidən siyasət aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməlidir: 

• əhalinin məşğulluğu üçün əlverişli şəraitin 
formalaşdırılması, müəssisə və təşkilatların iqtisadi sabitlik 
vasitəsilə iş qüvvəsilə təmin edilməsi; 

• işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətliliyinin 
yüksəldilməsi; 

• kadrların hazırlanması və dövlət məşğulluq fəaliyyəti 
sisteminin inkişaf etdirilməsi; 

• mülkiyyətin müxtəlif formaları əsasında çoxukladlı 
iqtisadiyyatın bölmələri üzrə işçi qüvvəsinin düzgün 
bölüşdürülməsinə nail olmaq; 

•   büdcə vəsaitinin və xüsusi kapitalın, əhalinin pul 
yığmalarının cəlb edilməsi yolu ilə iqtisadiyyatın quruluş 
cəhətdən yenidən qurulması üzrə iri miqyaslı dövlət proqramının 
həyata keçirilməsi və işçi qüvvəsinin sahələri üzrə yenidən 
bölüşdürülməsinə nail olmaq;  

•  maddi istehsalda, xüsusilə kənd təsərrüfatında məşğul 
olanların xüsusi çəkisinin azaldılması yolu ilə, xidmət sahələrində 
məşğul olanların xüsusi çəkisinin artırılması; 

•  dövlət müəkiyyətinin optimal normadan yuxarı qalxmasına 
yol verməmək üçün xüsusi sosial institutların - əmək birjası, 
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məşğulluq xidməti və s. köməkliyi ilə iqtisadi və hüquqi 
vasitələrlə əmək bazarının, işçi qüvvəsi tələbi və təklifinin 
tənzimlənməsi, burada artıq işci qüvvəsinin azad olunması, əmək 
bazarında rəqabət mühitinin yaradılması, fəal işaxtaranların 
yenidən öyrənilməsi  və operativ işə düzəlməsi sisteminin 
yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir; 

•  qaçqınların və məcburi köçkünlərin səmərəli 
məşğulluğunun təmin olunması; 

•  işləmək istəyən müxtəlif sosial-demokrafik qruplardan olan 
əmək qabiliyyətli əhalinin (qadınların, gənclərin və 
pensiyaçıların) məşğulluğunun təmin edilməsi üçün tədbir 
görülməsi və s.  

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir mərhələdə səmərəli 
məşğulluğun ünsürü kimi əmək bazarında zəruri tarazlığın 
yaradılmasına mövcud iş yerlərinin qorunub saxlanılması və onun 
keyfiyyətcə inkişaf etdirilməsi yolu ilə nail olmaq mümkündür. 
Müvəqqəti maliyyə çətinliyi şəraitində ayrı-ayrı regionlarda və 
müəssisələrdə iş yerlərinin saxlanılmasında da yerli bələdiyyələr 
mühüm rol oynaya bilər. Həyata keçirilən məşğulluq siyasəti isə 
o vaxt fəal ola bilər ki, yeni iş yerlərinin yaradılması üçün 
nəzərdə tutulan vəsaitlərdən tam surətdə istifadə olunsun, 
xərclərin qurulmasında isə yeni iş yerlərinin saxlanılması və əlavə 
iş yerlərinin yaradılmasına, təşkilatlara xüsusi işlərinə görə 
subsidiyaların verilməsinə, peşə hazırlığına, yenidən hazırlığa və 
peşə yönümünə sərf edilən vəsaitlərin xüsusi çəkisi üstünlük 
təşkil etmiş olsun. Bu hal ölkəmizdə əhalinin məşğulluq 
səviyyəsinin yüksəldilməsi və onun quruluşunun təkmilləşdiril-
məsinə xeyli köməklik göstərə bilər. Xırda və orta biznesin 
müdafiə edilməsi və inkişafı üçün, ilk növbədə isə sosial 
müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan vətəndaşlara dövlət tərəfindən 
subsidiyaların verilməsi bazar münasibətlərinə keçidin müasir 
inkişaf mərhələsində əmək bazarına və deməli, həm də məşğulluq 
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səviyyəsi quruluşuna müsbət təsir göstərə bilən ən əsas 
vasitələrdən biri kimi diqqət mərkəzində durmalıdır.  

Dünya iqtisadiyyatında davam edən qlobal böhrana və son 
aylar neftin ucuzlaşmasına baxmayaraq, ölkəmizin iqtisadi 
mənzərəsində dinamik inkişaf müşahidə olunmaqda davam edir, 
çoxlarının həsəd apardığı siyasi stabillik isə özünü gələcək 
islahatların etibarlı təminatçısı kimi büruzə verir.  

Prezident İlham Əliyev regionların 2014-2018-ci ollərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul olunmuş 3-cü Dövlət 
Proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan 
konfransdakı çıxışında Azərbaycanın perspektivlərini belə qeyd 
edib: “Dünyada çağırışların sayının artmasına baxmayaraq, 
Azərbaycaın inamlı, uğurlu inkişafı davam edəcək.” 

Siyasi sabitliyi təmin edən amillər dövlətimizin beynəlxalq 
güc mərkəzlərinin təzyiqlərinə layiqli cavab verməsi və 
beynəlxalq nüfuzunu qorumaqla yanaşı, ölkə daxilində sosial-
iqtisadi layihələri inamla həyta keçirməsi, sıravi vətəndaşların 
güzəranının gündən-günə yaxşılaşması ilə bağlıdır. Əhalinin 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, gəlirlərin artması, bütünlükdə 
sosial rifahının yüksəlməsi dövlətə sıravi vətəndaşların inamını 
və bağlılığını artırır, daha böyük nailiyyətlərə imza atmağa zəmin 
yaradır. Eyni zamanda müasir dünya düzənində bütün ölkə 
monolit birlik nümayiş etdirə bilir. Adı çəkilən konfransda dövlət 
başçısı bu məsələyə ayrıca toxunub: “Azərbaycan dünyada 
sabitlik adasıdır, inkişaf məkanıdır. Çünki, Azərbaycanda xalqla 
iqtidar arasında birlik var, bizim bütün təşəbbüslərimiz xalq 
tərəfindən dəstəklənir. Bizim atılan bütün addımlarımız 
Azərbaycanın inkişafına xidmət edir. Ölkəmizdə ictimai, siyasi 
vəziyyət sabitdir, iqtisadiyyata böyük həcmdə investisiyalar qo-
yulur və iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi istiqamətində çox 
önəmli addımlar atılır. Yəni bu gün Azərbaycan nəinki regionda, 
dünya miqyasında seçilən ölkələrdən biridir və dünyada bizə olan 
maraq artır.” 
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Dövlətin iqtisadi islahatlar mexanizminin nə dərəcədə cəld, 
təsirli və faydalı olmasını statistik rəqəmlər də sübut edir. Dövlət 
Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2014-cü ildə əhalinin 
gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə 4,8 faiz artaraq 39,4 milyard, 
əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin illik həcmi orta hesabla 
4180.5, aylıq həcmi isə 348,4 manata çatmışdır.  

Son illərdə ölkədə əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin 
sayının artmasıdır. Əgər bu rəqəm 1990-cı ildə təxminən 3,8 
milyon idisə, 1995-ci ildə 4,06 milyona, 2000-də 4,5 milyona, 
2005-də 5,3 milyona, 2010-da 5,9 milyona, 2013-cü ildə isə 6,1 
milyona çatmışdır. Bu göstəricilər ahalinin sayının artmasi ilə 
mütənasiblik təşkil edir.  

2015-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, ölkədə iqtisadi 
fəal əhalinin sayı 4,84 milyondur və onun 4,6 milyonu əmək 
fəaliyyəti ilə məşğuludur. 2014-cü il dekabrın 1-i vəziyyətinə 
görə isə muzdla çalışan işçilərin sayı 1,5 milyondan artıq olmuş 
və onların 883,7 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət, 624 min nəfəri 
qeyri-dövlət bölmələrində fəaliyyət göstərmişdir. Muzdla 
işləyənlərin 22,5 faizi təhsildə, 18,8 faizi təcarət, nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri sahəsində, 12,3 faizi sənayedə, 8,7 faizi 
əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsində, 6,8 faizi 
tikintidə, 4,9 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatında, 3,8 faizi peşə, 
elmi və texniki fəaliyyət 3 faizi kənd təsərrütafı və balıqçılıq 
sahələrində, 1,8 faizi informasiya və rabitədə, 17,4 faizi 
iqtisadiyyatın digər bölmələrində məşğul olmuşlar.  

2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında 
muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 442,1 
manat təşkil etmişdir. 2004-cü ildə Azərbaycanda orta aylıq 
əməkhaqqı 100 dollar idisə, hazırda bu rəqəm 565 dollardır. Orta 
aylıq pensiya isə 24 dollardan 221 dollara çatmışdır.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 
icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda çıxış 
edən ölkə Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, “Müstəqil 
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Azərbaycan bu gün nadir inkişaf sövrünü yaşayır.” Dünya 
iqtisadiyyatında illərdir davam edən qlobal böhrana və son aylar 
neftin ucuzlaşmasına baxmayaraq, ölkəmizin iqtisadi 
mənzərəsində dinamik inkişaf müşahidə olunmaqda davam edir, 
çoxlarının həsəd apardığı siyasi stabillik isə özünü gələcək 
islahatların etibarlı təminatçısı kimi büruzə verir. 

Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətli iqtisadi inkişafına 
malik olan ölkələr sırasında yer almaqdadır. Respublikamızda 
liberal iqtisadi sistemin qurulması, sahibkarlığın inkişafına geniş 
şəraitin yaradılması, zəngin təbii sərvətlərdən və regionların 
potensialından səmərəli istifadə, qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
invsetisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, yerli məhsulların 
rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində görülən 
tədbirlər ölkə iqtisadiyyatının yüksələn xətlə inkişafını təmin edib. 
Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyebin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasət kursunun nəticəsi kimi, 
ötən ildə də Azərbaycan iqtisadiyyatı öz dinamik inkişafını 
davam etdirib. Həyata keçirilən iqtisadi islahatlara paralel olaraq 
makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanıldı, iqtisadiyyatı 
diversifikasiyası, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafı 
sürətləndi, valyuta ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsi və milli 
valyutanın sabitliyi təmin olundu, sahibkarlığa dövlət dəstəyi 
gücləndirildi, özəl bölmənin inkişafı üçün azad rəqabət və münbit 
investisiya mühiti yaradıldı, əhalinin sosial rifahı daha da 
yaxşılaşdı.  

Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində inkişafa 
istiqamətlənmiş tədbirlərin ayrı-ayrı dövlət proqramları 
çərçivəsində həyata keçirilməsi ümumi nəticədə səmərəliliyi xeyli 
artırıb. Belə proqramlardan 2004-2008, 2009-2013-cü illəri əhatə 
edən “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqram”ları ümumiqtisadi inkişafın mərkəzlə 
yanaşı, regionlara doğlu istiqamətlənməsində müstəsna rol 
oynayıb. Ötən dövr ərzində ölkə iqtisadiyyatının inkişafının 
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müxtəlif istiqamətlərinin vahid dövlət proqramları çərçivəsində 
tənzimlənməsi, iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, sosial-iqtisadi 
inkişafda regionlarının rolunun yüksəldilməsi, iqtisadiyyatın 
sahələrinin və regionların kompleks inkişafının təmin edilməsi 
nəticəsində əhalinin rifah halının və həyat standartlarının təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilib.  

Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə 
təsdiqlənən sayca üçüncü olan “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı” uğurla icra olunmaqdadır. Proqramda qeyri-neft 
sektorunun və regionların inkişafının davamlılığının təmin 
edilməsi, infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da 
yaxşılaşdırılması, ümumilikdə bölgələrin hərtərəfli inkişafı 
sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü siyasətin 
davamı olaraq “Azərbaycab Respublikası regionlarının 2014-
2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata 
keçirilməsinin təmin edilməsi nəzərdə tutulub.  

Prezident İlham Əliyev bu günlərdə keçirilən regionların 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 
icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransdakı 
çıxışında dünya üçün çətin illərdə də Azərbaycanın sürətli inkişaf 
templərini saxlamasından məmnunluğunu ifadə edib. Dövlət 
başçısı Azərbaycanı sabitlik adası və inkişaf məkanı kimi 
səciyyələndirərək, eyni zamanda uğurlarımızın əsas təkanverici 
amillərinə diqqət çəkib: “Müstəqil Azərbaycan bu gün nadir 
inkişaf dövrünü yaşayır. Azərbayanda sürətli inkişaf prosesi gedir, 
düşünülmüş siyasət, müstəqil siyasət aparılır. Budur bizim 
uğurlarımızın təməlində dayanan əsas amillər. İqtisadi, siyasi 
islahatlar aparılır, bütün azadlıqlar təmin edilir, demokratiyanın 
inkiafş sürətlə gedir və xalqla iqtidar arasındakı birlik uğurlu 
inkişafımızın əsas amilidir.”       
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FƏSİL 3. GENDER VƏ SOSİAL SİYASƏT 
 

3.1. Qadınların sosial-iqtisadi hüquqları və onların 
həyata keçirilməsinin mexanizmi 

 
 
Sosial siyasət insanların yaşayış səviyyələrini 

yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş bütün tədirlərin kopleks halında 
birləşməsidir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq sosial-
siyasət insanların maraqlarına uyğun olmalıdır. Sosial sferanın 
siyasəti dövlətin siyasətinin bir hissəsidir, hansıki özünün 
istiqamətləti ilə cəmyyətdə baş verən neqativ halların, sosial-
siyasi itgilərin qarşısını alır. Soaial-iqtisadi münasibətlərin dövlət 
tənzimlənməsi cəmiyyətin iqtisadi inkişafının idarə edilməsinin 
keyfiyyətinə nəzarət edir. Müasir dünyanın heç bir problemlərini 
texnoloji inovasiya ilə və iqtisadi alətlərlə həll etmək mümkün 
deyil. Sosiaı fəaliyyətlərin və proseslərin öyrənilməsi bütün 
dünya üzrə aparılır. Sosial sferanın siyasətinin subyekti sosial 
sferanın əsası kimi dövlət durur: 

  •  dövlət müəssisələri; 
•  partiyalar və həmkarlar ittifaqları; 
•  yerli idarəetmə orqanları; 
•  büdcədənkənar fondlar; 
•  dini və xeyriyyə təşkilatları. 
Sosial təşkilatın çoxplanlığını və kompleksliyini nəzərə 

alaraq onu aşağıdakı hissələrə ayırırlar: 
1) əhalinin gəlirlərinin siyasəti; 
2) vətəndaşların müdafiəsi siyasəti; 
3) səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, əmtəələrlə, xidmətlərlə 

təminat; 
4) gənclərlə siyasət. 
Dövlətin sosial siyasətində əsas yeri əhalinin gəlirlərinin 

effektiv mexanizmlərini tətbiq olunmasının formalaşması durur. 
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Onun əsas tərkibi iqtisadi cəhətdən daha aktiv olan, əhaliyə 
ləvazimatlar yaratmağa imkan verən lazımlı şərait yaratmaqdır.  

Sosial müdafiə daha həssas qruplara (təqaüdçülərə, əlillərə, 
işsizlərə, çoxuşaqlılara və s.) maddi və dugər dəstəyin 
göstərilməsini birləşdirir. Vətəndaşların sosial müdafiə sferasında 
ən önəmli yeri məşğulluğun təmin edilməsi durur. 

Sosial siyasət səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, əmtəə və 
xidmətlərlə təminatı, yaşayış şərtləri onların sonrakı inkişafını və 
maksimum əlçatan olmasını birləşdirir.  

- səhiyyə - dövlət səhiyyə orqanlarında qarantlı səhiyyə 
köməyinin həmçinin artırılması, maliyyə mənbələrini 
məqsədəuyğun şəkildə istifadə etməklə səhiyyə müəssisələrinin 
iqtisadi inkişafına kömək etmək, səhiyyə müəssisələrində maddi-
texniki bazanın möhkəmləndirilməsi və dərman təminatının 
yaxşılaşdırılması; 

- təhsil – iqtiadi artıma təsir göstərməyə qadir olan əhalinin 
intellektual potensialını, elmi və mədəmiyyəti formalaşdırmaq, 
təlim-tərbiyə müəssisələrində maddi-texniki bazanı yeniləşdirmə 
və genişləndirmə və çoxvariantlı peşəkar təhsil sistemini inkişaf 
etdirmək; 

- mədəniyyət – xidmətin səviyyəsini və keyfiyyətinin səviy-
yəsini artırmaq, mədəniyyət və incəsənət ərazilərinin sadə 
əhalinin istifadə edə bilməsinə şərait yaratmaq, maddi-texniki 
bazanı təzələmək və möhkəmləndirmək; 

- gənclərlə siyasət – özündə təhsili, peşəkar hazırlığı, məşğul-
luğu, yaşayış şərtlərini yaxşılaşdırmağı, təhsil alan tələbələrə, 
istedadlı gənclərə dəstəyin göstərilməsi və 30 yaşına kimi olan 
oğlan və qızların əmək fəaliyyətinə daxil olmasını adaptasiya 
etmək. 

Azərbaycan Respublikası XX əsrin sonlarında dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdiyi ölkənin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi 
həyatında köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Ardıcıl aparılan 
islahatlar 90-cı illərin birinci yarısında iqtisadiyyatda mövcud 
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geriləməni dayandırmış və yeni inkişaf mərhələsinə keçidi təmin 
etmişdir.  

Həyata keçirilən siyasət çox qısa bir zaman arzində 
iqtisadiyyatda əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur: 
inflyasiya çilovlanmış (1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda 
inflyasiyanın səviyyəsi 2-3 faizdən yuxarı qalxmır), büdcə kəsiri 
ümumi daxili məhsulun 1-2 faizi səviyyəsinə endirilmiş, 1996-cı 
ildə makroiqtisadi sabitliyə nail olmuş, 1977-ci ildən başlayaraq 
isə iqtisadi inkişafı təmin etmək mümkün olmuşdur. 1996-cı ildə 
ümumi xadili məhsulun artım sürəti 1,3 faiz, 1997-ci ildə 5,8 faiz, 
1998-2003-cü illərdə isə orta hesabla 10,0 faiz təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında aparılan ardıcıl və sistemli 
iqtisadi-islahatların mühüm nəticələrindən biri dövlət 
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi azad sahibkarlığın inkişafı üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması yolu ilə iqtisadiyyatı inkişaf 
etdirmək və əhalinin güzarını yaxşılaşdırmaq olmuşdur. Belə ki, 
ölkədə artıq torpaq islahatları faktiki olaraq başa çatmış, 1390 
min hektardan çox torpaq sahəsi əvəzsiz olaraq kəndlilərə 
paylanmışdır. Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulunun 99 faizi özəl 
bölmədə istehsal olunur.  

İqtisadiyyatın digər sahələridə də dövlət mülkiyyətinin 
özəlləşdirilməsi uğurla həyata keçirilmişdir. Özəlləşdirmə prosesi 
başlayandan 2003-cü ilin sonuna qədər 36200 kiçik müəssisə və 
obyekt özəlləşdirilmiş, II özəlləşdirmə proqramı çərçivəsimdə isə 
rabitə, nəqliyyat, kimya, maşınqayırma, yanacaq-energetika 
kompleksinin və digər sahələrin müəssisələrinin özəlləşdirilmə-
sinə başlanmışdır. Sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar görülən işlər 
nəticəsində ümumi daxili mahsulda qeyri-dövlət sektorunun 
xüsusi çəkisi 1995-ci ildəki 30 faizdən 2003-cü ildə 73,0 faizə 
çatmışdır.  

 
Əmək haqlarının, pensiyaların və müavinətlərin artırılması, 

əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində aparılan ardıcıl siyasətinin 
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əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsini təmin etmişdir. 1995-2003-cü 
illərdə aylıq əməkhaqqı və pensiyanın məbləği 6 dəfədən də çox 
artmışdır.  

Yuxarıda qeyd olunan nailiyyətlərlə yanaşı ölkənin sosial-
iqtisadi həyatında, xüsusilə regionların inkişafı və əhalinin 
məşğulluğu sahəsində hələ də həll edilməmiş problemlər 
qalmaqdadır. Azərbaycanın sənaye potensialının və bununla bağlı 
infrastruktur obyektlərin əksər hissəsinin Bakı şəhərində 
yerləşməsi və eyni zamanda, regionlarda olan bir çox 
müəssisələrin, istehsal və xidmət obyektləririn fəaliyyətinin 
zəifləməsi və ya tamamilə dayanması əhalinin ölkə paytaxtına 
axınını sürətləndirmişdir. 

Bu amillər öz növbəsində iqtisadiyyatın regional baxımdan 
inkişafına mənfi təsir göstərmiş, regionların inkişafı arasında 
fərqin artmasına, bir çox yerlərdə sosial-iqtisadi, demokratik və 
ekoloji vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan 
Respubliaksı regionlarının inkişafın amüşahidə olunan vəziyyət 
mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə regionların sosial-
iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsini və onlar arasında 
fərqin minimuma çatdırılmasını tələb edir.  

Yuxarıda qeyd olunanı nəzərə alaraq hazırlanmış 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nda 2004-2008-ci iillərdə ayrı-ayrı rayonlarda 
iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirən amillər, bununla bağlı 
dövlət siyasətinin və dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri müəyyən 
edilmişdir. Dövlət Proqramının əsas məqsədi Azərbaycan 
Respublikasının rayonlarında mövcud potensialdan səmərəli 
istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, 
istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilmsinə, 
ixrac yönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına, yerli 
sahibkarlığın inkişaf yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 
yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun səviyyəsinin xüsusilə gənclərin 
faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına və ölkə 
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iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təmin edilməsinə nail 
olmaqdır. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur: 

- müəssisələrin istehsal fəaliyyətini bərpa etmək və yeni 
istehsal müəssisələri yaratmaq; 

- yerli resurslardan istidafənin səmərəsini artırmaq; 
- regionların inkişafı üçün zəruri infrastrukturun 

yaradılmasını və inkişafını təmin etmək; 
- aqrar sektorda islahatların ikinci mərhələsini sürətləndirmək, 

bunun üçün regionalarda fermerlərə və digər kənd təsərrüfatı işçi-
lərinə kömək məqsədilə müxtəlif servis mərkəzləri yaratmaq, to-
xumçuluq bazasını genişləndirmək, texnika ilə təminatı yaxşılaş-
dırmaq və digər zəruri tədbirləri həyata keçirmək; 

- investorların regionlara cəlb olunması üçün əlverişli şəraitin 
yaradılmasını təmin etmək; 

- yeni iş yerlərinin yaradılmasını həvəsləndirmək; 
- əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatını yaxşılaşdırmaq.  
Sosial sahələrin əsas məqsədi əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə şərait yaradan maddi və xidmət sferasını inkişaf 
etdirmək, əhalinin tələbatına uyğun istehsal, istehlak, bölgü, 
mübadilə proseslərini və əsas növlərini yaratmaqdan ibarətdir. 
Sosial sahələr mahiyyət etibarilə mənəvi dəyərlər yaradır. Sosial 
sahələr həmçinin iqtisadi inkişafın amili olaraq, onun 
dinamikasına, strukturuna, səmərəliliyinə təsir edir. Nəzəri 
mülahizələr və praktiki təhlil göstərir ki, sosial sahələrin inkişafı 
əhalinin həyat səviyyəsinin artımına, onun mədəni inkişafına sivil 
qaydada, hərtərəfli inkişafına təsir edir, həyat səviyyəsi yüksək 
olan cəmiyyətdə iqtisadiyyatın səmərəli olması haqqında nəticə 
almaq olur və iqtisadi proselərin idarə olunmasına ehtiyac yaranır.  

Sosial sahələrin hər biri ayrılıqda fəaliyyət göstərdikləri kimi, 
bir-biri ilə əlaqədə də tələbat sisteminin ödənilməsinə yönəldilir. 
Bu sahələrə: 
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1. əhalinin sosial subyekt kimi tələbatının öyrənilməsi və 
onun həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

2. səhiyyənin inkişafı və onun insanın inkiaşafı indksinə 
təsiri; 

3. sosial sığorta sistemi; 
4. ekoloji tarazlıq və ekoloji xidmət və s. 
Sosial sahələr sosial-iqtisadi mənəvi mahiyyət ilə fərqlənirlər. 

İqtisadi mahiyyəti əsas kapital vəsaiti, fondlar, maliyyə və xidmət 
yaratmaq məqsədi daşıyır. Bu sahələrin planlaşması və idarə 
olunması üçün biznes planları tərib olunur, dövlət büdcəsi 
tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu sahələrin ərazilər və müəssisələr 
üzrə, region, kənd, şəhər miqyasında yerləşməsi inkişafı 
proqramları tətbiq olunur. Sosial sahələr iqtisadi artımın bölgüsü 
və yenidən bölgüsü ilə özlərinin potensialını formalaşdırır. Sosial 
sahələrin iqtisadiyyatda rolunu geniş mənada təsərrüfat subyekti 
kimi qiymətləndirmək olar. Bu sahədə istehsal olunan məhsulun, 
xidmətin həcmi, strukturu bazar tələbatına uyğun planlaşdırılır. 
Bazar tələbatı, onun təsərrüfat quruluşu, məkanı, bazarın özünün 
marketinq strukturu, sosial sahələrin və bu sahələrlə bağlı 
infrastrukturlarının çeşidini və növünü formalaşdırır.  

Sosial sahələr həmçinin insan amili ilə bağlı oduğuna görə 
onun iqtisadi tərəfi insaın tələbatını ödəyən bölgü sistemi ilə də 
bağlıdır. Sosial sahələrin idarə olunması bu sahələrin əhalinin 
həyat səviyyəsinin formalaşmasında rolu ilə müəyyənləşir. 
İdarəetmə prosesi məqsədlərə nail olmaq üçün mövcud imkanlar 
olan səmərəli istifadə etmək yollarını hazırlamaq, onları tətbiq 
etməklə iqtisadi cəhətdən səmərəli yolların seçilməsi ilə baş verir. 
Sosial sahələrin idarəetmə meyarı olaraq tələbat sistemi götürülür.  

Dövlət büdcəsinin formalaşması və istifadəsi sahələrin və 
əhalinin tələbatını ödəməklə yanaşı perspektivli fəaliyyət 
növlərinin maliyyə dəstəyini yaratmaqdır.  

Qeyd edək ki, sosial sahələr daha çox insanın həyat səviyyəsi 
ilə bağlıdır. Dövlət aztəminatlı ailələrin, əlillərin, tələbələrin, 



 160

valideynlərini itirmiş yeniyetmələrin və digər insanların bir sıra 
tələbatını ödəmək üçün sahələrin xərcini büdcə vasitəsilə ödəyir.  

2011-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkədə iqtisadi fəal 
əhalinin sayı 436,3 min nəfər olmuş, onlardan 4088 min nəfərini 
(94,1%) iqtisadiyyatın və sosial bölmənin müxtəlif sahələrində 
məşğul olan əhali təşkil etmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər sosial 
sahədə əhəmiyyətli müsbət dəyişiklikləri təmin etmişdir. Belə ki, 
2010-cu ildə ölkə əhalisinin nominal pul gəlirləri 13,3% artaraq 
25,6 mlrd. manata çatmış, onun adambaşına həcmi 2866 manat və 
ya ayda orta hesabla 238,8 manat təşkil etmişdir. Hesabat 
dövründə işləyənlərin orta əkmhaqqı orta hesabla 9,1% artaraq 
325 manata çatmışdır. 2010-cu ilin 1 sebtyabr tarixindən 
minimum əməkhaqqı 13% artırılaraq 85 manata çatdırılmışdır.  

Yaşayış minimumunun həddi 2011-ci ildə 95 manat 
məbləğində təsdiq edilmişdir ki, bu da 2010-cu il üçün təsdiq 
olunmuş yaşayış minimumundan 9,2% çoxdur. Yaşayış 
minimumunun artması “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf 
Dövlət Proqramı”nda qarşıya qoyulan hədəflərin yerinə 
yetirilməsinə imkan verəcəkdir.             

Məlum olduğu kimi, “Yaşayış minimumu haqqında” və 
“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası qanunlarına uyğun olaraq ehtiyac meyarı 
mərhələlərlə yaşayış minimumuna çatdırılmışdır. Aztəminatlı 
ailələrin sosial müdafiəsini təmin edən ünvanlı sosial yardımın 
hesablanmasında tətbiq edilən ehtiyac meyarının məbləği 
artırılaraq 2010-cu ildə 65 manata çatdırılmış, ünvanlı sosial 
yardım 110,6 min ailə və ya 500 min nəfər aztəminatlı şəxsi əhatə 
etmişdir. 2011-ci ildə ehtiyac meyarının məbləği yaşayış 
minimumunun 78,9%-i götürülməklə 75 manat müəyyənləşdiril-
mişdir ki, bu da çətin vəziyyətdə yaşayan vətəndaşların sosial 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən görülən 
konkret tədbirlərdən biridir.  
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Son illər ərzində yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı 
salınmasında “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarının 
və ümumilikdə müxtəlif istiqamətlər üzrə qəbul edilmiş 100-dən 
çox konsepsiya, sahəvi proqram, tədbirlər planı və digər 
irimiqyaslı sənədlərin xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur.  

Beynəlxalq hüquq normalarının ayrılmıa hissəsi olan gender 
siyasəti respubliakamızda sosial sahədə aparılan islahatlar prose-
sində əhəmiyyətli yer tutur.  

Sosial-iqtisadi inkişafın effektliyinin göstəricisi insanların 
rifah halının yaxşılaşdırılmasıdır. Bu göstərici insanların 
yoxsulluqdan, aclıqdan, xəstəlikdən, savadsızlıqdan 
qorunmasının səviyyəsi və onlara öz əmək vərdişlərini 
təkmilləşdirməyə və məhsuldar işləməyə imkan verən şəraitin 
yaradılması ilə müəyyən olunur. Qadın və kişilərin iqtisadi 
imkanlardan istifadə etmək səviyyəsi ilə şərtlənən qeyri-bərabər 
şərait sosial sahədə qadınların vəziyyətinə mənfi təsir göstərir.  

Keçid dövründə əsasən iqtisadi məsələlərə diqət 
yetilimdiyindən, iqtisadi siyasətin sosial yönümlü və gender 
baxımından həssas olmaması qadınların həyat şəraitinin 
pisləşməsinə, onların təhsil və sağlamlıq səviyyəsinin aşağı 
düşməsinə, sosiaı müdafiəsinin   zəifləməsinə və demokratik 
göstəricilərin pisləşməsinə səbəb oldu. Qadınların sosial-iqtisadi 
hüquqlarının həyata keçirilməsi mexanizmi pozuldu.  

Sosial müdafiə və yoxsulluğun ləğvi mexanizmi. 
Respublikada yoxsulluq problemi hələ tam aradan qaldırılmayıb. 
Xüsusilə aztəminatlı əhalinin ən zəruri istehlak mallarına 
ehtiyacının təmin edilməsi sahəsində problemlər qalmaqdadır. Bu 
problemllərin həlli istiqamətində strategiyanın müəyyən edilməsi 
və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, aztəminatlı ailənin 
rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə Respublika Prezidentinin 2 
mart 2001-ci il tarixli sərəncamı ilə xüsusi komissiya 
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yaradılmışdır. Hazırda həmin komissiya tərəfindən respublikada 
yoxsulluğun aradan qaldırılması üzrə dövlət proqramı işlənib 
hazırlanıb.  

Ölkədə yoxsulluğu şərtləndirən əsas amillər iqtisadi 
strukturun dağılması, hərbi münaqişə və Azərbaycan ərazisinin 
işğalı ilə bağlıdır.  

Yoxsulluq göstəricisinə görə aşağıdakı həssas qrupları ayırd 
etmək olar: 

- qaçqınlar və məcburi köçkünlər; 
- işsizlər; 
- əlillər; 
- tənha qadınlar; 
- qadınların (dul, boşanmış və heç vaxt nigahda olmayan 

qadınlar) başçılıq etdiyi ailələr; 
- qocalar. 
Yoxsulluğun aradan qaldırılması tədbirlərinin içərisində 

əmək haqlarının artması az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu sahədə, 
eyni zamanda büdcə sahələrində ardıcıl işlər aparılır. 1995-cı il 
fevral ayından 2000-ci ilin axırına qədər əməkhaqqı sahəsində 
büdcə təşkilatla-rında islahatlar keçirilməsi nəticəsində, işçilərin 
əsas hissəsini qadınlar təşkil edən: səhiyyə, mədəniyyət, sosial 
təminat sahəsində əməkhaqqı orta hesabla 2,9 dəfə, təhsil 
işçilərində 3,7 dəfə, Elmlər Akademiyası işçilərində 3,1 dəfə 
artmışdır.  

Bununla bərabər əməkhaqlarının və pensiyaların artması 
sayəsində müəyyən işlər görülsə də, yenə də əməkhaqlarının  və 
pensiyaların səviyyəsi aşağıdır. Ona görə də, yoxsulluğun aradan 
qaldırılması haqqında yuxarıda qeyd olunmuş Dövlət Proqramı 
çərçivəsində müəyyən tədbirlər görülmüşdür.  

Təəssüf ki, ölkədə yoxsulların tərkibində gənc qızlar, işsizlər, 
qaçqın və köçkünlər, haqqı ödənilməyən məzuniyyətdə olan 
qadınlar var.  
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Məşğulluğun və işsizliyin səviyyəsi yoxsulluğu aradan 
qaldırmağın perspektivlərinin göstəricilərindən biridir. 1995-
1999-cu illərdə işsizliyin səviyyəsi həm kişilər, həm də qadınlar 
arasında artmışdır. Bu artım 1,3% təşkil etməklə, qadınlardan 
kişilərdən 50% çox olmuşdur. Ölkədə aparılan məşğulluq 
sahəsində aktiv siyasət ilk növbədə gender aspektini nəzərə 
almaqla həyata keçirilir. Belə ki, bu sahə ilə bağlı dövlət 
tərəfindən keçirilən tədbirlərdə (yeni iş yerlərinin yaradılması, 
əmək yarmarkalarının keçirilməsi, “Əmək Birjaları”nın vasitəsilə 
işə cəlb olunma) qadınların iştirakı getdikcə artmaqdadır. 

Müharibədə əsas etibarilə kişi ailə başçılarının həlak olması 
və iş qabiliyyətli kişi əhalinin iş axtarmaq üçün digər ölkələrə 
axınının nəticələrindən biri də qadınların başlıçıq etdiyi ailələrin 
sayının artmasıdır. Qadınların başçılıq etdiyi ailələrin sayı 
haqqında dəqiq məlumat olmasa da bu rəqəmin çox yüksək 
olduğu qənaətə gəlmək olar. Bəzi mənbələrin məlumatına görə 
hal-hazırda təqribən 97 min natamam (valideynlərinin birinin 
olmadığı) ailə vardır. Onların 95%-nə ailənin qeydinə qalmaq, 
təmin etmək və uşaqlara təhsil vermək məsuliyyətini üzərlərinə 
götürmüş qadınlar başlıçıq edir. Qadınların başçılıq etdiyi 
ailələrin cəmiyyətin aztəminatlı qruplarından olmasını güman 
etmək olar.  

Cəmiyyətin ən zəif müdafiə olunan qrupları arasında ən çətin 
vəziyyətdə olanlar köçkünlər, xüsusilə də qaçqın qadınlar və 
uşaqlardır. Bu kontingentin ümumi sayından 60%-ə yaxınını 
qadınlar təşkil edir.  

Azərbaycan Respublikasında qadınlar arasında yoxsulluğun 
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün monitorinqin keçirilməsi 
zəruri idi.  

Azərbaycanın əmək bazarında qadınların rəqabət 
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Respublikamızın Ermənistan 
tərəfindən məcburən müharibəyə cəld edilməsi ilə əhalinin qeyri-
mütəşəkkil miqrasiyasının güclənməsi nəticəsində əmək 



 164

ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət təkbibinin dəyişməsi bazar 
iqtisadiyyatlnın tələbləri əsasında formalaşmış əmək bazarına öz 
mənfi təsirini göstərmişdir.   

Son illər ölkədə həyata keçirilən struktur islahatları  və 
özəlləşdirmə tədbirləri iqtisadi sistemdə əmək bazarının rolunu 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldib.  

Bazar münasibətlərinin tələblərinə cavab verən əmək 
bazarının mövcudluğu əhalinin, o cümlədən qadınların əmək 
bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına nail olmasının, 
işsizlik proqramının uğurlu həllinin vacib şərtidir.  

Bu nöqteyi-nəzərdən əmək bazarı sahəsində baş verənlərin və 
məşğulluq xidməti orqanlarının bu yöndə gördüyü tədbirlərin 
təhlili göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında əmək bazarı 
səmərəli bir iqtisadi təsisat kimi öz mövcudluğunu təsdiqləyir.  

Respublikamızda iqtisadi fəal əhalinin 47,8%-ni qadınlar 
təşkil edir. İqtisadi fəal əhalinin ümumi sayından məşğul 
olanların 47,7%-i qadınlardır.  

Respublikanın məşğulluq xidməti orqanlarına ötən hesabat 
ilində işaxtaran kimi müraciət edənlərin 19 095 nəfəri isə 
düzəlmişdir ki, inlardan 8 104 nəfəri, yəni 42,4 %-i qadınlardır. O 
zamanlar respublikada işsizlik statusu alanlar iqtisadi fəal 
əhalinin 1,3 faizini təşkil edirdi. İşsizlik statusu alanların 56,6 
faizi qadınların payına düşdü.  

Məşğulluq xidməti orqanlarında işaxtaran kimi qeydiyyata 
düşənlərin 41,5 faizi qadınlardır. Onların peşə ixtisas tərkibinin 
təhlili göstərir ki, qeydiyyatda olan qadınlar arasında tibb bacısı, 
laborant, iqtisadçı, mühasib, politoloq və sair peşə və ixtisaslar 
üstünlük təşkil edirdi.  

Əmək bazarında aparılan aktiv tədbirlərdən biri də 
sərbəstləşən və qeyri-aktiv əhalinin, o cümlədən qadınların peşə 
hazırlığının, ixtisasının artırılmasının təşkil edilməsidir. 
Qadınların peşə hazırlığının tərkibində başlıca olaraq əmək 
bazarındakı peşə və ixtisaslara olan tələbat nəzərə alınır. Təkcə 
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2000-ci ildə peşə hazırlığına cəlb olunanların 54,2%-ni qadınlar 
təşkil edirdi.  

Minlərlə əmək qabiliyyətli vətəndaşların daimi yaşayış yerini 
tərk etməsi onların əvvəlki peşə və ixtisaslarının dəyişdirilməsi 
zərurətini yaratmışdır. Yeni peşə öyrədilmiş vətəndaşların əksə-
riyyətini qadınlar təşkil edir. Qadınlara peşə öyrədilərkən dərzi, 
tikişçi, xalçaçı, toxucu, bərbər, saticı və sair ixtisaslara üstünlük 
verilir ki, bu da onların gələcəkdə müstəqil olaraq məşğulluğunun 
təmin edilməsində əsas rol oynayacaqdır.  

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, bazar 
münasibətlərinə keçid respublikada sosial cəhətdən zəif müdafiə 
olunan əhali qrupunun məşğulluq problemlərini daha da 
artırmışdır.  

Bazar iqitsadiyyatının kəskin tələbləri əhalinin yaşayış 
səviyyəsinə də öz təsirini göstərir. Belə ki, uşağa qulluq etməyə 
görə məzuniyyətdən dolğun istifadə etməyə imkan vermir və 
onları vaxtından tez işə çıxmağa məcbur edir. Bu səbəbdən 
uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olan qadınların bir hissəsini əmək 
bazarına daxil olmağa məcbur edir. Bu da onların əmək bazarında 
rəqabətliliyini zəiflədir. Müəssisə və təşkilatlarda aparılan 
struktur dəyişikliyi, yeni texnologiyaların tətbiqi və s. nəticəsində 
aparılan kişilərə nisbətən qadınlara çox təsir edir. Məşğuluq 
xidməti orqanlarına sərbəstləşmə nəticəsində işini itirənlərdən 
müraciət edərək işə düzələnlərin 33,1 faizi qadınlardır. Bu da onu 
göstərir ki, respublikanın əmək bazarında qadınların rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması vacibdir. Belə problemlərin həlli üçün 
qadınlar üçün müəyyən iş rejiminin və məişət şəraitinin təşkil 
edilməsi mümkündür.  

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən kənd 
təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik (29,6%), emal sənayesində 
(42,3%), dövlət idarəetmə və müdafiə, məcburi sosial təminat 
(54,0%), səhiyyə və sosial xidmətlər (77,1%), digər kommunal, 
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sosial və fərdi xidmətlər sahələrində (58,4%) və s. qadınlar 
çalışırlar.  

Yuxarıda göstərilən təhlildən belə qənaətə gəlmək olar ki, 
qadınların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli olmalarının təmin 
edilməsi və bununla onların bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 
uyğun peşə və ixtisaslara yiyələnməsi və bu kimi tədbirlərin 
həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur.  

Qadınlar arasında işsizliyi ləğv etmək üçün aşağıdakı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir:  

- əmək qabiliyyətli qadınların maddi istehsal, qeyri-istehsal 
sahələrində yenidən bölüşdürülməsinə üstünlük verilməsi; 

- qadınlar arasında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi; 
- qadınlar üçün əlavə iş yerləri yaratmaq məqsədi ilə çevik 

məşğulluq formalarının (natamam iş gününün, natamam iş 
həftəsinin, dəyişkən iş qrafikinin, ev şəraitində işləməyin və s. 
tətbiqi sahələrinin artırılması, fiziki güc tələb etməyən işlərin 
təşkil edilməsi); 

- qadınlar üçün xüsusi kvota yerlərinin təyin edilməsi; 
- uşaqlar üçün məktəbəqədər müəssisələrinin təşkilinə 

üstünlük verilməsi və ev şəraitində uşaqlar üçün məktəbəqədər 
qrupların təşkil edilməsi; 

- əmək bazarında tələb olunan peşələr üzrə müəssisə və 
təşkilatlarda qadınların hazırlığının və yenidən hazırlıq kursları 
keçmələrinin təmin edilməsi. 

1991-ci ildən Azərbaycanda “Əhalinin məşğulluğu haqında” 
qanun işləməyə başlamışdır. Bu qanunda əhalinin ayrı-ayrı 
kateqoriyaları, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olanlar üçün məş-
ğulluqla əlaqədar əlavə təminatlar nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
həddi-buluğa, məktəb yaşına çatmamış uşaqları olan çoxsaylı 
analara da aiddir. 

Yaranmış şəraitdə Azərbaycanda qadınlar işsizlikdən kişilərə 
nisbətən daha zəif müdafiə olunurlar. Son bir neçə ildə 
işədüzəltmə məsələləri ilə əlaqədar məşğulluq idarələrinə 
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müraciət edənlərin əksəriyyətini qadınlar təşkil edir. 1994-cü ildə 
respublikanın məşğulluq iarələrinə müraciət edənlərin 51,7%-i 
qadınlar olmuş, onlardan 46,8%-i işə düzəlmiş, 62,6%-i isə işsiz 
stasusi almışdır. 1991-ci ildən 1995-ci ilin aprelinə kimi 
respublikanın işdüzəltmə orqanlarına müraciət edən 158 800 
nəfərin 81716 nəfəri, yəni 51%-i qadın olmuşdur. Müraciət 
edənlərdən 82694-ü (onlardan 36772-si qadındır) işə düzəlmiş, 
38221-i (onlardan 22514-ü qadındır) işsiz statusu almış, 7362 
nəfəri (5619-u qadındır) isə təkmilləşdirilmişlər. Respublikada 
gedən özəlləşmədə gizli işsizlik əmələ gəlmişdir.  

Respublikada üç və daha çox uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olan 
150 mindən artıq işsiz qadın Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanı ilə minimum əməkhaqqının 20%  
həcmində aylıq müavinət alır. Lakin bu heç də kifayət deyildir. 
Azərbaycanda qadınların məşğulluq probleminin həlli müxtəlif 
sahələrdə böyük və məqsədyönlü işin aparılmasını tələb edir. Bu 
mənada respublika qadınlarının məşğulluğu ilə əlaqədar qaçqın 
qadınlar haqqında xüsusi ayrılmış əlavə proqram olmaqla 
kompleks dövlət proqramının icrası nəzərdə tutulur.  

Proqramın dövlət yardımını nəzərdə tutan hissəsinə uyğun 
olaraq qadınların öhdəsində olan aztəminatlı ailələr xüsusi diqqət 
verilirdi.  Bu proqramın əsas məqsədi qadınların əmək prosesinə 
fəal daxil olmasıdır.  Bunun üçün çevik əmək rejiminin tətbiqi, 
evlərdə zəhmət üsulunun inkişafı, fərdi əmək fəaliyyəti, əhaliyə 
xidmət sahəsində yeni iş yerlərinin yaradılması, yeni peşə hazır-
lığının aparılması və qadınların yeni peşələrə yiyələnməsi yolları 
təhlil olunur.  

Azərbaycan üçün işsizlik problemi keçmiş Sovet İttifaqının 
başqa respublikalarına nisbətən daha kəskin səciyyə daşıyırdı. Bu, 
Azərbaycan sabiq SSRİ-nin başqa regiolarına nisbətən əhalinin 
iqtisadi cəhətdən qeyri-fəal sektorunun daha çoxsaylı olması ilə 
bağlıdır ki, belə fərqlər həm indiki rəqəmlərin, keşmişə aid 
rəqəmlərin müqayisəsi zamanı aşkar görünür. 1970-ci ildə işə 
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qabil yaşda olan əhalinin iqtisadi cəhətdən fəal olmayan hissəsi 
ümumi əmək ehtiyatlarının 24,8%-ni təşkil edirdi; 1991-ci ildə bu 
indeks 28,8%-ə, 1994-cü ilin 1 yanvarına olan məlumata görə isə 
34%-ə çatmışdır.  

1991-ci ildən 1995-ci ilin aprelinə kimi respublikanın 
işədüzəltmə orqanlarına müraciət edən 158800 nəfərin 81716 
nəfəri, yəni 51%-i qadın olmuşdur. Müraciət edənlərdən 82694%-
i (onlardan 36772-si qadınlardır) işə düzəlmiş, 38221-i (onlardan 
22514-ü qadındır) işsiz statusu almış, 7362 nəfəri (5619-u 
qadındır) isə təkmilləşdirilmişlər. Rerspublikada gedən özəlləşmə 
də öz növbəsində gizli işsizlik əmələ gəlmişdir.  

Keçid dövründə hökumət sosial xərcləri azaltmağa məcbur 
olmuşdur. 1990-cı ildə sosial məsrəflər ÜDM-in 14,7%-ni təşkil 
edirdisə, 1996-cı ildə bu əmsal 8,5%-ə enmişdir. Ümumi dövlət 
xərclərilə müqayisədə sosial xərclərin payı 1990-cı ildə 44,6%-
dən 1995 ildə 31.6%-ə düşmüşdür. Bununla belə, 1996-cı ildə bu 
əmsal yenidən, hökumətin sosial xırcləri artırmaq tədbiri 
nəticəsində 48%-dən yuxarı qalxdı.  

Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu 
üzvü kimi qəbul olunması bundan irəli gələn öhdəliklərin 
Respublikamız tərəfindən yerinə yetirilməsini tələb edir. 
Azərbaycan Avropa Soaial Partiyasına gələcəkdə qoşuımaq 
perspektivləri ilə əlaqədar olaraq, bu vacib sənəddə əks olunan 
tələblərə riayət edilməsini ön plana çəkir.  

Eyni zamanda Azərbaycanın Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
başlıca Konvensiyalarına qoşulması, əsas insan azadlıqlarına, 
prinsiplrinə əməl etməsi, müxtəlif sahələrə, o cümlədən əhalinin 
sosial müdafiəsi sahəsinə aid olan milli qanunvericiliyin 
beynəlxalq norma və standartlara uyğunlaşdırılması prosesinə 
müsbət təsir göstərmişdir.  

Pensiya sistemi. Respublikamızın pensiya sistemini sosial 
yönümlü bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə uyğunlaşdırmaq 
üçün bu sahədə islahat aparılmasına xüsusi zərurət vardır.  
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O zaman respublikamızda 1 129 390 pensiyaçı vardı. Onların 
böyük əksəriyyətini, daha doğrusu 734 832 nəfərini yaşa görə 
əmək pensiyaçıları təşkil edirdi. Yaşa görə pensiyaçıların 59,5%-i 
qadınlardır. Qüvvədə olan qanunvericilikdə pensiya təyin 
olunmasında qadınlara bir sıra güzəştlərin nəzərdə tutulması, 
digər tərəfdən kişilərə nisbətən qadınların orta ömür müddətinin 
yüksək olması pensiyaçıların xüsusi çəkisində qadınların sayının 
çox olması ilə nəticələnmişdir.  

1997-ci ildə ölkədə aztəminatlı ailələrə müavinətlərin 
ödənilməsi haqqında yeni göstəriş verilib. Həmin göstəriş bu cür 
ailə üzvlərinin məşğulluq idarələrində məcburi qeydiyyatını 
nəzərdə tutur, güman edilir ki, bu üsulla cinsindən asılı 
olamayaraq hər bir insan üçün işsizliyin ağır nəticələri 
mümkündür. Respublika səviyyəsində hazırlanan müxtəlif 
proqramlarla yanaşı, BƏT və BMTİP kimi təşkilatlarla da birgə iş 
aparılır. Bu iş bütün əhalinin, xüsusən də qadınların məşğulluq 
problemlərinin həllində qadınların məşğulluğa təşviq edilməsində 
və onlar üçün gəlirli fəaliyyət sahələrinin inkişafında əməkdaşlığa 
yönəldilmişdir.  

Vətəndaşların təqaüdlə təmin edilməsi haqqında qanuna görə, 
qadınlar – çoxuşaqlı analar və əlil doğulan uşaqların anaları bir 
sıra güzəştlərə malikdirlər. Güzəştlərin sayı uşaqların sayına, 
qadının yaşına və iş stajına görə müəyyən olunur. Bununla belə, 
müəyyən gender assimmetriyasını da qeyd etmək lazımdır. Bu 
assimmetriya qadın üçün müsbət olsa da, qadın və kişinin sosial 
rolları arasındakı uçurumu dərinləşdirir – qadın ailəyə daha çox 
təhlkim olunur, kişi ailədən uzaqlaşır, eyni zamanda ictimai 
təkrar istehsal sahəsinə daha çox bağlanır və bununla belə ailəni 
dolandıran, ailə başçısı kimi kişinin rol stereotipi möhkəmlənir. 
Beləliklə muzdsuz əməklə (ailə, ev, ev təsərrüfatı) muzdlu əmək 
qabiliyyəti olan əhalinin qütbləşməsi yaranır.  

Gender yanaşmaları Azərbaycn Respublikası Prezidentini 17 
iyul 2001-ci il tarixli Sənəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan 
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Respublikası pensiya təminatı sisteminin islahatı 
konsepsiyası”nda öz əksini tapmışdır. Konsepesiyaya uyğun 
olaraq, yeni sistem bütün vətəndaşlar üçün aydın olmalıdır, 
qazanılmış pensiya hüquqlarının reallaşmasına təminat verməlidir. 
Konsepsiyaya mevafiq olaraq “Vətəndaşların pensiya təminatı 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun hazırlanmışdır.  

Qanunda pensiya qanunvericiliyinin beynəkxalq normalara 
uyğunlaşdırılması, maliyyə mənbəyindən daha səəmərəli istifadə 
edilməsi məqsədilə qüvvədə olan qanunvericilikdə müəyyən 
edilən güzəştlərin ləğv edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, pensiya islahatının əsas 
mənəbələrindən biri sistemin maliyyət sabitliyinin yaradılmasıdır. 
Azərbaycanda ənənəvi olaraq maliyyə sığortasının 
yaradılmasında kişilərin üzərinə düşən pay qadınlara nisbətdə 
üstünlük təşkil edir. Statistik məlumata görə, kişilər qadınlar ilə 
müqayisədə orta hesabla daha çox və ağır şəraitdə işləyirlər və 
nəticədə sosial sığortada onların payı daha böyükdür. Qadınların 
orta ömür müddəti 75,1 yaş təşkil edir və onlar 57 yaşında 
pensiyaya çıxmaq hüququna malikdirlər. Kişiləlrin orta ömür 
müddəti 68,1 yaş təşkil edir və onlar 62 yaşında pensiyaya çıxma 
hüququna malikdirlər. Beləliklə, qadınlar öz zəhmətindən orta 
hesabla 18 il ərzində, kişilər isə yalnız 6 il ərzində bəhrələnirlər. 

Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin əksəriyyətində, o 
cümlədən Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollandiya, 
Norveç, İspaniya, İsveç və digər ölkələrdə qadın və kişilərin 
pensiya yaşları bərabərdir.       

Eyni zamanda bütün bu dövlətlər pensiya islahatı prosesində 
böyük təcrübəyə malikdirlər. Pensiya islahatını meyarları milli 
səviyyədə mövcud olan iqtisadi və demokrafik göstəricilər, ənə-
nəvi yarışmalardan da asılıdır. Buna görə pensiya islahatları 
prosesində gender siyasəti mərhələlərlə həyata keçirilməlidir.  

Hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə, bu cür siyasət çox ehtiyatlı 
addımlarla yeridilir. ABŞ-da pensiya yaşının 65-dən 67-yə artırıl-
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ması üçün 27 il nəzərdə tutulur (2000-ci ildən 2027-ci ilədək), 
Yaponiyada – qadın və kişilərin pensiya yaşının artırılması və 
bərabərləşdirilməsi üçün 12 il kişilər, 22 il qadınlar üçün nəzərdə 
tutulur. Məhz buna görə də “Vətəndaşların pensiya təminatı 
haqqında” yeni qanun layihəsində pensiya təmin olunması üçün 
qadınların yaş həddinin və ümumi əmək (sığotra) stajının 
mərhələlər üzrə kişilərlə bərabərləşdirilməsi, çox uşaqlı analar 
üçün müəyyən olunan güzəştlərin azaldılması nəzərdə tutulur.  
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3.2. Sosial-iqtisadi siyasətin demokrafiyaya 
və insan inkişafı indeksinə təsiri 

 
 
Səhiyyə xalq təsərrüfatı sahəsi olub, əhalinin sağlamlıəğa 

olan tələbatını ödəmək məqsədilə fəaliyyət göstərir. Səhiyyənin 
iqtisadi və sosial inkişaf cəhətləri mövcuddur. Hər şeydən əvvəl 
səhiyyənin təşkili onun ərazi və sahə quruluşu səhiyyə daxili 
proporsiyalar tələbat sistemi ilə müəyyəmn olunur. Səhiyyənin 
inkişafı bütövlükdə iqtisadi və sosial inkişafın ayrı-ayrı sahələri 
ilə əlaqədardır. Belə ki, sənayenin inkişafı planı, xalq 
təsərrüfatının inkişafı planı, əhalinin sosial təminatı maddi tələbat 
və həyat səviyyəsi səhiyyəsinin inkişafının onun təşkilinin 
formalaşmasında və dinamikasında rol oynayır. Səhiyyə 
fəaliyyəti iqtisadi-sosial tələbat sistemini ödəməyə yönəldilir. Sə-
hiyyə fəaliyyətinin effektiv təşkili insanların məhsuldar qüvvə 
kimi istehsal prosesində aktivliyini artırır.  

Səhiyyənin inkişaf göstəriciləri natural və dəyər göstəriciləri 
ilə ufadə olunur. Bu göstəricilər: 

1.  əhaliyə xidmət göstərən mülkiyyət münasibətlərindən 
asılı və hər min nəfərə düşən çarpayıların, həkimlərin, tibbi 
ləvazimatın, tibb bacılarının sayı; 

2.  səhiyyənin inkişafını müəyyən edən kapital qoyuluşu, 
səhiyyənin maddi-texniki bazası, o cümlədən bu göstəricilərin 
artım tempi və əhali sayına nisbətən nisbi göstəricilər; 

3.  səhiyyənin inkişafında və fəaliyyətində məşğul olan 
ixtisaslı kadrların ümumi sayı həkimlərlə onlara xidmət edən 
işçilərin saylayı arasında nisbət hər bir ixtisas üzrə məşğul olan 
həkimlərin sayı, onların respublikanın ərazisində yerləşməsi 
bölgüsü. 

Səhiyyənin inkişafının tənzimlənməsi ilk növbədə əhali sayı 
qəbul olunur. Səhiyyə obyektlərinin ərazi üzrə yerləşməsinin 
əsaslarını, onun sxemini, ərazi üzrə yerləşməsi sxemi təşkil edir. 
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Səhiyyənin inkişafı respublikada keyfiyyət meyarı kimi qəbul 
olunmalıdır. Obyektiv olaraq onun az olması sağlam mühitin 
olması ilə bağlıdır. Mərkəzləşdirilmiş formada dövlət büdcəsi 
vasitəsilə səhiyyənin inkişafının maddi əsası qoyulur. Bu 
göstərici nə qədər çox olarsa səhiyyənin inkişafında kompleks 
tədbirlər həyata keçirmək imkanları yaradır. Bazar iqtisadiyyatı 
şəraitində səhiyyənin effektiv fəaliyyətini təmin etmək 
baxımından önun özünü maliyyələşdirmə, özünü idarəetmə 
sisteminə keçməsi planlaşdırılır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bir 
sıra səhiyyə xidmətləri, o cümlədən daha ciddi tələbata və xüsusi 
təyinatına görə ixtisaslaşmış səhiyyə ocaqları ayrı-ayrı sahib-
karların sərəncamında inkişaf etdirilib arta bilər. Lakin səhiyyədə 
olan sahibkarlıq sosial-müdafiə baxımından sosial inkişafın 
dövlət proqramı əsasında tənzim olunmalıdır. Pullu səhiyyə 
xidməti ilə yanaşı pulsuz xidmət sosial tələbat baxımından 
optimal nisbətə həll olunmalıdır. O cümlədən, əhalinin maddi 
vəziyyətini, onun yaş tərkibini, məşğuliyyətini, ənənəvi sağlamlıq 
dərəcəsini nəzərə almaqla aparılmalıdır. Ayrı-ayrı səhiyyə xidmə-
tinin onun forması və yerləşməsi tələbat sistemindən asılı olaraq 
formalaşdırılırvə bunlara tələbatı nəzərə alaraq ərazi üzrə yerləş-
dirmək lazımdır. Əsas nisbətlət səhiyyəin inkişafında tələbata 
uyğun maddi-texniki baza ilə xidmət arasında tələbat, tələbatla 
ixtisaslı kadrlar arasında nisbət və ixtisaslı kadrlara xidmət edən 
tibb işçiləri arasında nisbətlərin, bütün bunlar nəzərə alınaraq 
səhiyyə sisteminin elmi əsasları təhlil olunur.  

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra özünün milli 
iqtisadiyyatının bazar prinsipləri əsasında formalaşdırıılmasını 
strateji kurs kimi seçmişdir. Yeni iqtisadi sistemə keçidin 
xarakteri, məzmunu, sosial nəticələri hər bir ölkənin sosial-
iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, islahatların səmərəlilik 
dərəcəsindən, dövlətin iqtisadiyyattın struktur dəyişmələrinə 
təsirinin intensivliyindən və səmərəli proteksionist siyasətindən 
asılı olaraq formalaşır və inkişf edir. Respublika iqtisadiyyatının 



 174

inkişaf strategiyasını həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət, əldə 
olunan makroiqtisadi sabitlik, sənaye, sosial sfera və digər 
sahələrdə iqtisadi göstəricilərin artımı aparılan islahatların 
düzgünlüyünü və Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı istiqamətində 
inamla irlilədiyini təsdiq edir.  

Son illərədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin və iqtisadi 
sistemin transforamasiyası prosesinin analitik təhlili və 
islahatların perspektiv istiqamətlərinin aktuallığı nəzəri və 
praktiki cəhətdən əsaslandırılmışdır. Bazar münasibətlərinə keçid 
şəraitində sosial-inkişaf modelinin, iqtisadi islahatlar 
strategiyasının konseptual əsasları, onun ən mühüm 
istiqamətlərinin məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirilməlidir. 
Sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə iqtisadiyyatın 
stabilləşdirilməsi və iqtisadi islahatların dərinləşdirilməsi 
strategiyasının formalaşdırılması, iqtisadiyyatın dövlətsizləşdiril-
məsinin davam etdirilməsi, iqtisadi inkişafın sosial 
yönümlüyünün gücləndirilməsi, ölkənin dünya təsərrüfatı 
sisteminə qoşulması konsepsiyasının hazırlanması mühüm 
tədqiqatlar tələb edir.  

İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial 
mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması 
xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların əsaslandırılması 
və onun reallaşması zamanı meydana çıxan sosial nəticələrin 
qiymətləndirilməsi aktuallıq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə bağlı qarşıya çıxan 
bir sıra sosial-iqtisadi problemləri həllində onun mütərəqqi 
formalarından səmərəli istifadə yollarını müəyyən etməkdir. Bu 
sahədə bir sıra çətinliklər yaranıb. Bu çətinliklər iqtisadiyyatın 
bütün sahələrinə toxunaraq, səhiyyə sistemindən də yan keçməyib. 
Bu səbəbdən də səhiyyə sistemi bir sıra obyektiv və subyektiv 
problemlərlə qarşılaşıb. Bu problemin meydana gəlməsinə bir 
tərəfdən bazar münasibətlərinə krçidlə bağlı proseslər səbəb 
olubsa, başqa bir qismi islahatların yubadılması, səhiyyə 
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sistemiin maliyyələşdirilməsi, idarə edilməsi və tənzimlənməsinin 
hüquqi bazasının olmaması üzündən həllini tapa bilməyib. Bu da 
səhiyyə bölməsində maliyyələşmə, tənzimlənmə, idarəetmə və 
digər məsələlərdə əlavə problemlər yaradır. Belə bir şəraitdə 
Azərbaycanda səhiyyə islahatlarının davam etdirilməsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan səhiyyə sisteminin dövlət 
tənzimlənməsinə xüsusi diqqət verilməli, tənzimləmənin 
metodları təkmilləşdirilməlidir. Başqa sözlə, iqtisadi islahatlar 
başlanandan sosial bölmənin tənzimlənməsi problemlərinə 
yenidən baxmaq zərurəti meydana çıxıb. Səhiyyə sisteminin 
strukturu, bazar münasibətləri şəraitində əsas xüsusiyyətləri, 
səhiyyəsə dövlət siyasətinin istiqamətləri, səhiyyə xidmətlərinin 
effektivliyi və onun dəyişmə dinamikası, Azərbaycanda 
sağlamlıq mühiti və ona təsir edən amillər, səhiyyə sisteminin 
mövcud durumu və başlıca problemləri, səhiyyə xidmətinin 
təşkilinin yaxşılaşdırılmasında tibbi sığortanın rolu, səhiyyənin 
regional təşkilinin təkmilləşdirilməsi məsələləri, həmçinin bazar 
münasibətləri şəraitində səhiyyə sisteminin dövlət tənzimlənməsi 
məsələləri gündəndə durur.   

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində səhiyyə xidmətinin bir sıra 
özünəməxsus xüsusiyyətləri də var ki, onlar sosial bölmənin bu 
sahəsinə bazar qanunlarının müdaxiləsini bir qədər 
məhdudlasdırır.  

Səhiyyə - əhalıinin sağlamlılığının qorunmasına, onun 
müalicəsinin həyata keçirilməsinə, əhalinin, uşaq ölümünün 
qarşısının alınmasına və s. yönəldilən, cəmiyyət və dövlət 
tərəfindən reallaşdırılan tibbi və sosial-iqtisadi tədbirlər 
kompleksidir. Səhiyyənin inkişaf göstəriciləri natural və dəyər 
ifadəsində olur. Tibbi xidmətlərin ən kütləvi növü ambulator-
poliklinika xidmətidir. Bu sahədə xəstələrin 80 faizə qədəri 
müalicə olunur. Tibbi fəaliyyət sosial-iqtisadi tələbat sistemini 
ödəməyə yönəlir. Səhiyyə fəaliyyətinin səmərəli təşkili insanların 
məhsuldar qüvvə kimi istehsal prosesində aktivliyini azaldır.  
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Tibb xidmətlərinə olan xərclərin səviyyəsinin artırılması 

səhiyyə iqtisadiyyatının və tənzimlənməsinin qarşısında təkcə 
səhiyyənin effektliyi və ictimai təkrar istehsalda rolunun qiymət-
ləndirilməsi qoymur, həm də minimal material, maliyyə və əmək 
resurslarından istifadə olunmaqla maksimal iqtisadi effektin əldə 
olunması yollarının axtarılıb tapılmasını tələb edir.  

İqtisadiyyatın bir sahəsi kimi səhiyyəni geniş və dar 
çərçivədə nəzərdən keçirmək olar. “Səhiyyənin effektliyi” 
anlayışı özündə bəzi problemlər kompleksini birləşdirir – yəni 
tibb xidmətinin və sanitar epidemioloji xidmətinin müxtəlif 
aspektlərdə qiymətləndirilməsi: tibbi effekt, sosial effekt, iqtisadi 
effekt. İqtisadiyyatın hər hansı bir sahəsindən fərqli olaraq 
səhiyyənin effektliyinin qiymətləndirilməsini üç aspektdə 
nəzərdən keçirmək lazımdır: tibbi səmərə, sosial səmərə, iqtisadi 
səmərə. İqtisadi effektlik geniş mənada cəmiyyətin məqsədlərinə 
nail olmasının sürətləndirilməsi üçün cəmiyyətin material, 
maliyyə və əmək resurslarından daha səmərəli istifadə olunması 
başa düşülür.  

Səhiyyə sisteminin dövlət tənzimlənməsinə xüsusi diqqət 
verilməli, tənzimlənmənin metodları təkmilləşdirilməlidir. Başqa 
sözlə, iqtisadi islahatlar başlanandan indiyə kimi sosial bölmənin 
tənzimlənməsi problemlərinə yenidən baxılmalıdır. Səhiyyə 
sosial məsələlərlə yanaşı bir sıra iqtisadi problemlərin həllində də 
əhəmiyyətli rola malikdir. O, yüksək əmək qabiliyyəti səviyyəsi-
nə bilavasitə təsir etməklə, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
olunmasına, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, istehsalın 
dinamik inkişafına və onun səmərəliliyinin artırılmasına şərait 
yaradır. Azərbaycanda səhiyyə islahatlarının davam etdirilməsi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın səhiyyə sistemi bir sıra 
obyektiv və subyektiv problemlərlə qarşılaşıb. Bu problemlərin 
meydana gəlməsinə bir tərəfdən bazar münasibətlərinə keçidlə 
bağlı proseslər səbəb olubsa, başqa bir qismi islahatların 
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yubadılması, səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi, idarə 
edilməsi və tənzimlənməsinin hüquq bazasının olmaması 
üzündən həllinin tapa bilməməsidir. 

Demoqrafik siyasətin gender aspekti. Azərbaycan 
Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra baş vermiş həm 
siyasi, həm də sosial-iqtisadi dəyişikliklər demoqrafik inkişafa 
ciddi təsir göstərmişdir. 1999-cu ildə keçirilmiş ilk milli siyahıya 
alınmanın nəticələrinə görə Azərbaycan Respublikasının əhalisi 
79 525 min nəfər olmuşdur. Respublika əhalisinin 50,9%-ni 
qadınlar, 49,1%-ni kişilər təşkil edir. Son 10 il ərzində ölkə 
əhalisinin sayı 1 000 000 nəfər və ya 13,0% artmışdır. Respublika 
əhalisinin orta illik artım sayı azalaraq 1995-ci ildəki 1,1%-dən 
2002-ci ildə 0,8%-ə düşmüşdür. Doğum səviyyəsinin qalxması 
əhalinin kəmiyyət tərkibinə təsir göstərən amillərdir.  

2002-ci ildə qadınların sayı kişilərin sayından 163,8 min 
nəfər artıq olmuşdur. 30-34 yaş qrupuna hər 1000 kişiyə 1126 
qadın düşmüşdür. 1989-cu il ilə müqayisədə (hər 1000 kişiyə 
1065 qadın) hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı 61 nəfər 
artmıdır. Bunun əsas səbəblərindən biri Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı apardığı müharibədə kişilərin həlak olmasıdır 
(əsasən 20-35 yaşlarında). 30-70 yaşlar arasında qadınlar 1,24:1 
nisbəti ilə kişilərə üstün gəlirlər. 70 və daha çox yaşı olanlar 
arasında qadınların sayı kişilərin sayından 2 dəfə çoxdur. Keçid 
dövründə baş verən sosial-iqtisadi dəyişikliklər və müharibədə 
demokrafik göstəricilərə öz təsirini göstərmişdir.  

Demoqrafik siyasətin gender aspektində inkişafı ilk növbədə 
aşağıdakı istiqamətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır: 

- qadın və kişilərin ömür uzunluğunun yüksəldilməsi; 
- uşaq və ana ölümü səviyyəsinin azaldılması; 
- reproduktiv sağlamlığın yaxşılaşdırılması; 
Ölüm səviyyəsi. Müasir dövrdə yaranmış demoqrafik 

vəziyyətə təsir göstərən amillərdən biri də əhalinin ölüm 
səviyyəsidir. Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən ölüm səviyyəsi 
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1990-1994-cü illərdə, yəni atəşkəs dövrünədək 6,1 nəfərdən 7,4 
nəfərədək qalxmış və ya 21,3% artmışdır. Respublika 
rəhbərliyinin apardığı sülhsevər siyasət və tədbirlər nəticəsində 
atəşkəs əldə edilmişdir ki, bu da öz növbəsində 1995-1999-cu 
ilərdə ölüm səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. 1995-
ci ildən başlayaraq respublikada əhalinin ölüm səviyyəsi tədricən 
aşağı düşərək 1999-cu ildə 5,9 nəfər olmuşdur.  

Əhalinin ölüm səviyyəsi ömür müddətinə təsir göstərən 
amillərdən biridir. Respublikada 1995-ci ilə qədər ömür 
müddətinin azalması müşahidə edilmşdir. 1995-ci ildən 1999-cu 
ilədək ömür müddəti 2,5 il artaraq 71,6 yaş olmuşdur (kişilər 
üçün 67 yaş, qadınlar üçün 75 yaş). Ölüm səviyyəsi azalsa da, 
əmək qabiliyyətli yaşda ölənlərin sayı 11 465 nəfər olmuşdur ki, 
bunların 2863 nəfəri (20,4%) qadınlardır. Bu ildə ölən qadınların 
10,5%-ni əmək qabiliyyətli olanlar təşkil etmişlər. 1998-ci ildə 
ölüm əmsalı (hər 100 min nəfərə düşən ölüm) qadın və kişilər 
üçün müvafiq olaraq 143 və 408 olmuşdur. Əmək qabiliyyətli 
yaşda ölənlərin ölüm səbəbləri struktrunda qan dövranı 
xəstəlikləri tutur. Sayına görə ikinci yeri qadınlar üçün törəmələr 
(xərçəng), kişilər üçün isə bədbəxt hadisələr və zəhərlənmələr 
tutur.  

Bir yaşınadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi. Bir 
yaşınadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsi demoqrafik inkişafın 
əsas göstəricilərindəndir. Respublikamızda 1995-1999-cu illərdə 
bu göstərici 1995-ci ildəki 23,3 nəfərdən (hər 1000 nəfər diri 
doğulan uşaqdan) 1999-cu ildə 17 nəfərə qədər aşağı düşmüşdür. 
Son illərdə bir yaşınadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsinin 
aşağı düşməsi müşahidə edilsə də, bu göstərici yaxın və uzaq 
xarici ölkələrdə olduğundan nisbətən yüksəkdir. 1998-ci ildə bir 
yaşadək uşaqlar arasında ölümün səviyyəsi həmin ildə ölənlərin 
7%-ni təşkil etmişdir.  

Ana ölümü. Ölüm sahəsində xüsusi narahatlıq digər bir halda 
son 10 ildə ana ölümünün səviyyəsinin 3,3 dəfə artmasıdır. 1995-
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ci ildə diri doğulmuş hər 100 000 uşağa 37 ana ölümü düşdüyü 
halda, bu göstəricisi 2000-ci ildə 44-ə qalxmışdır. Azərbaycanda 
ana ölümü səviyyəsi inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə nisbətən 3-5 
dəfə çoxdur (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının – ÜST Avropa 
ölkələri üçün müəyyən etdiyi ana ölümünün orta göstəricisi 15-
dir). 

Cədvəl 3.1. 
Ana ölümü 

İllər Nəfər Hər 100 000 nəfərə bir 
doğum hesabı ilə 

1990 
 

17 9,3 

1991 
 

20 10,5 

1992 
 

32 17,6 

1993 
 

60 34,4 

1994 
 

70 43,8 

1995 
 

53 37,0 

1996 
 

57 44,1 

1997 
 

41 31,0 

1998 
 

51 41,1 

1999 
 

51 43,4 

2000 44 

 

37,6 

2001 
 

28 25,4 

 
 
Nigah və boşanma. Demoqrafik inkişaf vəziyyətini 

səciyyələndirən ən mühüm göstəricilərdən biri də nigah və 
boşanma səviyyəsindən ibarətdir. 1995-2001-ci illərdə nigahların 
sayı azalaraq 43,1 mindən 41,8 minə enmişdir. Buna uyğun 
olaraq nigah əmsalı da (hər min nəfərə düşən nigahların sayı) bu 
illərdə 5,7-dən 5,2-ə qədər azalmışdır. Nigah əmsalının aşağı 
düşməsi doğum səviyyəsi ilə birbaşa təsir göstərir (bu illərdə 
respublikada doğum səviyyəsinin də aşağı düşməsi ilə müşahidə 
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edilmişdir. 1991-2001-ci illərdə boşanma hallarının sayı azalaraq 
5,4 minə düşmüşdür. Boşanma əmsalı (hər 100 nigaha düşən 
boşanma müvafiq olaraq 14,4 və 7,2 olmuşdur).  

Cədvəl 3.2. 
Nigah və boşanmalar 

 
İllər Nigahla

rın sayı 
Boşanmal

arın sayı 
Əhalinin hər 1000 

nəfərinə 
Nigahl
ar 

Boşanma
lar 

199
0 

73119 14040 10,4 2,0 

199
1 

74378 10679 10,4 1,5 

199
2 

68740 9465 9,5 1,3 

199
3 

60028 6564 8,1 0,9 

199
4 

47147 6256 6,3 0,8 

199
5 

43130 5669 5,7 0,8 

199
6 

38572 5598 5,1 0,7 

199
7 

46999 5806 6,1 0,8 

199
8 

40851 5657 5,2 0,7 

199
9 

37382 5013 4,8 0,6 

200
0 

39611 5478 5,0 0,7 

200
1 

41861 5382 5,2 0,7 
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Hazırda azərbaycanlı mentallitetinə xas olmayan belə bir hal 
diqqəti cəlb edir ki, 25-29 yaşlı dənclər arasında subayların 
sayına görə respublikamız MDB ölkələri arasında ilk yerlərdən 
birini tutur. Eyni zamanda nigahsız doğulanların bütün doğulanlar 
arasında xüsusi çəkisi 1990-2001-ci illərdə 2,5 dəfə artaraq 2,6%-
dən 6,6% qalxmışdır. Şəhərdə nigahsız doğulanları sayı (4 282 
nəfər) kənddə doğulanlardan (3 036 nəfər) 0,6 dəfə çoxdur. 
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
iqtisadiyyatın köklü struktur dəyişikliyi, dövlət sosial təminatının 
ixtisarı, qiymətlərin liberallaşması və inflyasiya uzunmüddətli 
demoqrafik böhrana səbəb olmuşdur. Bu böhran əhali artımının 
azalması ilə müşahidə olunur. Əhali artımının azalması isə öz 
növbəsində ölkədə doğum indeksinin aşağı düşməsi, ölümün 
artması, əhalinin səhhətinin pisləşməsi və gözlənilən ömür 
müddətinin azalması ilə xarakterizə olunur. Ölkənin iqtsadi 
siyasəti uzun müddət sosial siyasətdən ayrı baxıldıqdan bütün bu 
problemlər kəskinləşmişdir və dövlət tərəfindən yardıma ehtiyacı 
olanların sayı gündən-günə artır. Bütün bunlar onu göstərir ki, de-
moqrafiya sahəsində bu problemlər əhalinin maddi rifahı ilə 
birbaşa bağlıdır.  

İnsan inkişafının göstəricilərinin gender təhlili. İnsan 
inkişafı cəmiyyətin bütün üzvlərinin iqtisadi, siyasi və sosial 
seçimlərinin artırılması, təhsildə və səhiyyədə nailiyyətləlrin əldə 
edilməsi, iqtisadi və siyasi sahələrdə imkanların genişləndirilməsi 
prosesinin əsas istiqamətidir. İnsan inkişafı prosesində 
Azərbaycan bir çox problemlərlə qarşılaşmışdır.  

Elan olunmamış müharibə ölkənin sosial, siyasi və iqtisadi 
həyatının bütün sahələrinə təsir edərək, keçid dövrü üçün 
səciyyəvi olan bütün problemləri daha kəskinləşdirmişdir. Ölkə 
ərazisinin 20%-i işğal edilmiş və əhalinin bir milyondan çoxu 
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Bu insanların 
əksəriyyəti insan inkişafını bütün sahələrində məhrumiyyətlərlə 
rastlaşırlat.  
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Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan insan inkişafı 
sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə etmişdir. Ölkədə siyasi 
sabitlik yaranmışdır. Makroiqtisadi siyasət və geniş xarici sərma-
yələr, xüsusilə neft sektoruna qoyulan investisiyalar nəticəsində 
1996-cı ildən başlayaraq hər il ölkədə iqtisadi yüksəliş müşahidə 
olmuşdur.  

İnsan inkişafının səviyyəsini təhlil etmək üçün BMT-nin 
İnkişaf Proqramı (BMTİP) İnsan İnkişafı İndeksi (İİİ) tətbiq 
etmidir. İİİ ümumiləşdirilmiş yekun göstəricisidir. O, üç tərkib 
hissəsindən – uzunömürlülük, bilik və həyat standartlarından 
ibarətdir və müvafiq olaraq üç indeksin orta göstəricisi kimi 
hesablanır. Uzunömürlülüyü əks etdirən ömür müddəti indeksi 
doğulanda gözlənilən ömür müddəti ilə ölçülür. Bilik səviyyəsini 
əks etdirən təhsil indeksi əhalinin savad səviyyəsi və təhsilə cəlb 
olunmasının ümumi göstəricisi əsasında hesablanır. Əhalinin orta 
həyat standartını əks etdirən ÜDM indeksi beynəlxalq müqa-
yisələri mümkün edən alıcılıq qabiliyyətinin bərabərliyi 
konsepsiyası əsasında hesablanır. İİİ insan inkişafının ayrı-ayrı 
aspektlərini əks etdirə bilməsə də, bu proses haqqında ümumi 
məlumat verir. 1990-1995-ci illərdə ölkənin üzləşdiyi çətinliklər 
nəticəsində Azərbaycan Qlobal İnsan İnkişafı Hesabatında ölkə-
lərin İnsan İnkişafı İndeksinə görə 173 ölkə arasında tutduğu 62-
ci yerdən 104-cü yerə endi.  

İİİ-nin geriləməsi əsasən həyat standartlarının aşağı 
düşməsindən irəli gəlirdi. Bu, ÜDM indeksində öz əksini 
tapmışdır. 1995-ci ildən başlayaraq geriləmə melliyinin qarşısı 
alınır və iqtisadi irəliləyiş, ömür müddəti indeksinin yüksəlməsi 
nəticəsində İİİ get-gedə artır.  

İnsan inkişafı göstəricilərinin qadınlar və kişilər üçün 
ayrılıqda təhlili dünyanın bütün ölkələrində insan inkişafının əldə 
edilən səviyyəsində mühm gender fərqinin olduğunu aşkar edir. 
Azərbaycan Konstitusiyasına görə qadınlara və kişilərə eyni 
hüquq və azadlıqlar verilir. Ölkənin Əmək Məcəlləsi gender - 
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əsaslı fərqləri qadağan edir. Lakin belə fərqlər hələ də mövcud 
olmaqda davam edir və bu, iqtisadi imkanların 
genişləndirilməsində xüsusilə nəzərə çarpır. Qadınlar əsasən 
əməkhaqqı aşağı olan sahələrdə işləyirlər. Onlar idarəetmənin 
yüksək səviyyələrində zəif təmsil olunurlar, hətta belə vəziyyət 
iqtisadiyyatın əmək qüvvəsi əsas etibarilə qadınlardan ibarət olan 
sahələri üçün də səciyyəvidir. Məsələn, qadınlar əməkhaqqının 
xüsusilə aşağı olduğu səhiyyə, təhsil və mədəniyyət sahələrində 
çalışan əmək qüvvəsinin üçdə iki hissəsini təşkil etdiyi halda, 
onlar klinikaların və poliklinikaların rəhbərlərinin yalnız 35%-ni 
təşkil edirlər. Qadınların təhsil sisteminin idarə edilməsindəki 
iştirakı 20%-dən azdır.  

Bazar iqtisadiyyatına keçid və iqtisadi islahatlar məşğulluq 
sahəsində qadınların və kişilərin vəziyyətinə mənfi təsir göstər-
mişdir. İqtisadi tənəzzül qadınlara kişilərdən daha çox zərbə vur-
muşdur. Bir çox sahələrdə iş yerlərinin azalması da qadınlar 
arasında qeydə alınmamış və gizli işsizliyi artırmışdır. Qeydə 
alınmış işsizliyin səviyyəsi 1,33 dəfə qadınlar arasında yüksək idi. 
Yüngül sənaye və yeyinti sənaysi kimi qadınların geniş cəlb 
olunduğu sahələrdə istehsalatın və məşğulluğun kəskin sürətdə 
azalması qadınlar arasında işzisliyin artmasına daha bir səbəbdir. 
1990-1999-cu illər ərzində qeydə alınmış işsizlərin təxminən 
60%-inin qadınlar olduğunu göstərir.  

Azərbaycanın gender bərabərliyinə nail olduğu mühüm bir 
sahə təhsilə cəlb olunmasıdır. Bununla belə, yuxarıda qeyd 
olunduğu kimi, təhsil sistemindəki məşğulluğun strukturunda və 
yüksək elmi dərəcə alanlar arasında böyük gender fərqləri var. 
Azərbaycanda ən yüksık elmi dərəcəsi olanların, yəni elmlər 
doktorlarının yalnız 10%-i, elmlər namizədlərinin isə 30%-i 
qadınlardır.  

BMTİP-in Azərbaycandakı Ofisi, insan inkişafı 
göstəricilərini qadınlar və kişilər üçün ayrılıqda hesablamaqla 
mövcud gender fərqlərini qiymətləndirməyə nail olmuşdur.  
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Cədvəl 3.3. 
Azərbaycanda qadınlar və kişilər üçün hesablanmış 

insan inkişafı indeksi, 1998 
 

 Qadınlar  Kişilər  Bütün 
azərbaycalılar 

üzrə 
İİİ 

 

0,700 0,724 0,712 

Ömür 
müddəti 
indeksi 

 

0,792 0,757 0,772 

Təhsil 
indeksi 

 

0,867 0,890 0,878 

ÜDM 
indeksi 

 

0,440 0,525 0,487 

  
1998-ci ildə İİİ qadınlar üçün 0,700, kişilr üçün 0,724 

olmuşdur. Bu assimetriyanın əsas səbəbi gəlirlərdəki fərqlərdir: 
qadınlar üçün hesablanmış ÜDM indeksi kişilər üçün olan 
müvafiq göstəricidən 16 faizi azdır ki, bu, savadlılıq və təhsilə 
cəlb olunmaqda olan zəif fərqlərin əksisir. Bununla belə 
qadınlarda ömür müddətinin nisbətən daha uzun olması, onların 
nisbətən aşağı gəlirlərinin və təhsil nailiyyətlərinin insan 
inkişafının ümumi qiymətində yaratdığı assimetriyanı müəyyən 
dərəcədə azaldır.   

BMİP gender balansını qiymətləndirmək üçün iki indeks 
təklif edir. Gender faktorunu nəzərə alan İnkişaf İndeksi (Gİİ) və 
Qadınların imkanlarının Genişlənməsi Göstğricisi (QİGG). Gİİ 
öz mahiyətinə görə İİİ ilə eyni olsa da, gender bərabərsizliyinin 
qiymətləndirməyə imkan verir. Qadınların və kişilərin əldə 
etdikləri nailiyyətlər arasındakı fərqlər İİİ və Gİİ arasındakı 
fərqləri müəyyənləşdirir. BMTİP-in 1999-cu il Qlobal İnsan 
İnkişafı Hesabına müvafiq olaraq, Azərbaycanın İİİ və Gİİ 
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arasındakı fərq (bu fərq gender bərabərsizliyinin dərəcəsini əks 
etdirir) inkişaf etmiş sənaye ölkələri və Şərqi Avropa və MDB 
ölkələri üçün müvafiq orta göstəricisindən yüksəkdir, orta 
ümumdünya göstəricisindən isə aşağıdır.  

Qadınların imkanlarının genişlənməsi göstəricisi (QİGG) 
siyasi və ioqtisadi sahələrdə qadınların və kişilərin nisbi 
imkanlarını qiymətləndirir. Bu indeks, qadınların və kişilərin 
gəlirlərini və onların parlamentdə, inzibati və idarəetmə işlərində, 
professional və texniki işlərdə təmsil olunmasını özündə əks 
etdirir. 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin 
üzvlərinin yalnız 12%, nazir səviyyəsində işləyənlərin 9%, icra 
başçılarının 9% qadınlar olmuşlar. O cümlədən qadınlar Milli 
Məclisin idarəetmə aparatında məsul vəzifələrin yalnız 20%-ni, 
məhkəmə sistemindəki vəzifələrin 15,4% -ni, xarici ölkələrdəki 
səfirlərin yalnız 11%-ni tutmuşdular. Rəsmi statistikaya görə 
Azərbaycanda qadınlar dövlət idarəetmə orqanlarında işləyənlərin 
32,3%-ni təşkil edirlər.  

1999-cu il Qlobal İnsan İnkişafı Hesabatı, hərtərəfli 
ümumdünya və regional orta göstəriciləri təqdim etmək 
məqsədilə bir neçə ölkə üçün QİGG hesablamalar aparıb. 
Azərbaycan bu ölkələr arasında yoxdur. Lakin BMTİP-in 
Azərbaycandakı ofisi bu göstəricini 0,463 kimi hesablayıb. Bu rə-
qəm 1999-cu il Qlobal İnsan İnkişafı hesabatında qonşu Türkiyə, 
İran və Gürcüstan üçün verilmiş müvafiq göstəricilərlə 
müqayisədə nisbətən yüksəkdir, lakin Şərqi Avropa ölkələrinin 
əksəriyyəti üçün olan göstəricilərdən aşağıdır.  
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Cədvəl 3.4. 
Azərbaycanın İnsan İnkişafı İndeksini və Gender 

faktorunu 
 nəzərə alan inkişaf indeksinin qlobal müqayisəsi 

 

 Ümumd
ünya 

Şərqi 
Avropa və 

MDB 

İnkişa
f etmiş 
sənaye 
ölkələri 

 

Azərba
ycan 

İİİ 
 

0,706 0,754 0,919 0,695 

Gİİ 
 

0,700 0,752 0,915 0691 

İİİ və 
Gİİ 

arasında 
fərq, % 

0,9 0,3 0,4 0,6 

 

Qadınlar Dördüncü Dünya Konfransının qəbul etdiyi 
Fəaliyyət Proqramında (Pekin, 1995) həyatın siyasi, iqtisadi, 
sosial və mədəniyyət sahələrində qadınların və kişilərin iştirak 
etmək imkanlarının bərabərliyi zəruriliyi vurğulanır. 
Azərbaycanda qadınların qərarların qəbul edilməsi prosesindəki 
iştirakını genişləndirmək istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. 
Qadın hüquqları sahəsində Azərbaycan əksər qanunvericiliyi 
dünya standartlarına uyğunlaşdırılmışdır. 1998-ci ilin yanvarında 
Qadın Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin təsis olunması və 
qadınların statusunun yaxşılaşdırılması haqqında ölkə Pre-
zidentinin fərmanı dövlət səviyyəsində qadın problemlərinə olan 
diqqəti xeyli artırmışdır. 

Azərbaycan hökumətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi 
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haqqında Konvensiyaya dair V Dövlət Hesabatı xüsusi komitədə 
dinlənilib.  

Ailə, Qadın və Uşaq Problemlərin üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Nicran Hüseynovanın rəhbərliyi ilə geniş tərkibli 
nümayəndə heyəti tədbirdə iştirak edib. BMT-nin qadınlara qarşı 
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi komitəsinin sədri 
sədri xanım Yoko Hayaşı gündəlikdə Azərbaycan 
Respublikasının V Dövlət Hesabatının dinlənilməsinin olduğunu 
iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.  

Hicran Hüseynova Azərbaycan Respublikaslnln hesabat 
dövrü ərzində qadın hüquqlarının müdafiəsi və gender 
bərabərliyinin təmin edilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, 
qəbul edilən yeni qanunvericilik aktları, milli maarifləndirmə 
kampaniyaları və digər məsələlərlə bağlı məruzə edib.  

Çıxışdan sonra Konvensiyanın maddələrinə müvafi olaraq 
geniş müzakirə aparılıb. Ekspertlərin qadınların siyasi həyatda 
irəli çəkilməsi, internetdə insan alveri (e-traffikinq), məişət 
zorakıllığı, qadınlara bərabər əməyə görə kişilərlə bərabər 
əməkhaqqının ödənilməsi və digər mövzuda suallarına hökumətin 
nümayəndələri tərəfindən cavab verilib.  

Müzakirələr zamanı BMT komitəsinin ekspertləri ötən 
illərdən indiyə qədər Azərbaycanda qadın hüquqlarının 
mühafizəsi sahəsində aparılan islahatları müsbət 
qiymətləndiriblər. BMT komitəsinin nümayəndələri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə gedən iqtisadi və 
sosial inkişafı, o cümlədən dövlət qadın siyasətinin həyata 
keçirilməsində müsbət addımları yüksək qiymətləndiriblər. 
Beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanda qadın hüquqlarının 
müdafiəsini və gender bərabərliyinin tımin edilməsi ilə bağlı 
tövsiyə və təkliflərini veriblər.  
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3.3. Səhiyyə və Təhsil siyasətinin gender problemləri 

 
 
Səhiyyə və gender. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (ÜST) 

görə sağlamlıq insanda təkcə xəstəliyin olmaması deyildir, həm 
də insanın fiziki, sosial və psixoloji vəziyyətinin əmin-
amanlığıdır. Sovet dövründə Azərbaycanda insanların 
sağlamlığının qorunması və pulsuz tibbi xidmətin təmin edilməsi 
sahəsində xeyli nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Sağlamlıq və 
savadlılıq əmək məhsuldarlığına, iş bazarına və gəlir əldə etmək 
perspektivlərinə böyük təsir göstərir. Keçmiş sovet sisteminin ən 
qüvvətli cəhətlərindən biri təhsilin və tibbi xidmətin hamı üçün 
pulsuz olması idi.  

Azərbaycan bu sahədə inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edilə 
bilərdi. Lakin bazar iqtisadiyyatına keçid və Ermənistanla hərbi 
münaqişə bütün səhiyyə sisteminə və insanların sağlamlığına 
böyük zərbə vurdu.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 41-ci maddəsinə 
əsasən hər kəsin öz sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq  
hüququ vardır. İnsanların həyat və sağlamlğı üçün təhlükə yara-
dan faktları və halları gizlədən şəxslər qanunla məsuliyyətə cəlb 
edilirlər.  

Konstitusiyanın 39-cu maddəsi ilə hər kəsin sağlam ətraf 
mühitdə yaşamaq hüququ vardır və ətraf mühitin əsl vəziyyəti 
haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquq pozuntulatı ilə 
əlaqədar onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini 
almaq hüququ vardır. “Sağlamlığın mühafizəsi (qorunması)” 
haqqındakı Qanuna görə hər kəs sağlamlığını qorumaq hüququna 
malikdir.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə qadınlar 
kişilərlə bərabər öz səhhətlərinin qayğısına qalmaq, həmçinin 
doğumla bağlı sağlamlığını qorumaq hüququna malikdirlər. Digər 
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tərəfdən, səhiyyə elə bir fəaliyyət sferasıdır ki, orada çalışanların 
2/3-ni qadınlar təşkil edirlər. Buna görə də səhiyyənin gender 
təhlili iki aspektlə aparılmalıdır: qadın səhiyyə obyekti kimi və 
qadınlar – səhiyyənin subyektləri kimi (səhiyyə - qadınların peşə 
fəaliyyəti kimi). 

Azərbaycanın 1995-ci ildə qoşulduğu “Qadınlara qarşı hər 
cür ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması haqqında” Konvensiyanın 
12-ci maddəsi məhz qadınların sağlamlıqlarının qorunmasına 
təsir edilmişdir. Orada göstərilir ki, “iştirakçı dövlətlər 
sağlamlığın mühafizəsi sahəsində qadınların hüquqlarının 
pozulmasını aradan qaldırmaq məqsədi ilə və bunun müqabilində 
sağlamlığı mühafizə edən müəssisələrdən istifadə edilməsində 
qadınların kişilərlə bərabər hüquqlarını təmin etmək üçün bütün 
müvafiq tədbirləri görəcəklər.” 

Qadın sağlamlığı probleminə həmçinin BMT-nin 1994-cü 
ildə Qahirədə kecirdiyi Əhali Məskunlaşması və inkişafı ilə bağlı 
Beynəlxalq Konfransda, 1995-ci ildə Kopenhagendə keçirilən 
Sosial İnkişafla bağlı Ümumdünya Sammitində və qadınarın IV 
Ümumdünya Pekin Konfransında xüsusi diqqət yetirilmişdir.  

90-cı illərdə iqtisadi böhran nəticəsində səhiyyə sisteminin 
maliyyələşdirilməsi azalmışdır. 1993-cü ildə ÜDM-nin ancaq 
3,3%-i səhiyyə üçün nəzərdə tutulmuşdu. 1999-cu ildə bu rəqəm 
ÜDM-nin 1,1%-nə kimi azalmışdır.  

Son vaxtlarda isə onların müəyyən artımı müşahidə 
olunmaqdadır. Bu, 1998-ci ildə 8,5% olmuş, ÜDM-nin faizi kimi 
isə səhiyyəyə çəkilən xərclər 1,8% təşkil etmişdir. Lakin yüksək 
ixtisaslı səhiyyə xidmətinin təşkili yenə də aşağı səviyyədədir. 
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, illər ötdükcə qadın 
məsləhətxanalarının, ambulatoriya və uşaq poliklinikalarının sayı 
artmışdır.  

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, ölkədəki iqtisadi və sosial 
dəyişikliklər, müharibə vətəndaşların və xüsusən qadınların 
sağlamlığına öz mənfi təsirini göstərmişdir. Həyat səviyyəsinin 
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aşağı düşməsi, fiziki və psixoloji gərginlik, müalicə-profilaktika 
işlərinin qənaətbəxş olmaması, pullu tibb xidmətlərə keçməsi və 
qadın əməyinin mühafizəsinin təmin olunmaması qadınların 
səhhətini pisləşdirdi; onların reproduktiv funksiyalarını həyata 
keçirməyi çətinləşdirdi və bütün bunlar uşaqların səhhətinə pis 
təsir göstərdi. 

Ana ölümü. Sosial-iqtisadi çətinliklər, yaşayış səvyyəsinin 
aşağı düşməsi, yoxsulluq qadınların səhiyyəsini xeyli 
pisləşdirmişdir və ana ölümü göstəricisi (hər 100 000 diri doğulan 
uşağa düşən ana ölümü) artmışdır. 1995-ci ildə hər yüz min 
doğuşa düşən ana ölümünün sayı 37 olduğu halda, 1996-cı ildə 
bu rəqəm 44-ə çatmışdır (1991-ci ildə 11 ana ölümü). Bu 
ölümlərin 25%-i hamiləliklə bağlıdır. Əgər 1991-1992-ci illərdə 
ana ölümü halları kənd yerlərində daha çox müşahidə olunurdusa, 
sonralar bu göstərici kənd və şəhər yerlərində eyni olub. Bunun 
səbəblərindən biri kənddə ana ölümü hallarının hər dəfə qeydə 
alınmaması ola bilər. Əgər əvvəllər əksər hallarda doğuş 
xəstəxanada baş verirdisə, sonra bir sıra hallarda (8,5%) uşaqlar 
evdə doğulurlar. Bəzi regionlarda doğuşların 50%-i evdə baş 
verir. Bu səhiyyə xidmətinin pullu olması, digər tərəfdən isə 
əhalinin yoxsulluğu ilə izah olunur. Rəsmi məlumata görə, 1997-
ci ildə doğum zamanı ana ölümü əmsalı 31-ə qədər azalmış və 
1998-ci ildə yenə 41-ə qədər qalxmışdır. Bu göstərici ÜST-nin 
Avropa ölkələrin üçün müəyyən etdiyi orta göstəricidən (15 
ölümdən çox olamamaqla) 3-5 dəfə çoxdur.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə analıq ölümü reproduktiv yaşda 
qadınların ölməsi səbəblərindən ən başlıcasıdır. ÜST-in verdiyi 
məlumata görə hər il dünyada doğuş zamanı yarım milyondan 
artıq qadın vəfat edir, bir neçə milyon qadında isə hamiləliklə 
bağlı çətinliklər yaranır.  

Qədərincə olmayan qidalanma, qanazlığı, erkən hamiləlik, 
qızların və yeniyetmələrin sağlamlığına, həyatına təhlükə yaradır. 
Qadınların çox az hissəsinin reproduktiv sağlamlığını qorumanq 
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imkanı var. Reproduktiv sağlamlığa və təhlükəsiz analığa daha 
çox diqqət yetirilir, ona görə ki, qadın hüquqlarının qoruyucuları 
tədricən insan hüquqları ilə bağlı olan reproduktiv sağlamlıq 
probleminin təsdiq edilməsinə nail olmuşlar.  

Körpə ölümü. 1 yaşına qədər körpələrin ölümü ən ağrılı 
problemlərdən biridir. Bu göstəricinin aşağı düşməsi müşahidə 
edilir. 1996-cı ildə bu göstərici hər 1000 doğulan körpə üçün 21,3 
olmuşdur: 22,9 oğlan, 19,4 qız. Bu göstərici 1995-ci ilin 
göstəricilərindən müvafiq olaraq 3,3 və 2,8 vahid azdır. 1998-ci 
ildə bu göstərici 16,6 olmuşdur. 1998-ci ildə körpələrin ölümü 
bütün ölümlərin 7%-ni təşkil etmişdir.  

Körpə və uşaq ölümünün yüksək olmasına təsir göstərən əsas 
amillərdən biri ətraf mühitin çirklənməsinin, ekologiyanın pisləş-
məsinin qadınların sağlamlığına mənfi təsir göstərməsidir. 
Yüksək körpə və uşaq ölümü Sumqayıtda və Qəbələdə xüsusilə 
müşahidə edilir.  

Fertillik əmsalı. Fertillik əmsalı 15-19 yaş qrupundan başqa, 
bütün yaş qruplarında durmadan 1997-ci ilə qədər azalmışdır. Bu 
yaş qrupindq isə, nəsilvermə “partlayışının” ən yüksək göstəricisi 
1998-ci ilə təsadüf edir. Bu 1980-ci ildəki fertillik səviyyəsinin 
294%-ni təşkil edir. Erkən fertilliyin artması təkcə sosial problem 
deyil, bu əsas etibarilə, ananın və körpənin səhhətinə mənfi təsir 
edən bir amildir.  

Xəstəliklər. Reproduktiv yaşda olan qadınların yarıdan çoxu 
ginekoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Normal doğuşların sayı 
1995-ci ildəki 95,3%-dən 1998-ci ildəki 94,7%-ə qədər aşağı 
düşmüşdür. Qanaxma ilə müşahidə olunan doğuşlarn sayı 
artmışdır (hər 1000 doğuşa 1995-ci ildə 11,5; 1998-ci ildə 14,1). 
Vaxtından qabaq olan doğuşlar 1995-ci ildə 1,7%, 1998-ci ildə 
isə 3,3% olmuşdur. Qadınların 2%-nin hamiləliyi özbaşına və ya 
həkim göstərişi ilə abortlarla, 3,3%-nin hamiləliyi isə vaxtından 
qabaq olan doğuşlarla başa çatır. Anemiya, qan dövrası sistemi, 
sidik sistemi və gec toksikozla xəstələnən qadınların sayı 
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artmışdır. 1998-ci ildə 32% doğuş ancaq bu xəstəliklərlə 
ağırlaşmışdır.  

Qadın xəstəxanalarında üzə çıxarılan anemiyalı qadınların 
müalicəsinin effektliiy aşağı düşür. Anemiyalı hamilə qadınların 
sayının artması hamilə qadınların qidalanmasının strukturunun 
pozulması, xəstəliklərin profilaktikasının və müalicəsinin zəif 
olması ilə izah olunur. Respublikadakı ümumi sosial-iqtisadi 
çətinliklərlə əlaqədar olaraq hamilə və uşaq əmizdirən qadınları 
pulsuz yeməklə təmin etmək mümkün deyil.  

İlkin məlumatlara görə, sonralar vərəmə yoluxma halları 
artmış və bu təbiətdəki ekoloji tarazlığın pozulması, yaşayış 
səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. 1998-ci ildə vərəmə 
tutulanların sayı artaraq 4 323-ə çatmışdır (1995-ci ildə 2 986). 
Təkcə 1998-ci ildə 1 037 qadın ilk dəfə vərəm dioqnozu ilə qeydə 
alınmışlar. Qeyd edək ki, kişilərin vərəmə yoluxması halları daha 
çoxdur. Qadınların və kişilərin bəd xassəli şişlərlə xəstələnmələri 
demək olar ki, eynidir. Son illər bu xəstəliyə tutulanların sayı 
azalmışdır. Belə ki, müalicə-profilaktika müəssisələrində qeydə 
alınan bu xəstələrin sayı 1998-ci ildə hər 100 000 nəfərə 1995-ci 
ildəki 81 nəfərdən 61,1 nəfərə düşmüşdür. Qadınlar arasında da 
bu göstərici hər 100 000 nəfərə 76,6 nəfər olduğu halda, 1998-ci 
ildə 59,6 nəfər olmuşdur.  

1998-ci ildə 369 qadın sifilis, 293 qadın qonoreya, 934 qadın 
trixomonoz və 277 qadın isə xlamidioz dioqnozları ilə qeydə 
alınmışlar. Sifilis xəstəli qadınlar arasında 18-39 yaş qrupunda 
olan qadınlar üstünlük təşkil edirlər (1994-cü ildə 213 nəfər, 
1998-cü ildə 303 nəfər). İİV və QİCS-ə qarşı mübarizə üzrə 
Azərbaycan Dövlət Mərkəzinin məlumatına əsasən 1999-cu ilin 
oktyabrına kimi respublikada İİV-ə yoluxmuş 80 şəxs qeydə 
alınıb. Bunlardan 20-si əcnəbilərdir. Beləliklə, İİV-ə yoluxmuş 
şəxslərin sayı 1999-ilin 9 ayında əvvəlki illər ilə müqayisədə 
220%, 1998-ci illə müqayisədə isə 80% artmışdır, 1987-2000-ci 
illərdə qeydə alınmış 193 xəstədən 174-ü Azərbaycan 
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vətəndaşıdır, 20-si isə xaricidir. Onlardan 112-si kişi, 56-sı 
qadındır.  

Ümumiyyətlə, ictimaiyyətin təhlükəsiz seks və HİV AİDS 
hazzında məlumatı azdır. Sosialoji tədqiqatlar əhali arasında bu 
xəstəliklər haqqında kifayət qədər məlumatların olmadığını aşkar 
edir. Məsələn, Milli AİDS Mərkəzinə əsasən. HİV infeksiyası 
olan insanların 60%-i AİDS-ə tutulandan qabaq bu xəstəlik 
haqqında heç bir şey bilmirdi. Baxmayaraq ki, məktəblərdə sağ-
lamlq və həyat proqramlarını tətbiq etmək cəhdləri olmuşdur, 
onlardan istifadə imkanların hələ də universal deyil. Eyni 
zamanda nailiyyətlər də qeyd olunmalıdır. Bunlardan son iki ildə 
polimiyelitin qeydə alınmamasını, difteriya epidemiyasının 
qarşısının alınmasını, abortların sayının azalmasını göstərmək 
olar.  

1997-ci ildə yetkinlik yaşıma çatmamış uşaqların arasında 
ruhi xəstəliklərin kəskin (təxminən 2,5 dəfə) artması, 
ümumiyyətlə əhali arasında psixi pozğunluqların dinamikası 
kişilərin dəyişkən həyat şəraitinə daha zəif uyğunlaşdıqlarını 
nümayiş etdirir. 

Əhalinin tibbi xidmətə çəkdiyi xərclər artıb (əsasən 
dərmanlara). Dünya Bankı tədqiqatlara, sorğulara və digər 
mənbələrdən olan məlumatlara əsaslanaraq, bildirir ki, əhalinin 
böyük əksəriyyəti dərmanların və tibb xidmətlərin bütün 
növlərinə pul ödəyir. Əhalinin 50%-ə yaxını həkimə müraciət 
etmir və özlərini müalicə edirlər. Xəstələr həkimə xəstəliyin son 
mərhələlərində müraciət edir, və xəstəxanadan müalicəni 
bitirmədən çıxırlar. Uşaqların evdə doğulması hallarının artması, 
qadınların doğuşdan sonrakı vəziyyətinin ağırlaşması və yeni 
doğulan körpənin xəstələnməsi təhlükəsini artırmış olur.  

Ailənin planlaşdırılması. Sovet dövründə qadınların seksual 
savadlılığının səviyyəsi xeyli aşağı olmuşdur. Doğuşa nəzarət 
əsasən qadınların üzərinə düşürdü. Sovet prenatal xidmət sistemi, 
ailə plaşdırılmasının və kontraseptlərin kifayət qədər olmaması 
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nəticəsində abort doğuş üzərində əsas nəzarət vəsitəsi olaraq 
qalırdı.  

Bundan əlavə həmin Qanunda, qadınlara analıq məsələsini 
müstəqil həll etmək hüququ verilib. 31-ci maddəyə əsasən (Tibbi 
sterilizə) xüsusi müdaxilə insanı uşaq artımı xüsusiyyətindən 
məhrum etmək ancaq tibbi analizlərin mövcudluğu və 
vətəndaşların ərizəsi əsnasında tətbiq edilə bilər.  

Uşaq doğuşu iqtidarında olan hər  bir həddi-buluğa çatmış 
qadının süni mayalanma və rüşeym köçürmə hüququ var. 
Göstərilən Qanunun 29-cu maddəsində süni mayalanma vaxtı 
aşağıdakı məlumatları almaq hüququ var: 

- süni mayalanmanın və rüşeymin köçürülməsi haqqında 
üsulu; 

- bu əməliyyatın hüquqi və tibbi nəticələri; 
- tibb-genetik müayinələrin cavabları (nəticələri) 
- donorun xarici əlamətləri və milliyyəti.  
30-cu maddəyə əsasən hamilə qadının arzusu ilə hamiləliyin 

kəsilməsinə 12 həftəlik hamiləliyədək müddətdə yol verilir, sosial 
göstəricilərə bu prosesə 22 həftəlik müddətində tibbi göstəricilərə 
(rəyə) və qadının razılığı ilə isə müddətdən asılı olmayaraq 
hamiləlik dayandırıla bilər. Hamiləliyin süni kəsilməsini istər 
dövlət, istərsə də qeyri-dövlət tibb ocaqlarının sosial hazırlı 
həkimləri həyata keçirirlər.  

Əmək Məcəlləsində, gecə vaxtı işləyən qadınların 
sağlamlığını doruyan maddələr nəzərdə tutulub. Bu Məcəllənin 
243-cü maddəsinə görə tibbi rəyə görə hamilə qadınlar üçün 
hasilat norması azaldılır, ya da ki, orta əməkhaqqı saxlanmaq 
şərti ilə onlar daha yüngül işə keçirilirlər. Əmək Məcəlləsinin bir 
sıra maddələri hamiləlik və doğuşla əlaqədar məzuniyyətlər və 
sosial məzuniyyətlər barədə məsələləri nizamlayır (125-ci maddə). 
Hamilə qadının xahişi ilə müdiriyyət ona natamam iş günü və ya 
iş həftəsi müəyyən etməyə borcludur (215-ci maddə). 125-ci 
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maddəyə əsasən çətin doğuşlar və çox uşaq doğumu vaxtı 
hamiləlik və doğuş məzuniyyələri 2 gün uzadılır.  

Azərbaycan Respublikasında ixtisasl həkimlırin xidmətindən 
bütün qadınlar hamiləlik və doğuş vaxtı istifadə edə bilərlər. 
Bütün şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində hamilə qadınlara 
xidmət etmək üçün qadın məsləhətxanaları mövcuddur. Kənd 
yerlərində isə hamilə qadınlara kənd həkim ambulatoriyaları və 
feldşer-mama məntəqələri xidmət edir. Şəhər, rayon mərkəzi 
xəstəxanalarında, eləcə də doğuş çarpayıları olan kənd sahə 
xəstəxanalarında doğulan qadınların ixtisaslı kömək almaq 
imkanları var. Çox ağır hallarda sanitar aviasiya ilə hamilə 
qadınlar Bakı şəhərindəki çoxprofili respublika ərazi 
xəstəxanalarına göndərilə bilərlər. Respublikadakı ümumi sosial-
iqtisadi çətinliklərlə əlaqədar olaraq hamilə və uşaq əmizdirən qa-
dınları pulsuz yeməklə təmin etmək mümkün deyil.  

90-cı illərin birinci yarısında konstraseptlərin defisit və baha 
olması, qadınların müvafiq savadlnının olmaması nəticəsində çox 
az sayda qadın kontraseptlərdən istifadə etmişdir (1992-ci ildə 
1,7%, 1993-cü ildə 0,8% qadın ). Məsələn, kənddə yaşayan qadın 
bütün ömrü boyu orta hesabla 20 abort elətdirir. 

Son illərdə ailə planlaşdırılması sahəsində aparılıan işlər 
(BMT-nin Əhali Fondunun köməyi ilə) xüsusi qeyd olunmalıdır. 
Doğuş yaşında olan qadınların müasir kontraseptlərlə təmin 
olunması artmışdır. Uşaqlıqdaxili spirallardan istifadə edən 
qadınların sayı 1995-ci ildəki 13 914 nəfərdən 1998-ci ildə 
28 565 nəfərə qədər artmışdır. Xüsusi həblərdən istifadə edən 
qadınların sayı da artmışdır (1995-ci il – 4 491 nəfər, 1998-ci il – 
30 199 nəfər). 

Ailənin planlaşdırılması üzrə dövlət xidməti intensiv inkişaf 
edir. Onlar, uşaq doğuşunun planlaşdırılması, arzuolunmaz 
hamiləliyin qarşısının alınması, kişi və qadınların nəsil sağlamlığı 
barəsində əhaliyə məsləhətlər verir və tibbi xidmət göstərirlər. 
Qadınlara 890 poliklinika, xəstəxana, məsləhətxana, dioqnostika 
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və xüsusi mərkəzlərdə, 1 878 feldşer-mamalıq məntəqələrində 
tibbi xidmət göstərilir. 

Qadınların reproduktiv sağlamlığı və ailənin planlaşdırılması 
ümumi insan hüquqları çərçivəsində götürülür. 1996-cı ildə 
BMT-nin Əhali Məskunlaşdırma Fondu və Beynəlxalq Səhiyyə 
Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənən 
reproduktiv sağlamlıq və ailənin planlaşdırılması barədə Dövlət 
Proqramı qəbul edildi. Respublika 4 cür kontraseplə təmin olunub. 
Respublika paytaxtında və 6 regionda ailə planlaşdırılıması 
mərkəzləri fəaliyyət göstərirlər. 

Dava-dərmanların azalması, tibbi texnika və materialların 
defisitli geniş vüsat almışdır. Ən müasir texnologiyalardan 
istifadəyə, baha başa gələn analiz və prosedurların keçirilməsinə 
daha çox diqqət verilir. Respublikada Əhaliyə ilkin tibbi-sanitar 
xidmət infrastrukturu vardır. Lakin bu infrastrukturda məşğul 
olan həkim, akuşer və tibb bacılarının sosial statusu çox aşağıdır 
və maddi və mənəvi stimul azdır. Tibb elmi “qalıq prinsipi” 
vasitəlisə müəyyənləşdirilir, tibbi heyətin təkmilləşdirilməsi nadir 
hallarda aparılır. Kağız üzərində səhiyyə yüksək inkişaf səviyyə-
sindədir, lakin respublikanın bəzi rayonlarında, xüsusən kənd 
rayonlarında qadınlar ambulator müayinədən keçmək üçün böyük 
məsafə qət etməli olurlar. Gəldikləri yerdə isə, heç bir ilkin 
səviyyədə müayinə aparmaq üçün belə avadanlıq olmur.  

Analıq və reproduktiv sağlamlığın qorunması xidmətləri 
aşağı səviyyədədir: bu xidmətlərin göstərilməsi zamanı qadın və 
onun ailəsinin sosial, emosional və şəxslərarası tələbatlar nəzərə 
alınmır. Respublikada kontrasepsiya vasitələrinin istehsalı və 
yayılması, cins və ailənin planlaşdırılması məsələləri ilə bağlı 
biliklərin yayılması, tibb işçiləri ilə tibbi xidmətlərdən istifadə 
edənlərə qarşı diqqətli olmaq ətrafında tərbiyəvi işin aparılııması 
ilə bağlı heç bir iş görülməmişdir. Qanın toplanması və 
köçürülməsi, təcili tibbi yardım göstərilməsi üçün rabitə və 
nəqliyyatın təşkili, duzların yodlaşdırılması, vitaminləşdirilmə və 
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sağlam qida kimi sanitariya-gigiyena işlərini əsas istiqamətlərinə 
də az diqqət yetirilir. Respublikada analıq ölümü monitorinqinin 
səmərəsi olmayan və köhnəlmiş sistemindən istifadə olunur. 
Kompleks profilaktika veneroloji xəstəliklərin, QİDS və 
qadınlarda uşaqlığın xərçəng xəstəliyinin müalicəsi proqramı 
lazımı səviyyədə inkişaf etməyib, yaxud yox dərəcəsindədir.  

Profesional və şaquli seqreqasiya. Respublikanın səhiyyə 
sistemi nə təhsil sistemi kimi, qadınların xeyrinə gender 
baxımından ən çox assimmetrik olan sahələrdir. Qadınlar bütün 
səhiyyə sisteminin 74,4%-ni təşkil edirlər. Ölkədə təqribən 
30 000 həkimin 56,2%-i qadınlardlr. Orta tibb işçiləri arasında 
onların sayı daha çoxdur (90%). 

Qeyd etmək lazımdır ki, səhiyyədə rəhbər yerlər və vəzifələr 
tutan qadınların sayı təhsil sferasından fərqli olaraq yüksəkdir. 
Respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən polik-
linika və xəstəxanaların rəhbərliyində onların payı 30%-dən 
artıqdır.  

Səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazası. Əhalinin tibbi 
kadrlarla təmin edilməsi aşağı düşmüşdür. Belə ki, 1995-ci ildə 
hər 10 000 nəfərinə 37,8 həkim düdüyü halda, 1998-ci ildə bu 
göstərici 35,9 olmuşdur. Orta texniki tibb işçilərinin sayı isə 
müvafiq olaraq 86,7 nəfərdən 76,4 nəfərə enmişdir. Tibb 
müəssisələrinin uşaq həkimləri (hər 10 000 uşağa 1996-cı ildə 
15,9; 1998-ci ildə  15,5 həkim) və qadın həkimləri-ginekoloqlarla 
(hər 10 000 qadına 1996-cı ildə 8,1 həkim, 1998-ci ildə 7,9 
həkim) təmin edilməsi aşağı düşmüşdür.  

Hamilə və zahı qadınlar üçün yataq fondunun da azalması 
müşahidə olunur. Bu göstərici 1999-cu ildə 7,3 minə qədər 
azalmışdır (1995-ci il – 7,6 min). 

Təhsil və gender. İnsan inkişafının strategiyasının ən mühüm 
aspektlərindən biri insan kapitalının təhsil və təlim vasitəsilə 
inkişaf etdirilməsidir. Bu cür sərmayə ümumi təhsil səviyyəsini 
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artırır və əmək standartını təkmilləşdirir. Bu isə özlüyündə 
gələcək inkişaf üçün güclü amildir.  

Təhsil sferası qeyri-istehsal sahəsi olub əhalinin, 
iqtisadiyyatın tələbatına uyğun ixtisaslı kadrların hazırlanması 
məqsədini güdür. Təhsil proses kimi ardıcıl və kompleks sistemli 
təşkil olunur. Bu sitemin daxili elementləri ibtidai, orta, ali təhsil 
müəssəsələri olmaqla vahid məqsədə yönəldilir. Müasir şəraitdə 
təhsil sahəsi ümumi iqtisadi sistemin, o cümlədən istehsal, ETT 
və ixtisaslı, dünyagörüşlü kadrların yetişdirilməsi, hazırlanması 
üçün zəruri olan peşə biliklərinin verilməsinə xidmət edir. 
Təhsilin iqtisadi əsasları bu sahənin inkişafının maddi əsasını 
təşkil edir. Belə ki, ÜDM-də təhsilin rolu və ya əksinə ÜDM-in 
artımı ilə təhsilə ayrılan vəsaitin çoxalması problemləri qarşılıqlı 
əlaqədə öyrənilir və təhlil olunur.  

Təhsil sistemi ümumi iqtisadi sistemin tərkib hissəsi olmaqla 
həmin ölkədə əhalinin sayı, onun məşğulluğu, ərazicə yerləşməsi 
və ölkənin iqtisadi inkişaf istiqamətlərində daha çox inteqrasiya 
problemlərini həll etmək üçün inkişaf etdirilir. Təhsilin islahat 
proqramı isə bu sahənin müasir standartlara uyğun təşkili və idarə 
olunması, kadrların dünya ölkələri tərəfindən qəbul edilməsi və 
təhsilin insanların həyat səviyyəsindəki rolu ilə müəyənləşir. 
Təhsil sahəsində işləyənlərin sayı, onların əhəkhaqqı, təhsilə 
ayrılan vəsait, təhsil alanların ümumi sayı, təhsilin mülkiyyət 
formalarına görə bölgüsü və son nəticədə birbaşa və dolayısı 
yolla təhsilin ÜDM-in, işçi qüvvəsinin, istehlakın 
formalaşmasında rolu bir sferanın iqtisadi rolunu müəyyən edir.  

Müasir şəraitdə təhsilin standartlara uyğun islahatlaşdırılması 
bu sahənin idarə olunmasında daha keyfiyyətli tədbirlərin 
keçirilməsini müəyyənləşdirir. Təhsilin inkifafının keyfiyyət 
göstəricisi müasir şəraitdə iqtisadi göstəricilər və sosial 
nəticələrlə ifadə olunur.  

Təhsilin iqtisadi əsasını təhsilə ayrılan vəsaitlər, onun iqtisadi, 
maddi-texniki bazası, təhsilin kadr potensialı, istifadəsi, təhsilin 
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keyfiyyətinin idarə olunması, təhsilin proqnozlaşdırılması və 
idarə olunması istiqamətləri daxildir. Təhsilin maddi əsasını pullu 
və pulsuz təhsil sistemi təşkil edir. Əsasən dövlət büdcəsi təhsilin 
maliyyələşmə mənbəyidir. Respublikada təhsilə ayrılan vəsait 
büdcı xərclərinin 20-25%-ni təşkil edir. Təhsilin maddi-texniki 
bazası təhsilin keyfiyyətinin düzəldilməsi məqsədilə həyata 
keçirilir. Ona görə də iqtisadi göstəricilərə gəldikdə hər tələbəyə 
düşən əsas fondlar, dövriyyə vəsaitlərinin, kapital qoyuluşu və 
digər göstəricilər istifadə olunur.  

Təhsilin iqtisadi meyarları bu sahənin vəsaitlərinin optimal 
ölçüsnü təyin etmək, təhsilə qoyulan əsaslı vəsaitlərin səmərəli 
istifadəsini təşkil etmək və təhsilin kadr potensialının ümumi 
iqtisadi tərəqqidə rolunu yüksəltməkdən ibarətdir. Təbii ki, bu 
meyarlara uyğun təhsilin müəssisə olaraq idarəçiliyi əsas 
götürülür.  

Təhsil sahəsində göstəricilər sistemli, kompleks bütün təhsil 
sisteminin aspektlərini özündə əks etdirir. Təhsilin əsas 
göstəriciləri makro və mikro səviyyəli menecmentə uyğun seçilir 
və hesablanır. 

Müasir şəraitdə inteqrasiya amili təhsilin özünün  
standartlaşmasını, müəyyən tələblərə uyğun transformasiyasını 
müəyyənləşdirir. Belə ki, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya 
olmaq üçün təhsilin daxilində şərait, mühit belnəlxalq normalara 
uyğun olmalıdır və təhsilin məhsulu olan ixtisaslı kadrların və ya 
peşəkarların dünya texnologiyasını idarə etmək təcrübəsinə və 
bacarığına yiyələnməlidir.  

Təhsil sisteminin əsas vəzifəsi xalq təsərrüfatının, 
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üçün ixtisaslı kadr hazırlamaq və 
mənəvi sosial inkişaf etmiş intellektual səviyyəli insanların 
formalaşmasına şərait yaratmaqdır.  

Təhsil sisteminin tənzimlənməsi üçün onun idarə olunması 
məqsədilə sistem göstəricilərindən istifadə olunur. Bu 
göstəricilərə respublikada fəaliyyət göstərən ümumi ali və ixtisas 
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məktəblərinin sayı, ümumi təhsil məktəbləri, məktəbəqədər 
müəssisələrin sayı bu məktəblərdə, sistemdə işləyənlərin sayı, o 
cümlədən müəllim-professor heyətinin sayı, təhsil 
sistemindətəhsil alan tələbə-şagird kontingentlərinin ümumi sayı, 
təhsilinfəaliyyəti və inkişafında fəaliyyət göstərə, mərkəzləşən 
maddi-texniki baza daxildir.  

Mövcud yüksək bilik səviyyəsi Azərbaycanda uzunmüddətli 
inkişafın bünövrəsini təşkil edir. Səriştəli və yüksək səviyyəli 
əmək qüvvəsi geniş yayılmış savadlılıq ilə birlikdə cəmiyyət üçün 
açılan imkanları və çıxış yollarının sayını artırır. Təsadüfi 
deyildir ki, təhsil İnsan İnkişafı İndeksinin əsas göstəricilərindən 
biridir. 

Azərbaycan Respublikasının 1992-ci ildə qəbul edilmiş 
Konstitusiyasına əsasən, təhsil almaq sahəsində qadınlar kişilərlə 
bərabər hüquqlara malikdirlər (maddə 3). Bütün vətəndaşların 
pulsuz təhsil almaq hüquqlarına (qız və oğlanların birgə təhsilinə) 
təminat verilir. Təhsil sahəsində hüquq bərabərliyi haqqında 
qanun bu gün də öz qüvvəsində qalmaqdadır. Azərbaycanda 
kişilər və qadınlar təhsil almaq üçün eyni imkanlara malikdir.   

Qadınların cəmiyyətdə hüquq bərabərliyinin təmin 
edilməsinin, dövlətin idarə olunmasında qərar qəbulu 
səviyyəsində onların bərabər iştirakının təmin edilməsinin əsas 
şərti kimi BMT-nin 1979-cu ildə qəbul etdiyi, Azərbaycanın 
1995-ci ildə qoşulduğu “Qadınlara qarşı hər cür ayrı-seçkiliyin 
aradan qaldırılması haqqında” Konvensiyanın 10-cu maddəsində, 
qadınların Ümumdünya IV Pekin konfransının strategiyalarında 
qadınları təhsil problemləri xüsusi vurğulanmışdır.  

Azərbaycan qadınının təhsil, sosial və professional 
sahələrdəki inkişafı Sovet hakimiyyətindən əvvəlki dövrdə 
başlansa da, məhz Sovet Konstitusiyası kişilər və qadınlar üçün 
icbari orta təhsil, qadınların kişilərlə bərabər birgə təhsil almasını 
təsbit etmişdir. Sovet dövründə Azərbaycan qadınları təhsil 
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sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişlər. 1991-ci ildə 14-25 yaş 
qrupunda qadınların savadlılığı 99,9%  təşkil edirdi.  

Təhsil qadınlara öz həyat şəraitlərini yaxşılaşdırmaq, ailədə, 
ictimai-siyasi həyatda qərar qəbulu səviyyəsində iştirak etmək 
üçün zəruridir. Qadınların cəmiyyətdə imkanlarının 
genişləndirilməsi üçün birinci vacib şərt onların mütləq ibtidai və 
orta təhsil almalarıdır. Çünki baza təhsili olmadan qadınlar ali 
thsil ala, öz hüquq və imkanlarından kişilərlə bərabər istifadə edə 
bilməzlər. Odur ki, təhsil sahəsində gender tədqiqatları aparan 
zaman ilk növbədə ibtidai və orta təhsil sahəsində gender 
balansına fikir vermək zəruridir.  

Təhsil sisteminin maliyyə problemləri. 1992-ci ildə qəbul 
edilmiş Təhsil haqqında Qanuna müvafiq olaraq Azərbaycanın 
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təhsil sistemi məktəbəqədər 
təhsil müəssisələrindən, ümumi təhsil məktəblərindən (ibtidai və 
orta), peşə məktəblərindən və universitetlərdən ibarətdir. Keçid 
dövrünün çətinlikləri və hərbi münaqişə ölkədə təhsil sahəsindəki 
nailiyyətlərə mənfi təsil göstərmiş və çoxsaylı probleçlər 
yaratmışdır. Təhsil sistemi üçün təhsilə ayrılan məhdud büdcə 
ayırmaları, məktəblərin zəif maddi-texniki bazası və texniki ava-
danlığın çatışmamazlığı bu problemlərin sürətli təhlilini 
çətinləşdirdi. 1990-cı ildə təhsil üzrə dövlət məsrəflərinin payı 
23,5% və ya DM-nin 7,7% idisə, 1996-cı ildə bu paylar azalaraq, 
müvafiq olaraq 20,6% və 3,6% olmuşdur ki, bu 90-cı illərin 
əvvəllərində təhsilə ayrılan vəsaitdən təxminən 2 dəfə azdır. 
1994-cü ildə milli gəlirin təxminən 6,8%-i təhsilin ehtiyaclarına 
xərclənmişdir.  

Təhsilə cəlb olunmanın ümumi əmsalı. 1997-ci ildə ölkənin 
ibtidai, orta və ali təhsil ocaqlarnda təhsil alan tələbələrin ümumi 
sayı 1 717 500 nəfərdən artıq olmuşdur. 6-23 yaş həddində olan 
ümumi əhalinin sayı 1 954 100 nəfər olduğundan, ümumi təhsilə 
cəlb olunmanın ümumi əmsalı 87,9%-dir. Bu ümumdünya İnsan 
İnkişafı Hesabatında göstərilmiş rəqəmdən xeyli yüksəkdir. 
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İbtidai və orta təhsil. Hələ 90-cı illərin əvvəllərində 
Azərbaycanda ibtidai və orta təhsil sahəsində gender balansına 
nail olunmuşdur. Qız və oğlanların təhsillə əhatə olunması demək 
olar ki, bərabər idi. 1991-ci ilin statistik götəricilərinə görə orta 
məktəb şagirdlərinin 48%-ni qızlar, 52%-ni oğlanlar təşkil 
edirdilər.  

1995-1996-cı illərdə gündüz məktəblərində təhsil alan 
şagirdlərin 50,8%-i qızlar idi ki, bu da 1994-cü ilə nisbətən 0,4% 
aşağıdır. Bu aşağı enmə meyili qadınların təhsil ala bilmək 
imkanlarının azalmasına dəlalət edir. 1989-cu ildə qadınlar 
arasında savadllıq əmsalı 99,9% idi. Lakin 1996-cı ildə savadlılıq 
əmsalı 96,8%-ə enmişdir. 

Təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə təsir edən əsas 
səbəblərdən biri də ölkədə böyük sayda qaçqın və köçkünlərin 
olmasıdır. Öz daimi yaşayış yerlərindn köçürülmüş bu 
kontingentin övladlarının təhsili ilə yanaşı, bir çx hallarda onların 
yerləşdirildiyi məktəblərdə oxuyan uğaqların da təhsili 
pozulmuşdur. Qaçqın və köçkünlərin alternativ yaşayış yerləri ilə 
təmin edilməsi, eləcə də onların uşaqları üçün düşərgələrdə və 
başqa məskənlərdə normal təhsil təşkil etmək səyləri müəyyən 
çətinliklərlə üzləşib.  

Professoinal seqreqasiya. Bəzi sahələrdə, xüsusilə tibb  və 
təhsil sahələrində işləyən ali təhsilli mütəxəssislərin 60%-dən 
çoxunu qadınlar təşkil edirlər. Tam orta və ixtisaslaşdırılmış ali 
təhsilə malik olan təcrübəli müəllimlərin sayı kifayət qədər 
olduğu üçün natamam ali təhsilli tələbələrin ancaq müstəsna bir 
hissəsi müəllimlik etmək imkanı alır. Qadın müəllimlərin sayı 
kişi müəllimlərin sayından çoxdur və bu fərq ildən-ilə artır. Bu 
isə təhsil sistemindıki böhranlı vəziyyətlə bağlıdır. Belə ki, 
azmaaşlı işlərə kişilər getdikcə zəif maraq göstərirlər. Məsələn, 
1980-ci ildə müəllimlərin 54,4%-ni, 1994-cü ildə isə 65%-ni 
qadınlar təşkil edib.  
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İşlərin yerinə yetirilməsi kateqoriyasını daha ətraflı nəzərdən 
keçirsək, cinsiyyət üzrə daha kəskin fərqlər aşkar olar. Məsələn, 
müəllimlik işi sahəsində qadınlar ümumtəhsil məktəblərinin 
ibtidai və orta siniflərində üstünlük təşkil edirlər. Qadınlar 1-3 
(4)-cü sinif müəllimlərinin 57%-ni, 5-11-ci sinif müəllimlərinin 
42%-ni, musiqi və nəğmə, təsviri sənət, bədən tərbiyəsi, əmək 
təlimi müəllimlərinin 23%-ni təşkil edirlər. Özü də müəllimlərin 
ümumi sayında qadınların payı 43%-dir. Rəhbərlər arasında 
qadınlar 31% təşkil edirlər. Ali məktəblərin müəllim heyətində 
kişilərin payı yüksəkdir.  

Ali təhsil. Ali təhsil almaq sahəsində 1979-cu ildən 1989-cu 
ilədək təhsildə kifayət qədər təqərri var idi. Lakin 1989-cu ildən 
bəri, qəbulolma göstəricilərində yalnız nisbi yaxşılaşmalar 
olmuşdur. Misal üçün, 1979-cu ildə 1000 nəfər arasında ali təhsil 
almış 15 yaş və ondan yuxarı yaşı 77 nəfər var idi, 1989-cu ilə 
qədər bu rəqəm 105-ə, yəni 36%-ə qalxmışdı. 1990-cı illərdə 
tərəqqi daha az olmuşdu. Məsələn, 1993-cü ildə ali təhsil almış 
vətəndaşların ümumi sayı 18 800 nəfər olmuşdur. 1994-cü ildə 
cəmi 16 068 vətəndaş ali təhsil alıb. Bu, əvvəlki ilə nisbətən ali 
təhsil alanların sayının azalmasını göstərir. Ali təhsilli 
vətəndaşların əhalinin ümumi sayına olan nisbəti hər 1000 
adamdan 105 nəfərin ali təhsilli olması kimi qeydə alınıb. 1990-
1996-cı illərdə ali təhsil almış tələbələrin sayı yalnız 116-ya 
qədər, yəni 10% artmışdır.  

Həm kişilər, həm də qadınlar arasında təhsil vəziyyətinin 
ümumən aşağı düşməsi fonunda təhsilin yuxarı səviyyələrində 
qadınların payının artması müşahidə olunur. 1996-cı ildə qızlar 
tələbələrin ümumi sayının 46%-ni təşkil edirdi. Digər tərəfdən qız 
məzunlarının sayı oğlan məzunlardan artıqdır. Buna görə də 
1996-cı ildən şəhər məzunlarının ümumi sayında qızlar 55% idi 
və bir çox ixtisaslar üzrə üstünlük təşkil edirdi. Bu problemlərə 
baxmayaraq, təhsil sahəsində standartların saxlanılması  və 
artırılması üçün hökumət əlindən gələni edir. Kişilərin və 
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qadınları savadlılıq səviyyələri arasındakı fərq çox kiçikdir: 
98,+% (kişilər) və 95,9% (qadınlar). Şəhər və kənd əhalisi 
arasındakı fərqlər də eynidir: 98,2% (şəhər) və 96,2% (kənd). 
Bununla belə ölkənin ayrı-ayrı şəhələri və rayonlar arasındakı 
fərqlər o qədər də böyük deyildir. Hökumət bu fərqləri aradan 
qaldırmaq və bütün ölkə standartları bərabərləşdirmək işinə sadiq 
qalmaqdadır.  

Peşə təhsili. Orta təhsili bitirən oğlanlar qızlara nisbətən 
texniki-peşə məktəblərinə daha çox meyil edirlər, çünki bu 
məktəblər onlara peşə hazırlığı verməklə təhsili praktik 
istiqamətə yönəldir.  

Problemlər. Təhsil sistemində bir-birinə zidd olan iki 
tendensiya müşahidə edilir. Azərbaycan cəmiyyətində ənənəvi 
olaraq savad və bilik yüksək statusa malik olub. Həyat uğrunda 
mübarizə qadınları daha çox gəlir gətirən fəaliyyət sahələrinə cəlb 
edir və müvafiq və haqqı ödənilməyən ev işlərinin artması, pullu 
təhsil ailədə ilk növbədə qızların təhsilinə öz mənfi təsirini 
göstərir. Çünki onlar rayon yerlərində çox vaxt məktəbə getmək 
əvəzinə ev işlərində və ya tarlada analarına kömək etməli olurlar. 
Bəzi ailələrdə maddi çətinliklər ucbatından uşaqlar məktəbdən 
yayınıb işləməyə məcbur olurlar.  

İşləyən analar üçün uşaq bağçaları və s. kimi sosial şəraitlərin 
təmin olunmaması xüsusi diqqət tələb edən məsələlərdəndir. 
1998-ci ilin əvvəlləri üçün respublikada 1854 məktəbəqədər 
təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi ki, burada 116,1 min uşaq 
tərbiyə alırdı. 1995-1998-ci illərdə məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrinə gedən uşaqların sayı 20,7 min nəfər və ya 10,5% 
azalmışdır.   

Özəl təhsil. Təhsil qanunu özəl ali təhsil ocaqlarının da 
fəaliyyətinə icazə verir. Xarici təhsil ocaqlarının da fəaliyyətinə 
icazə verilir (türk liseyləri, beynəlxalq məktəblər və s.). bütün bu 
reformalar təhsil ala bilmək və təhsil ocaqlarını seçmək 
imkanlarını genişləndirir; lakin bununla belə, onlar cəmiyyətin 
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zəif təbəqələrinin bu cür yüksək səviyyəli təhsil müəssisələrində 
təhsil ala bilmək imkanlarını məhdudlaşdırır.  

Profesional seqreqasiya. 1996-cı ildə təhsil sahəsində 
çalışan qadınların sayı 1990-cı ilə nisbətən artıb ümumi sayın 
65%-i təşkil etmişdir. Lakin bununla yanaşı təhsilin inzibati idarə 
olunması sahəsində qadınlar azlıq təşkil edir. Onların yalnız 
14,7%-i məktəb direktorlarıdır. 23 dövət və 21 özəl ali təhsil 
ocaqları arasında yalnız ikisinin rektoru qadındır (ümumi sayın 
4,5%). Bu nədir? Ayrı-seçkiliyin ifadəsi, yoxsa qadınların həm 
işdə, həm də ailədəki vəzifələrinin təhsilin idarə olunmasında 
azalmış fəallığının təzahürüdür.  

İncəsənət, elm və ali təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislərin 
arasında qadınların sayı 41% təşkil edir. Son bir neçə il ərzində 
elmə ayrılan məsrəflərin azalması (1985-ci ildə ÜDM-un 0,3%-
dən 1996-cı ildə ÜDM-un 0,1%-nə qədər) və elmi tədqiqatlara 
tələbatın aşağı düşməsi, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər, o 
cümlədən qadınlar arasında elm sahəsində işə məşğulluq 
imkanlarının qıtlığına gətirmişdir. Bu baxımdan qadınların 
intellektual patensialından lazımınca istifadə olunmaması 
ölkədəki elmi inkişafın və texniki tərəqqinin sürətini azaldır.  

1992-ci ildə qəbul edilmiş Təhsil haqqında Qanuna müvafiq 
olaraq Azərbaycanın dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təhsil 
sistemi məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən, ümimtəhsil 
məktəblərindən və universitetlərdən ibarətdir. Müxtəlif 
səbəblərdən (əsas etibarilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
nəticəsində) öz ailəlrindən aryı düşmüş uşaqlardan ibarət böyük 
bir qrup uşaq evlərində təhsil alır. Bu yaxınlarda, özü də çox vaxt 
özəl fondlar hesabına, təhsil proqramlarının yeni tipləri təsis 
edilib. Buna müəyyən fənnlərin intensiv tədris edildiyi litseylər 
də daxildir. Hazırda ölkədə 23 özəl universitet və 13 özəl onillik 
ixtisaslaşdırılmış məktəb fəaliyyət göstərir. Geniş kütlələrin 
ibtidai təhsil almaq imkanları, yüksək savad səviyyəsi və bu 
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sahədə qadın və kişilərin tam bərabərliyi Azərbaycanın təhsil 
sisteminin əldə etdiyi nailiyyətlər sırasındadır.  

Dövlət tərəfindən təhsilə ayrılan fondların azlığı təhsilin  
vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. 1996-cı və 1997-ci illərdə ÜDM-
in yalnız 3,6%-i təhsilə ayrılıb ki, bu, 90-cı illərin əvvəllərində 
təhsilə ayrılan vəsaitdən təxminən 2 dəfə azdır.     

Təhsilə sərf edilən xərclərin azaldığı bir halda, eyni zamanda 
təhsilin təmin olunması ilə bağlı olan bir çox xərclər artıb. 
Nəticədə fiziki infrastruktur köhnəlir və sıradan çııxır, tədris 
materiallarının təchizatı isə qənaətbəxş deyil. 

Dövlət Statistika Komitəsinin 1997-ci il üçün məlumatına 
görə, dövlət nəzdindəki məktəblərin təxminən üçdə-bir hissəsinin 
əsaslı təmirə ehtiyacı var; ikinci üçdə-biri isə ofis vəziyyətdədir. 
Hökumətin ibtidai məktəb şagirdlərinə dərsliklərin pulsuz 
satılması haqqındakı baxmayaraq dərsliklərin çatışmazlığı son 
illərdə özünü daha çox göstərir. Bir çox valideynlər uşaqları üçün 
lazım olan bütün dərslikləri ala bilmir. Gəlirlərin aşağı olması 
ucbatından bir çoxları öz uşaqlarını məktəbdən götürərək təhsil 
tələb etməyən aşağı pilləli ticarətdə işləməyə qoyur.  

Təhsil işçilərinin maaşları son illərdə bir qədər artıb, lakin 
buna baxmayaraq onlar həddən artıq az olaraq qalır. Müəllimlərin 
orta aylıq maaşı  58.700 manatdır (təxminən 15 ABŞ dolları). 
Bunun nəticəsində yüksək savadlı müəllimlərin bir çoxu təhsil 
sistemini tərk edirlər.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası bütün 
vətəndaşlara altı yaşından başlayaraq pulsuz təhsil verilməsinə 
zəmanət verir. Ümumilikdə, ibtidai və orta məktəbədə təhsil 
alanların sayı 90%-i ötür və təhsildə heç bir cinsi fərq qoyulmur. 
Dövlət statistikasına görə 15 yaşına qədər və 15 yaşından yuxarı 
əhalinin 92%-i ən azı səkkizillik məktəbi və 72%-i orta təhsil 
əktəbini bitirib.  

Ola bilsin ki, məktəbdəki rəsmi qeydiyyat dərslərə 
davamiyyətin həqiqi mənzərəsini özündə əks etdirmir. Dünya 
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Bankının ölkədə keçirdiyi tədqiqatın nəticələrinə uyğun olaraq, 
məktəbdə qeydiyyata alınan uşaqların 10%-i dərslərdə iştirak 
etmir (bütün tədris ili boyunca bir ay və daha artıq) və bu 
göstərici müxtəlif regionlarda kəskin fərqlənir. Məsələn, cənub 
bölgəsidə 6-dan 16 yaşa qədər kasıb uşaqların 43%-nin, 
Naxçıvanda 38%-nin və Abşeron  yarımadasında yalnız 2%-nin 
dərslərə davamiyyəti aşağıdır. Çox güman ki, onların 
əksəriyyətini qızlar təşkil edir.  

Orta təhsillərini bitirmədən təhsili yarımçıq atan şagirdlərin 
sayı artmaqdadır. 1998-ci ildə 133 400 şagird doqquzillik təhsil 
alıb, yalnız 85 300 şagird orta məktəbi bitirib. Məktəbəqədər 
təhsilə davamiyyət xüsusilə aşağıdır və müvafiq yaşlı uşaqların 
12%-ni təşkil edir. Şəhər və kənd ərazilərinin məktəbəqədər 
təhsilə davamiyyəti arasında qeyri-mütənasiblik vardır: şəhər 
ərazisində 18% və kənd ərazisində 6%. 

 Acınacaqlı haldır ki, yoxsul həyat şəraiti əksər ailələri öz 
övladlarını ya müvəqqəti, ya da daimi olaraq məktəbdən çıxmağa 
vadar edir. Bəzi ailələr övladflarının məktəb geyiminin və yol 
xərcini təmin edə bilmir. Uşaqların bəzisi isə ailələrinə kömək 
olaraq qazanc əldə etməsi üçün məktəbdən kənarlaşdırılır.  

Son on illikdə təhsillə bağlı dövlət xərcləri çox aşağı 
düşmüşdür. Bu xərclər ÜDM-də 1990-cı ildə olan səviyyənin 
yarısına enmişdir. Bu, əsasən real ÜDM-nin keçən dövr ərzində 
kəskin şəkildə azalması ilə əlaqədardır. Çox cüzi maliyyələşdirmə 
fiziki infrastrukturanın dağılmasına, dərsliklərin və dərs 
avadanlığının çatışmamazlığına, müəllimlərin aşağı əməkhaqqına 
və ruh düşkünlüyünə səbəb oldu.  

Təhsil sisteminə dövlət xərclərinin azalması son illərdə bu 
sahəyə şəxsi xərclərin azalmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da 
yoxsulluq şəraiti üçün çox da münasib deyildir. Ailələrin məktəb 
geyiminə, ləvazimata və yola sərf etdiyi təhsillə bağlı xərcləri son 
dərəcə artmışdır. Bundan əlavə, təhsilinin keyfiyyətinin aşağı 
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düşməsi ilə əlaqədar övladlarının özəl məktəblərə göndərən, onlar 
üçün fərdi müəllim tutan ailələrin sayı durmadan artır.  

Azərbaycanda özəl tədris müəssisələrinin qeydiyyatdan 
keçməsinə və fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradıb. Dövlət 
məktəblərində əməkhaqqının az olması səbəbindən peşəkar 
müəllimlər daha yüksək məvacib ödəyən özəl məktəblərdə 
işləməyə can atır. Özəl təhsilin meydana gəlməsi əlbəttə ki, təhsil 
haqqını ödəməyə imkanı olan Azərbaycan vətəndaşlarının təhsil 
alternativlərini artırır. Lakin dövlət və özəl məktəblərdəki təhsilin 
keyfiyyəti və maliyyələşdirmə arasında gedən rəqabət az gəlirli 
ailələrin uşaqlarının yüksək səviyyəli təhsil almaq imkanları 
qarşısında sədd çəkir.  

Azərbaycanda yaşlı təbəqə arasında savadlılıq səviyyəsi 
97,3%-dir. İnsanların çoxu, demək olar ki, 10 illik təhsil almışdır. 
Azərbaycanın təhsil sistemi dövlət tərəfindən idarə olunur və 
ibtidai orta təhsil təmin edən məktəblərdən ibarətdir. Dövlət eləcə 
də peşə məktəblərinə və ümumi və ixtisaslaşdırılmış orta və ali 
məktəblərə nəzarət edir. Ali və orta təhsil üzrə özəl təhsil müəssi-
sələri, öz proqramları olan litsey və gimnaziyalar da yaradılmışdır.  

Ölkənin təhsil indeksi yüksəkdir, ancaq burada narahatlıq 
doğuran bəzi məqamlar var. Məktəbəqədər müəssisələrin sayının 
azalması əsasən, qadınlardan ibarət olan tərbiyəçilər üçün iş 
yerlərinin azalması ilə nəticələndi. Baxmayaraq ki, ümumtəhsil 
orta məktəblərinin sayı dəyişməmişdir, lakin oradakı şərait 
pisləşmişdir. Onların infrastrukturlarının təzələnməsi, məktəb 
ləvazimatının alınması, proqramın təkmilləşdirilməsi üçün 
maliyyə vəsaitləri kifayət edir.  

1996-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq, dərs kitablarının 
məktəb naharlarının və başqa xidmətlərin qiyməti valideyn 
tərəfindən ödənilir. Adambaşına az gəliri olan valideynlərin 
uşaqları üçün məktəb forması almaq, yaxud onların nəqliyyat 
xərclərini ödəmək imkanı məhduddur. Uşaqlar ailə büdcəsinə 
əlavə gətirmək üçün məktəbdən aralanırlar. Beynəlxalq təşkilatlar 
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və QHT qeyd edirlər ki, oğlanlara nisbətən qızlar daha çox 
təhsildən kənarda qalırlar. Rəsmi statistika və ekspertlərin 
nəticələrinə görə daha az uşaq ümumtəhsil məktəblərini bitirir.  

6-23 yaşlarında uşaq və gənclər arasında təhsil müəssisələrinə 
qəbul azalmışdır. 1998-ci ildən onların 68,5%-i təhsillə cəlb 
olunmuşdur. 1999-cu ildə isə nisbət 61,3%-ə enmişdir. 

Ali məktəblərə qəbul hər 10 000 nəfərə 148 tələbədən (1990) 
112 tələbə (1999) enmişdir. Qadınlar tələbələrin təxminən 41%-ni, 
kişilər isə 59%-ni təşkil edirlər. Bakı Dövlət Universitetinə üz 
tutan cavanların təxminən 39%-i hüquq, 34%-i isə kömrük 
vasitələrini sahələrini seçirlər. texniki sahələri ən çox kişilər seçir. 
Onlar mühəndislik, ağır sənaye, enerli və cihazqayırma 
sahələrində çoxluq təşkil edirlər.  

2000-ci ildən ixtisaslaşmış orta məktəblərdə oxuyan 
tələbələrin 67%-ni qızlar təşkil edir. Onların təxminən 95%-i tibb, 
müəllimlik, təbiət elmləri və texnologiyanı seçir. Qızların 50%-
dən çoxu incəsənət, kompyuter elmi, iqtisadiyyat və idarəçilik 
sahələrini seçir. İnşaat, maşınqayırma, enerji, kənd təsərrüfatı və 
balıqçılıq orta təhsil məktəblərində oxumaq qızlar arasında dəbdə 
deyil. Müəllimliyi seçən tələbələrin təxminən 76%-i və təbiət 
elmlərini seçən tələbələrin 68%-i qızlardır. Rəsmi statistikaya 
görə, elmlər doktoru dərəcəsi alan 1 538 nəfərdən, təxminən 
30%-i qadındır. Aspirantların 31%-i qadındır. Bütövlükdə 
tələbələr arasında riyaziyyatın populyarlığı azdır.  

Hökumət siyasətin tərkib hissəsi olaraq, tələbələri ali təhsil 
almaq üçün xaricə getməyə sövq edir. Bu işin icrasına müxtəlif 
dövlət idarələri cəlb edilib. Ekspertlərin rəyinə görə, xarici təhsil 
müəssisələrində bir neçə min tələbə oxuyur. Rəsmi statistika 
göstərir ki, 2000-ci ildə xarici tələbə Azərbaycana universitet 
səviyyəsində təhsil almaq üçün gəlmişdir.  

Qadınların Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və QHT 
beynəlxalq təşkilatlar ilə yanaşı, elm və təhsildə pozulmuş gender 
balansının düzəlməsinə yönəlmiş proqramlar həyata keçirirlər. 
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Onlar, eləcə də daha çox sayda qadın elmi karyera seçməyə 
həvəsləndirməyə çalışırlar.  

1990-cı ilin əvvəlindən başlayaraq, təhsilin dövlət tərəfindən 
maliyyələşdirilməsi 1,5-2 dəfə azaldı. Bu müddət ərzində ÜDM-
də azalıb. Nəticədə təhsil sahəsinə adambaşına xərclənən vəsaitin 
azalması nəzərə çarpır. 

Respublikada 247 elmi elmi təşkilat fəaliyyət göstərilir. 
Bunlardan 125-i elmi tədqiqat mərkəzi, 60-ı planlaşdırma-
konstruktor bürosu, 45-i eksperimental laboratoriya və 17-i dövlət 
və ali təhsil institutlarıdır. Əvvəllər elmin müxtəlif sahələrində 
işləyən adamları sayı çox böyük idi və 52 400 nəfər təşkil edirdi. 
24 300 elmi işçidən 41%-in elmi dərəcəsi (elmlər namizadə və ya 
elmlər doktoru var).  

Azərbaycanda müxtəlif elmi-tədqiqat mərkəzindən ibarət  
Elmlər Akademiyası fəliyyət göstərir. Azərbaycanın elmi 
mərkəzlərində aparılan tədqiqatların səviyyəsi Sovet dövründə 
çox yüksək qiymətləndirildi, lakin hazırda bir çox sahələrdə 
təkmilləşdirmələr və qarşıda duran yeni vəzifələrə 
uyğunlaşdırmalar tələb olunur. Müasir dövrün ağır iqtisadi 
çətinlikləri ucbatından alimlərdən daha münasib iş şəraiti tapmaq 
ümidi ilə xaricə genderin sayı getdikcə artır. İctimai təşkilatların 
qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən, 1993-1994-cü illər ərzində 
ölkəni 100 000 adam tərk etmişdir. Azərbaycan Respublikasının 
“Elmdə və elmi-texniki fəaliyyətdə dövlət siyasətinin 
prinsiplərinə dair” Qanunu elmi işçilər üçün imtiyazlar nəzərdə 
tutur. 

Lakin indi bunun üçün tələb olunan iqtisadi bazarın 
yoxsulluğu qanunun təlimatına imkan vermir. Ali təhsil 
sistemində bir çox islahatlar aparmaqla yanaşı, Azərbaycanda 
uzunmüddətli insan inkişafının əsas zəmini olan elmi bazanın 
zəifləməsinin də mümkün dərəcədə qarşısı alınmalıdır.  

Sosial siyasətin gender təhlili göstərdi ki, bazar 
iqtisasiyyatına keçid şəraitində ölkədə aparılan sosial-iqtisadi 
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siyasət gender baxımından həssas olmaması qadınların 
vəziyyətinə, onların cəmiyyətdəki ictimai roluna mənfi təsir 
göstərdi.              
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NƏTİCƏ 
 
 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə başlanmış dövlət quruculuğu sahəsində 
genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində ölkədə iqtisadi və siyasi 
sabitlik təmin edilmiş, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan 
Respublikasının nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmiş, 
iqtisadiyyatın dinamik inkişafının əsası qoyulmuşdur. Həyata 
keçirilən islahatların başlıca məqsədi demokratik və güclü 
iqtisadiyyata malik müstəqil dövlətin qurulmasından ibarət 
olmuşdur. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafını xarakterizə edən əsas 
göstəricilərin kompleks təhlili sübub edir ki, respublikanın 
davamlı inkişafı, əhalinin layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək 
məqsədi daşıyan dövlət siyasəti müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. 
Son illər Azərbaycan bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişfa 
səviyyəsini səciyyələndirən mühüm göstəricilərin – ÜDM-in 
artım sürətinə görə lider ölkələr sırasındadır. Belə ki, 2000-2006-
cı illərdə ÜDM-in həcmi 2,4 dəfə artmış, onun adambaşına düşən 
məbləği 2000-ci ildə 665 ABŞ dollarına bərabər olduğu halda, 
2006-cı ildə 2373 ABŞ dolları olmuşdur.  

2014-cü ildə ölkə iqtisadiyyatının inamlı inkişafı davam 
etmiş, əhalinin rifah halının daha da yüksəlməsi, dövlət tərəfindən 
bütün sosial və iqtisadi öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsi, infra-
strukturun təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması 
sayəsində işsiz və yoxsul əhalinin sayının azalması, 
əməkhaqlarının və pensiyaların artırılması və digər amillər onu 
deməyə əsas verir ki, ölkənin iqtisadi və sosial həyatında son illər 
müşahidə olunan dinamik inkişaf davamlı xarakter almış və 
bunun nəticəsidir ki, dünyanın aparıcı iqtisadi müzakirə mərkəzi 
olan Davos Dünya İqtisadi Forumu rəqabət qabiliyyətinə görə 
ölkəmizi 38-ci yerə layiq görmüşdür. İqtisadiyyatın dinamik 
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inkişafı büdcə gəlir və xərclərinin artımını təmin etmişdir. Son 10 
ildə dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri 10 dəfədən çox artmışdır. 
Sosial təminatlı xərclərin sürətlə artması ilə yanaşı, dövlət 
büdcəsindən investisiya yönümlü tədbirlərə ildən-ilə daha çox 
vəsait ayrılır.  

Sosial sahədə mövcud problemlərin kompleks şəkildə həllini 
nəzərdə tutan “2003-2005-ci illərdə yoxsulluğun azaldılması və 
iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, əhalinin 
istehsal resurslarından, o cümlədən torpaqdan, su ehtiyatlarından 
istifadə etməsi, habelə onların işlə təmin olunması, təhsil almaq 
xidmətlərindən faydalanmaq imkanlarının genişləndirilməsi, kişi-
lərlə qadınların bütün səviyyələrdə hüquq bərabərliyinin təmin 
edilməsi, infrastruktur və kommunal xidmətlərə olan ehtiyacın 
ödənilməsi, sanitariya və gigiyena şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə 225-dən çox tədbir həyata keçirilmişdir.  

2003-2004-cü illərdə yoxsulluğun azaldılmasına təqribən 1,7 
mlrd. ABŞ dolları həcmində vəsait xərclənmişdir. Görülən işlər 
nəticəsində 2001-2006-cı illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 
49%-dən 20,8%-ə enmişdir.  

Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatında baş 
verən irimiqyaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri bir daha 
təsdiqləyir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf 
strategiyası milli mənafelər, respublikanın potensial imkanları, 
dünya iqtisadiyyatının inkişaf meyilləri nəzərə alaraq uğurla 
həyata keçirilir.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinin 
öyrənilməsi, onun ölməz ideyalarının geniş təbliğ olunaraq 
praktik həyatda tətbiqi və gələcək nəsillərə çatdırılması müasir 
qloballaşma dövründə xüsusi aktuallıq kəsb edir. 2004-cü ildən 
analoqu olmayan əlahiddə statuslu ictimai qurum kimi fəaliyyət 
göstərən Heydər Əliyev Fondu xeyirxah və humanist insani 
dəyərlərə tapınaraq ümummilli liderin zəngin dövlətçilik irsinin 
bütün dünyada tanıdılması və təbliği istiqamətində ardıcıl iş 
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aparır. Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə həyata keçirilən çoxşaxəli layihələri birləşdirən ümumi ortaq 
xətt məhz milli genefondun qorunması, saf dəyərlərin ictimai 
şüurda möhkəmlənməsidir. Qarşıya qoyduğu bu kimi xeyirxah 
məqsədlərlə Heydər Əliyev Fondu nəinki respublika hüudlarında, 
elecə də beynəlxalq miqyasda böyük nüfuz və etimad qazana 
bilmişdir.  

2004-cü ildə YUNESKO-nun, 2006-cı ildə İSESKO-nun 
xoşməramlı səfiri seçilən fondun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva nəcib əməllərinə görə çoxsaylı beynəlxalq mükafatlara, 
fəxri adlara, təltiflərə layiq görülmüşdür.  

Azərbaycanın birinci xanımı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
İcraiyyə Komitəsinin 2007-ci il yanvarın 29-da Cenevrədə 
keçirilən 120-ci sessiyasını yekdil qərarı ilə ana, uşaq və ailə 
sağlamlığının qorunması və möhkəmlənməsi işində xüsusi 
xidmətlərinə görə mükafata, həmçinin genişmiqyaslı 
xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə 2007-ci ilin mayında Rusiyada 
“Qızıl ürək” beynəlxalq mükafatına layiq görülmüşdür. Həmin il 
mayın 17-də Cenevrədə isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının ali orqanı 
olan Dünya Səhiyyə Assambleyasının 60-cı sessiyasında 
Azərbaycanda səhiyyənin inkişafında, yeni xəstəxanaların 
açılmasında, onların müasir avadanlıqla təchiz edilməsndə Meh-
riban xanım Əliyevanın gördüyü işlər xüsusi vurğulanmış və ona 
İhsan Doğramacı Ali Sağlamlıq Fondunun mükafatı təqdim edil-
mişdir.  

Hər bir xalqın gələcəyi sayılan gənclərin intellektual 
inkişafını təmin etmədən onların milli-mənəvi dəyələrə bağlı 
şəxsiyyət kimi yetişməsinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Heydər 
Əliyev Fondunun ötən 11 ildə həyata keçirdiyi layihələrin 
sırasında elm və təhsilin, müasir informasiya texnologiyalarının 
mühüm yer tutması da məhz bu reallığa söykənir. Fondun bu 
istiqamətdə gördüyü işlər sırasında respublikamızın müxtəlif 
bölgələrində reallaşdırılan “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 
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proqramı müstəsmna əhəmiyyət daşımışdır. Proqram təhsilin 
səviyyəsinə birbaşa təsir edən problemlərin həllinə - tədris 
prosesinin bütün tələbləri səviyyəsində qurulmasına imkan verən 
müasir məktəb binalarının inşasına istiqamətlənmişdir. Bu sahədə 
real vəziyyəti qiymətləndirmək üçün fondun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə, ilk növbədə, ölkədəki məktəb 
binalarının vəziyyəti öyrənilmişdir. Aparılan monitorinqlər 
göstərmişdir ki, bir çox məktəblərdəki şəraitin yarıtmaz 
vəziyyətdə olması təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir edən mühüm 
amildir. 2005-ci ildə fond “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 
layihəsini başladı və bu layihə çərçivəsində ölkəmizdə 412 yeni 
məktəb binası inşa olundu. Sonradan bu proqramı dövlət 
dəstəklədi və ölkəmizdə 3 mindən artıq məktəb təmir olundu və 
yenidən quruldu.  

Heydər Əliyev Fondunun əhəmiyyətli bir hissəsini də səhiyyə 
sahəsində həyata keçirilən layihələr təşkil edir. Tibb ocaqlarının, 
uşaq-müalicə profilaktika müəssisələrinin yenidən qurulmasında, 
müasir avadanlıqla təchizatında iştirak, xarici ölkələrdən 
mütəxəssislərin yerli klinikalara dəvət olunmasına, treninqlərin 
keçirilməsinə dəstək, dünyanın bir sıra aparıcı tibb müəssisələri, 
səhiyyə şirkətləri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı bu yöndə 
həyata keçirilən fəaliyyətin ayrı-ayrı şaxələridir. “Talassemiyasız 
həyat naminə” layihəsi isə talassemiya xəstəliyinin geniş yayıl-
dığı ölkələrdən hesab olunan Azərbaycanda böyük rəğbətlə 
qarşılanmışdır. Talassemiya Diaqnostika Mərkəzinin 2009-cu il 
mayın 10-da – ulu öndərin doğum günündə istifadəyə verilməsi 
fondun ölkə səhiyyəsinə böyük töhfəsi oldu.  

 
Bu gün Azərbaycan qadınlarından çoxunun adlarını iftixar 

hissi ilə çəkmək olar. Dünya şöhrətli alim, akademik, görkəmli 
oftalmoloq-həkim Zərifə xamın Əliyeva haqqında Ümummilli 
lider Heydər Əliyev deyib ki, mən hələ onunla həyat quranda, 
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artıq elm yolunda idi, elmlə məşğul idi. O, çox istedadlı, çox 
xeyirxah, çox sadə insan idi.  

AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə yazır ki, 
akademik Zərifə Əliyeva üçün insan, vətəndaş və alim adları 
bölünməz bir vəhdət təşkil edir... Zərifə xanım çox bəyük bir 
həyat yolu keçmişdi: həkim-oftalmoloqdan başlayan o, AMEA-
nın akademiki, professor, Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun göz xəstəlikləri 
kafedrasının müdiri vəzifələrinə qədər yüksəlmişdir.  

Azərbaycanın ilk qadın akademiki Validə Tutayuk Moskvada 
Timirzayev adına Knd Təsərrüfatı Akademiyasında aspiranturanı 
başa vurub elmi ad aldıqdan sonra bütün ömrünü təbabət elminə, 
botanikaya həsr etmiş, Azərbaycanda milli kadrların yetişməsində 
onun böyük rolu olmuşdur.  

Azərbaycan şərqşünaslıq elminin bir sıra görkəmli 
nümayəndələri olmuşdur ki, onların azərbaycanlı-ərəbşünas, 
iranşünas və türkoloqların adları dünya şərqşünaslığında 
məşhurdur. Yeni tarixi mərhələdə şərqşünaslıq elmini ölkəmizdə 
AMEA-nın müxbir üxvü Gövhər Başəliyeva layiqincə təmsil edir. 
AMEA-nın vitce-prezidenti, akademik, millət vəkili İsa 
Həbibbəyli yazır ki, Gövhər Baxşəliyeva elmi mühitin ön 
sıralarında gedən, cəmiyyətin inkişafında öz töhfəsini verən, zəh-
mət və axtarışları üstün tutan ziyalılardandır. Çoxillik səmərəli 
ictimai və elmi fəaliyyəti, əldə etdiyi bilik və təcrübə bundan 
sonra da cəmiyyətimizdə fayda vermək yollarında inamla xidmət 
göstərəcəyinə işıq salır.  

Görkəmli şərqşünas-alim, Azərbaycanda ərəbşünaslıq üzrə 
ilk qadın filologiya elmləri doktoru, professor Aida xanım 
İmanquliyeva nüfuzlu alimlərimizdən olub. Dərin nəzəri bilikləri, 
analitik təfəkkürü, geniş erudisiyası, zəngin mütaliəsi, bir neçə 
Şərq və Qərb dillərini bilməsi sayəsində apardığı tədqiqatlar və 
yazdığı əsərlər qısa vaxt ərzində ona geniş şöhrət qazandırmışdır. 
O, öz zəhməti, istedadı, zəkası, qabiliyyəti sayəsində Azərbaycan 
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Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru 
vəzifəsinə ucalmışdır.  

Akademik qadınlardan, elm xadimlərindən Dövlət mükafati 
laureatı Adilə Namazova, İzzət xanım Orucova, Nilə Vəlixanl, 
Ümnisə Musabəyova və başqalarının adlarını çəkmək olar. 
Azərbaycan Texniki Universitetinin professoru Şahnaz Şahbazo-
va mənəvi saflığı, nəcib davranışı, yüksək mədəniyyəti, ləyaqəti 
ilə hamının hörmətini qazanmışdır. O, 2002-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Lütfi Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü, akademiyannı vitse-prezidenti 
seçilmişdir. O, 10 ildən çoxdur ki, qeyri-səlis məntiqi 
nəzəriyyənin banisi Lütfi Zadə ilə çalışır.  

Dünya şöhrətli alim, böyük şəxsiyyət, adı ilə hər bir 
azərbaycanlının fəxr edə biləcəyi həmvətənimiz, professor Lütfi 
Zadə Şahnaz xanım haqqında yazır ki, “Mənim doktor Şahnaz 
Şahbazova ilə tanışlığım 15 il bundan öncəki zamana təsadüf edir. 
Mənim onunla əlaqələrim peşəkar səviyyədədir. Dr. Şahnaz 
Şahbazova İÇ-Berkli, Azərbaycan Texniki Universiteti və Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi arasında ümumi proqramın 
yaradılmasında böyük rol oynayıb. Dr. Şahbazova bacarıqlı 
tədqiqatçı və istedadlı araşdırıcıdır. Mən əminəm ki, o, 
Azərbaycana döndüyündə, gələcəkdə də həm tədrisdə, həm də 
tədqiqatda çox güclü və aktiv olacaq və elmin, texnologiyanın 
inkafına gözəl töhfələr verəcək.” Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, 
bu sahədə görkəmli alim, professor Rafiq Əliyevin də xidmətləri 
danılmazdır.  

Müasir dünyada hər bir ölkənin uğurunu bilik, elm və təhsil 
müəyyən edir. Dövlətin uğurlu gələcəyi cəmiyyətin, xüsusilə 
gənc nəslin intellektual potensialından asılıdır. Ona görə də hər 
bir xalq ümidini gənc nəslə bağlayır. Dahi rəhbər Heydər Əliyev 
gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə və bilik səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə daim önəm verərək bugünkü gənc nəslin 



 218

gələgəkdə Azərbaycanı yüksəklərə qaldıracağına böyük inam 
göstərib. 

Bu günkü gündə sürətli tərəqqi yolunda olan Azərbaycanda 
təhsil sisteminin insan kapitalının inkişaıi çağırışlarına cavab 
verməsi istiqamətində yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və 
təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standarttlarına 
uyğunlaşdırılması prioritet vəzifə kimi qarşıda durur.  

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi milli, mənəvi 
ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanaraq və Boloniya prosesində 
yaxından iştirak etməklə ümumdüyna təhsil sisteminə inteqrasiya 
yolu ilə inkişaf etməkdədir.  

Aparılan uğurlu islahatlar nəticəsinfə əhalinin təhsil səviyyəsi 
ilbəil artır və bu gün 15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 
nəfərindən 971-i ali, orta ixtisas və orta təhsilə malikdir.   

İlkin məlumatlara əsasən, 2015-ci il yanvar ayını 1-i 
vəziyytinə ölkədə fəaliyyət göstərən 1639 dövlət və 41 qeyri-
dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisəsində 108 min uşaq və ya 1-5 
yaşlı uşaqların 13,5 faizi tərbiyə alır.  

Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası”nın 
təsdiqlənməsi barədə 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun 
rektoru, Milli Məclisin deputatı Aqiyə Naxçıvanlı deyib ki, 
Dövlət Strategiyasının qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi təhsil sisteminin yeniləşməsinə, insan kapitalının 
inkişafına təkan verəcək. Müasir dövrün, qloballaşan dünyanın 
çağırışlarına cavab verən təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyasının qarşıya qoyduğu məsul və şərəfli vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi təhsil sisteminin yeniləşməsinə, insan 
kapitalının inkişafına təkan verəcək, ölkəmizin iqtisadi 
inkişafının davamlı və dayanıqlı olmasını təmin edəcək.  

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və 
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət 
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Komitəsi “Müasir dövrün çağırışları: ailə institutu və dini 
dəyərlərin vəhdəti mövzusuna həsr olunmuş konfransda 
Azərbaycanda ailə dəyərləri, ailə institutunun formalaşmasında 
və qorunub saxlanılmasında milli və dini dəyərlərin rolu və digər 
aktual məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Tədbirdə iştirak 
edən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Hicran Hüseynova ölkədə həyata keçirilən dövlət ailə 
siyasətindən və milli dini dəyərlərin qorunması istiqamətində 
aparılan islahatlardan, perspektivlərdən danışıb. O, bildirib ki, 
ayrı-ayrı bölgələrdə əhali arasında, xüsusən gənc ailələrlə milli 
dəyərlərin qorunub saxlanılması, daha da möhkəmləndirilməsi, 
eyni zamanda gənclərin layiqli vətəndaş və əsl şəxsiyyət kimi 
yetişməsi istiqamətində maarifləndirmə işləri aparılır.  

90-cı illərin birinci yarısı Azərbaycan iqtisadiyyatı ümumi 
böhran və inflyasiya ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə bazar 
iqtisadiyyayına keçmək və iqtisadiyyatda struktur islahatları 
aparmaq zərurəti yarandı. Ümumi Daxil Məhsul aşağı düşməyə 
və inflyasiya xeyli yüksəlməyə başladı. Hesablamalara görə, 
1995-ci ildə ÜDM-nin səviyyəsi 1990-cı illə müqayisədə 44%-ə 
düşmüşdür.  

Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid qadınların əmək 
bazarında vəziyyətini xeyli pisləşdirdi. Bu öz əksini qadınların 
gəlir səviyyəsinin aşağı düşməsində, yoxsulluğun 
feministləşməsində tapdı. Məşğulluq sahəsində mövcud olan 
ayrı-seçkilik iqtisadi təhlildə gender bərabərsizliyinin mərkəzi 
anlayışı olaraq qalır.  

Bazar iqtisadiyyatında keçid şəraitində sosial-iqtisadi 
siyasətin gender baxımından tədqiqi aşağıdakı nəticələrə gəlməyə 
imkan verir: 

1. qurumlarda olan bazar iqtisadiyyatı daqınlara kişilərlə 
bərabər imkanlar, qadınların hüquqi bərabərliyinə təminat 
yaratmaq; 
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2. bazar iqtisadiyyatına keçid qadınların məşğulluğuna 
ağır zərbə vurdu; 

3. qeyri-formal və gizli işsizliyin mövcud olması; 
4. əmək bazarında qadınların daha az əməkhaqqı 

almasına, ixtisaslaşmış və təhlükəli işlərdə işləməsinə şərait 
yaradan gender bölgüsü (seqreqasiya) hələ də qalmaqdadır; 

5.   əmək bazarında mövcud olan sahə, professional, 
şaquli seqreqasiya qadınlara qarşı ayrı-seçkilik üçün zəmin 
yaradır. Qadınların əmək hüquqları tez-tez pozulur, bu xüsusilə 
özəl sektora aiddir; 

6. qadınların əməkhaqları ilə keçirilən əməkhaqları 
arasında hələ də kəskin fərqlər mövcuddur; 

7. qadınlar daha az əməkhaqqı olan sahələrdə çalışırlar; 
8. qadınların gəlirlərinin xeyli aşağı düşmüş, onlar 

marqinal qrupa çevrilmişlər; 
9. qadınlar iqtisadiyyatın daha gəlirli sahələrindən 

sıxışdırılıb çıxarılırlar; 
10.   qadınlar arasında yoxsulluq daha geniş yayılıb, 

yoxsulluğun feministləşməsi müşahidə olunur; 
11.  ölkədə keçirilən özəlləşmədə qadınların maraqları 

nəzərə alınmayıb, çox az qadın bu prosesdə iştirak edib; 
12.   qadınların dəyəri ödənilməyən əməyinin kifayət 

qədər qəbul edilməməsi və qiymətləndirilməməsi; 
13.   ailə üzvlərinəqalluqla bağlı qadınların dəyəri 

ödənilməyən əməyi haqqında sosial stereotiplərin mövcud olması. 
İqtisadi sahədə qadınların vəziyyətinin öyrənilməsi 

nəticəsində aşağıdakı təkliflər hazırlanmışdır: 
Bazar iqtisadiyyatının qurulmasında və inkişafınd aqadınların 

potensialından istifadə etmək zəruridir. Qadınların Sovet 
dövründə əldə etdikləri yüksək təhsil və professionallıq buna 
imkan verir. Həmçinin keçid dövrünün aparıcı prinsipləri – 
plyüarizm, həqiqi siyasi təmsil olunma, iqtisadi inkişaf və 
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imkanların genişlənməsi – qadın hüquqlarının bərabərliyi 
uğrunda hərəkat üçün zəmin yaradır.  

Qadın və kişilərin əməkhaqları arasında fərqləri aradan 
qaldırmaq,  məşğuluq sahəsində gender balansını təmin etmək, 
qadınların potensialından daha dolğun və hərtərəfli istifadə etmək 
və buna imkanlar yaratmaq məqsədilə siyasi və ictimai 
proqramlara, sənədlərə gender problemini inteqrasiya etmək 
lazımdır.  

Qadın və kişilər arasında fərqi azaltmaq, qadınlara qarşı ayrı-
seçkiliyi aradan qaldırmaq üçün makroiqtisadi siyasət gender 
baxımından təhlil edilməli və qadınların iştirakı və maraqları 
nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmalıdır. Bu siyasət əsasən 
formal sektora yönəlib. O, qadınların təşəbbüskarlığını azaltmağa 
meyillidir və iqtisadi siyasətin qadın və kişilərə müxtəlif təsiri 
nəzərə alınmır. Ona görə də bütün siyasi istiqamət və 
proqramların gender analizinin aparılması yoxsulluqla mübarizə 
strategiyası üçün çox vacibdir. Yoxsulluğun aradan qaldırılması 
və stabil inkişafa nail olmaq üçün makroiqtisadi və soaial 
siyasətin, həmçinin yoxsulluğun azaldılması strategiyasının 
formalaşdırılmasında qadın və kişilər hərtərəfli və bərabər iştirak 
etməlidirlər. yoxsulluğu ancaq yoxsulluqla mübarizə proqramı 
vasitəsilə aradan qaldırmaq olmaz. Bu məqsədlə qadınların 
iqtisadi resurslara, imkanlara və dövlət qulluğuna çıxışı 
imkanlarını təmin etmək məqsədi ilə iqtisadi strukturlarda 
dəyişiklik etmək və demokratik iştirak tələb olunur.  

Qadınlar iqtisadiyyata və yoxsulluqla mübarizəyə öz 
töhvələrini həm dəyəri ödənilən, həm də ev təsərrüfatında dəyəri 
ödənilməyən əməkləri vasitəsilə verirlər. Bu sahədə qadınların 
hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi yoxsulluğun aradan 
qaldırılmasının vacib amillərindəndir.  

İqtisadi və  sosial həyatda qadın və kişilər arasında fərqi 
azaltmaq, qadınların (xüsusilə yoxsul qadınların) vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün dövlət tərəfindən məqsədli proqramlar 
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hazırlanmalıdır. Onlar üç qrupa bölünə bilərlər: qadınlar üçün iş 
yerlərinin dəstəklənməsi, qadınların gəlirlərinin artırlıması və 
sosial yardım.  

Əsas tədbirlər içərisində kompleks sənaye siyasətini qeyd 
etmək lazımdır. Bu siyasət yalnız əsasən kişilər işləyən hasilat və 
ağır sənayeyə deyil, həm də əsasən qadın əməyi istifadə olunan 
emal sənayesinə, yüngül maşınqayırma və s. sahələrə 
yönəldilmişdir. Qadın əmyinə tələbatı təşkil etmək məqsədilə 
qadınlar üçün sosial işləri genişləndirmək, qadınlar arasında kiçik 
sahibkarlıq və özünəməşğulluğun inkişafı üçün şərait yaratmaq 
lazımdır.  

Sosial siyasətin gender təhlili göstərdi ki, bazar  
iqtisadiyyatına keçid şəraitində ölkədə aparılan sosial-iqtisadi 
siyasət gender baxımından həssas olmaması qadınların 
vəziyyətinə, onların cəmiyyətdəki ictimairoluna mənfi təsir 
göstərdi.  

İqtisadi fəal əhalinin böyük hissəsi yoxsulluq kateqoriyasına 
aiddir ki, onların da böyük hissəsi qadınlardır. Bunn səbəbi odur 
ki, qadınlar əmək bazarında kişilərə nisbətən daha az rəqabət 
qabiliyyətlidirlər, iş yerlərini daha az itirirlər və eyni zamanda ev, 
ailə üçün daha çox cavabdehdirlər. bununla yanaşı qadınlar heç 
də probleminin yeganə çıxış yolu vəsait və birbaşa yardım olan 
sosial əlil deyillər. Müasir qadınlar öz problemlərini özləri həll 
etməyi bacarırlar və buna hazırdırlar.  

Sosial-iqtisadi siyasətin əhalinin həyat səviyyəsinin 
qaldırılması ilə bağlı hissəsinin formalaşmasında gender 
faktorunun nəzərə alınması həssas qruplara (tək analar, ailə 
başçısı olan qadınlar, qaçqın və məcburi köçkün qadınlar) yalnız 
maddi yardım edilməsini nəzərdə tutmur. O, hər şeydən əvvəl 
həmin qrupları öz problemlərini sərbəst həll etmək imkanlarının 
təmin edilməsinə, fəal həyat tərzini dəstəkləməsinə 
istiqamətlənməlidir.  
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İqtisadi islahatlar şəraitində sosial siyasətin əsas 
vəzifələrindən biri əhalinin ehtiyacı olan qrupların ailə prinsipi 
əsasında sosial təminat sisteminin möhkəmləndirilməsi və ayrı-
ayrı qrupların gender maraqları nəzərə alınmaqla yoxsul əhaliyə 
köməyin ünvanlandığının gücləndirilməsidir.  

Ailə öz üzvləri üçün təbii müdafiə mexanizmidir. Dövlətin 
sosial müdafiə sisteminin vəzifəsi isə bu mexanizmi əvəz etmək 
yox, onu möhkəmləndirmək və gücləndirməkdir. Ailəyə müna-
sibətdə sosial siyasətin ümumi vəzifə-ailə potensialını 
möhkəmləndirmək, ailənin öz funksiyalarını daha dolğun yerinə 
yetirməsi üçün şərait yaratmaqdır. Bu vəzifənin həyata 
keçirilməsi qadınların cəmiyyətdəki vəziyyətindən, onların qərar 
qəbulunda iştirakının və ictimai inkişaf proseslərinə 
intiqrasiyasının səviyyəsindən, ailədaxili rolların bölünməsindən, 
iş və ailə vəzifələrini birləşdirmək imkanından xeyli dərəcədə 
asılıdır. Qadınların vəziyyətini yaxşılaşdırmadan ailə institutunu 
möhkəmləndirmək sahəsindəki siyasətdən, uşaqların və 
vətəndaşların digər kateqoriyalarının vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaqdan və nəticədə stabil və dayanıqlı inkişafdan, 
cəmiyyətin sosial yönümünün gücləndirilməsindən və insan 
haqlarına riayət edilməsindən danışmaq olmaz.  

İqtisadi islahatlar şəraitində sosial siyasətdən danışarkən 
gender yanaşmasının aktual olduğunu üç əsas istiqaməti qeyd 
etmək lazımdır: 

- yoxsulluqla mübarizədə əhalinin gəlir səviyyəsini təmin 
etmək üçün əlavə tədbirlərin qəbul edilməsiin zərurəti; 

- iş və ailə borclarının birləşdirilməsi də daxil olmaqla 
həyatın bütün sahələrində kişi və qadınlar üçün bərabər hüquq və 
imkanların təmin edilməsi; 

- ehtiyacı olan vətəndaşlara, sosial xidmət müəssisələri də 
daxil olmaqla, sosial yardımın təşkilinin yaxşılaşdırılması və 
effektliyinin artırılması. 



 224

Fəaliyyəti çətin həyat şəraitinə düşmüş uşaq, qadın və ailələrə 
kömək etməyə yönəldilmiş sosial xidmət müəssisələri sisteminin 
yaradılması əhalinin kompleks sosial müdafiəsinin təşkilinin yeni 
istiqamətidir.  

Hazırkı vaxtda sosial sahədə olan vəzifələrin həlli üçün 
ictimai prosesin bütün iştirakçılarının-dövlət strukturları, ictimai 
təşkilatlar və qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətini birlə-
şdirmək zəruridir.  

Sosial-iqtisadi və siyasi islahatların həyata keçirilməsi, 
iqtisadiyyatın və sosial həyatın yenidən qurulması cəmiyyətin 
patriarx modelindən qadın kişilərin marağını nəzərə alan və son 
nəticədə şəxsiyyətin inkişafına, humanist sosial dövlət 
qurulmasına yönəldilmiş bərabər imkanlar cəmiyyətinin tədrici 
keçidlə müşaiyyət olunmalıdır.  

Azərbaycanda sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində 
hərtərəfli və dinamik inişaf geniş beynəlxalq əməkdaşlığa güclü 
zəmin yaradıb. Ölkədə iqtisadi və siyasi islahatların bir-birini 
tamamlamaqla və milli mənafelərin qorunması ilə aparılması, 
müasirliyi çoxşaxəli inkişafa imkan vermişdir. Nəticədə son on 
bir il ərzində iqtisadiyyat və sənaye göstəriciləri üç dəfədən çox 
artmış, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dünyada sürətli, yüksək 
templi olmuşdur.  

2014-cü ilə ölkə iqtisadiyyatının inamlı inkişafı davam etmiş, 
əhalinin rifah halının daha da yüksəlməsi, dövlət tərəfindən bütün 
sosial və iqtisadi öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsi, yeni iş 
yerlərinin yaradılması sayəsində işsiz və yoxsul əhalinin sayının 
azalması, əmək haqlarının və pensiyaların artırılıması və digər 
amillər onu deməyə əsas verir ki, ölkənin iqtisadi və sosial 
həyatında son illər müşahidə olunan dinamik inkişaf möhkəm 
meyil şəklini almışdır.  

Ölkədə səhiyyə sistemində həyata keçirilən mühüm islahatlar 
nəticəsində dövlər büdcəsində səhiyyənin inkişafına ayrılan 
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vəsaitin məbləği ilbəil artır, yeni müasir müalicə ocaqları inşa 
edilir və yenidən qurulur.  

2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə büdcədən səhiyyə 
xərcləri 7,5 faiz artaraq 665,3 milyon manat təşkil etmişdir. 2015-
ci il üçün büdcə vəsaiti 777,7 milyon manata çatdırılmışdır.  

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, ölkədə 
aparıcı texnologiyalarla, müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olun-
muş yeni tibb mərkəzlərinin yaradılması işi davam etdirilmişdir.  

Azərbaycan respublikasında təhsil sistemi milli, mənəvi 
ümumbəşər dəyərlərə əsaslanaraq və Boloiya prosesində 
yaxından iştirak etməklə ümumdünya təhsil sisteminə inteqrasiya 
yolu ilə inkişaf etməkdədir.  

Aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində əhalinin təhsil 
səviyyəsi ilbəil artır və bu gün 15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 
1000 nəfərindən 971-i ali, orta ixtisas vıə orta təhsilə malikdir.     

ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında gender 
məsələləri üzrə iclas təşkil olunub.  

İclasda çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, 
Milli Məclisin insan hüquqları komitəsinin sədri Rəbiyyət 
Aslanova bildirib ki, Dünya İqtisad Forumunun ekspertlərinə 
görə hələ heç bir ölkə iqtisadiyyat, siyasət, təhsil və səhiyyə 
sahələrində kişi və qadınlar arasında tam bərabərhüquqluluğa nail 
ola bilməyib. Gender diskriminasiyası müxtəlif formalarda həm 
Qərb, həm də Şərq ölkələrində mövcuddur. Lakin Azərbaycan 
qadın hüquqları sahəsində tarixi təcrübəyə malikdir. Belə ki, 
Şərqdə ilk dəfə məhz Azərbaycanda gender bərabərliyi sahəsində 
qanunvericilik aktları qəbul olunub. 

Azərbaycan bu gün qadınların hüquqlarının qorunması 
sahəsində bir çox uğurlara imza atıb və ATƏT-in üzvü kimi bu 
sahədə qanunvericiliyi modernləşdirib. Həmçinin gender 
bərabərliyi “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”  İnkişaf 
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Konsepsiyasının strateji məqsədlərindən biridir və bu sahə üzrə 
məsələlər dövlətin diqqət mərkəzindədir.  

Azərbaycanın gender bərabərliyi sahəsində beynəlxalq dialoq 
sahəsinə çevrildiyni diqqətə çatdıran R.Aslanova son illərdə 
ölkəmizdə bununla bağlı bir sıra regional və beynəlxalq 
tədbirlərin keçirildiyini qeyd edib. Bildirib ki, gender bərabərliyi 
sahəsində nümunəvi ölkə olan Azərbaycanın ictimai-siyasi 
həyatında qadınlar xüsusi rol oynayırlar. Təhsil sahəsində 
çalışanların 70, səhiyyə sektorunda işləyənlərin isə 60  faizə 
yaxını qadınlardır. 2014-cü ildə keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin 
nəticələrinə görə, Azərbaycanda bələdiyyələrə seçilən qadınların 
sayı 2004-cü il seçkiləri ilə müqayisədə doqquz dəfə artıb.  

Azərbaycan təhsilinin böyük tarixi var. Ədəbiyyat, 
mədəniyyət, elm və digər sahələrdəki nəzərə çarpan inkişafımız 
məhz böyük ənənəsi olan təhsilin məhsuludur. Azərbaycan 
tarixində bir mərhələ təşkil edən sovet dövründə təhsil sahəsində 
mühüm işlər görülmüşdür. Bu dövr ümumi icbari orta təhsilə 
keçilməsi, orta və ali məktəb şəbəkəsinin inkişaf etdirilib 
genişləndirilməsi, yüksək ixtisasalı kadr hazırlığı işinin ön plana 
çəkilməsi və digər mühüm məsələlərin həlli ilə də yadda qalır. 
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bu dövrü belə xarakterizə edirdi: 
“Bu təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu ondan görmək 
olar ki, Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək 
elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil 
edir. Əgər bunlar olmasaydı, Azərbaycan iqtisadiyyatı belə güclü 
inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, biz indi Azərbaycanı 
müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik” və ya “XX əsrdə 
yaranmış təhsil sistemi bizim böyük sərvətimizdir və XXI əsrə 
biz müstəqil dövlət olaraq həmin bu sərvətlə, həmin bu poten-
sialla başlamışıq.” 

SSRİ-də təhsil islahatları keçirmək ideyasının müəllifi kimi 
bu nəhəng iş Heydər Əliyevə tapşırılmışdı və 1984-cü il aprelin 
12-də SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında onun “Ümumtəhsil və 
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peşə məktəbi islahatının əsas istiqamətləri haqqında” məruzəsi 
ölkənin təhsil sisteminin inkişafında böyük bir hadisə idi.  

1998-ci il martın 30-da “Azərbaycan Respublikasında təhsil 
sistemində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Sərəncam 
imzalandı. Məhz bundan sonra Heydər Əliyevin təhsilimizə və 
təhsil işçilərinə göstərdiyi xüsusi qayğının, onun vəfatından sonra 
isə ideyalarının layiqli davamçısı, “hər bir azərbaycanlının 
prezidenti” möhtərəm İlham Əliyevin bu sahəyə diqqətinin ifadə-
sidir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın (2004-2008-ci illər) 97-ci maddəsi təhsillə bağlıdır. 
Burada təhsillə bağlı bir çox prioritet məsələlər əhatə olunur.  

Müstəqilliyin çətin yolları ilə irəliləyən Azərbaycan bütün 
sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də böyük vəzifələr yerinə 
yetirmək zərurəti ilə üz-üzə dayanmışdı. Azərbaycanın XX əsrdə 
siyasi, iqtisadi, mənəvi inkişafının ən mühüm yekunlarından biri 
ölkədə müasir təhsil sisteminin yaradılmasıdır.  

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda təhsilin inkişafı 
bütövlükdə Sovet İttifaqında qəbul edilmiş təhsil strategiyasının 
ruhuna və tələblərinə uyğun olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada 
həyata keçirilirdi.  

1969-cu ildə respublika rəhbərliyinə irəli çəkilən Heydər 
Əliyev mövcud rejimin sərt qanunları çərçivəsində Azərbaycanın 
tərəqqisi, elm, təhsil və mədəniyyətin yüksəlməsi üçün çox 
məharətlə düşünülmüş strategiya və taktika seçməyə nail oldu. 
Bu illər ərzində Azərbaycanda təhsilin inkişafı geniş vüsət aldı. 
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrindən tutmuş ali məktəblərədək 
bütün təhsil ocaqları əvvəlki illərlə müqayisədə yeni inkişaf 
pilləsinə çıxaraq Azərbaycan əhalisinin təhsil, ümummədəni və 
intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində böyük rol oynadı.  

İqtisadi inkişafın müasir mərhələsində müşahidə olunan 
durçəliş, yaranmış maliyyə sabitliyi, qeyri-büdcə sferasından 
əlavə vasitələrin cəlb olunma imkanlarının mövcudluğu mövcud 
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çətinlikləri aradan qaldırmağa, həm də bütövlükdə təhsil 
sistemində köklü islahatlara başlamağa əlverişli şərait yaratmışdı.  

Bu sahədə sonralı inkişaf və əldə edilən nailiyyətlər hörmətli 
Prezidentimiz İlham Əliyevin bilavasitə gördüyü işlərlə bağlıdır. 
2002-ci il fevralın 11-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
üçün Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi 
haqqında” fərmanında deyilir ki, “Azərbaycan Respublikasında 
son on il ərzində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar qısa tarixi 
dövr ərzində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olmasını 
təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və 
əhalinin həyat səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırmışdır.” 

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, regionların inkişafı və eyni 
zamanda, sosial məsələlərin həlli başlıca vəzifələrdir. Bütün 
bunları həyata keçirmək üçün ölkənin güclü iqtisadiyyatı 
olmalıdır. Əgər iqtisadiyyat olmasa, heç bir sosil proqramı həyata 
keçirmək mümkün olmayacaqdır. Ona görə də bu gün iqtisadi 
inkişaf məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Sosial-iqtisadi 
inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri bu regionların inkişaf 
proqramları da məhz bu məqsədə xidmət edir. Möhtərəm İlham 
Əliyevin dediyi kimi, təhsil, bilik, elm tərəqqi deməkdir.  

Sosial funksiya əhalinin sosial müdafiəsini, bütün cəmiyyət 
üzvləri üçün onların nemətlər istehsalında bilavasitə iştirakından 
asılı olmayaraq normal həyat şəraitini təmin etməyə xidmət 
göstərir. Bazar iqtisadiyyatına keçid nəticəsində inzibati-amirlik 
sistemində dövlət tərəfindən bərabərçilik prinsipi üzrə sosial 
nizamasalma tədricən aradan qaldırılır. Dövlətin sosial sahədə 
həyata keçirdiyi funksiya ilk növbədə əhalinin təhsili, səviyyə, 
sosial müdafiə, sosial təminat və s. sahələrdə işlərin 
aparılmasında özünü göstərir.  

Dövlət əhalinin tam və səmərəli məşğulluğunu, ictimai 
tələbatı nəzərə alınmaqla əmək qabiliyyətli bütün əhalinin 
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qabiliyyətinə, təhsilinə və peşəsinə uyğun işlə təmin edən elmi-
texniki, iqtisadi və sosial tədbirlər kompleksini həyata keçirir.  

Azərbaycan Respublikasında dünya standartlarına müvafiq 
təhsil standartlarını tətbiq edir. Azərbaycan dövləti bilik, bacarıq 
və istedadı reallaşdırmaq üçün həmıya bərabər şəraitin 
yaradılması, təhsilin demokratikləşdirilməsi, təhsil 
müəssisələrinin artırılması, ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə 
edilməsi, insan həyatı və sağlamlığının qorunması, təhsilin elmi-
kütləvi xarakter daşıması prinsiplərini ardıcıl olaraq həyata 
keçirir.  

Düşünülmüş siyasət, səmərəli, müasirliyi özündə ehtiva edən 
inkişaf modeli, konkret iqtisadi proqramlar və dəqiq 
mexanizmlərlə fəaliyyət ölkədə rəqabətqabiliyyətli iqtisadi 
inkişafı təmin edir. Nəticədə bu gün Azərbaycan regionun söz 
sahibi olan qüdrətli dövlət səviyyəsindədir və dünya 
iqtisadiyyatına uğurlu inteqrasiyanı, sürətli inkişafı bir nümunə 
kimi nümayiş etdirir və daim güclənən mövqeyini qoruyur. 
Dövlət başçısı ölkəmizdə gedən həqtərəfli tərəqqi barədə deyib: 
“Bu gün dünyada nadir Azərbaycan inkişaf modeli var. Artıq biz 
bu barədə danışa bilərik, çünki bu model, doğrudan da, bir 
nümunə kimi hər bir ölkə üçün maraqlı olmalıdır. Siyasi, iqtisadi 
islahatlar, müstəqil siyasət, dinlərarası dialoq, yüksək səviyyəli 
milli dini tolerantlıq, dözümlülük, sosial siyasət və görülən işlər 
göz qabağındadır.”  
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