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ӘHALİNİN SOSİAL MÜDAFİӘSİ VӘ ӘMӘK BAZARININ 

TӘKMİLLӘŞDIRİLMӘSİ İSTİQAMӘTLӘRİ 

 

Xülasə 
Məqalədə, müasir mərhələdə Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi və əmək bazarının təkmi-

lləşdirilməsi istiqamətləri araşdırılmış, əhalinin yoxsul təbəqəsinin sosial dəstəklənməsinə yönəldilmiş 

konkret tədbirlər tədqiq edilmişdir. Müəllif, xarici təcrübəni nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasında 

qəbul edilmiş Məşğulluq Strategiyası əsasında, işsiz əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində aparılan işləri təhlil etmiş, həmçinin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayan vətəndaşların 
məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən peşə təliminə göndərilməsiməsələlərini araşdırır. 

Açar sözlər: işsizlik, məşğulluq, sosial müdafiə, sosial sığorta, sosial müavinətlər,  işsiz statusu, peşə 

təlimi, əmək bazarı. 
 

 

GİRİŞ 

Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

əhalinin sosial müdafiəsi problemləri digər 

problemlərə nisbətən daha az öyrənilən bir mə-

sələdir. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial müdafiə 

- heç də ünvansız xeyriyyə aksiyası deyil. Əha-

linin yoxsul təbəqəsinin sosial dəstəklənməsinə 

yönəldilmiş konkret hərəkətləri həyata keçirt-

məkdən əvvəl, ciddi statistik tədqiqatlar, 

hüquqi dəstək, lazımi meyarlar və qiymətldən-

dirmə metodlarının işlənib hazırlanması va-

cibdir. Dövlətin fəaliyyət sahəsi kimi, sosial 

müdafiə özünün istiqamət və sahələr sistemini 

nəzərdə tutur.  

İşsizlərin sosial müdafiə sistemi iş qüvvəsi 

bazarında dövlətin idarəetmə elementi olaraq, 

işsizliklə əlaqədar insanların hüquqi və iqtisadi 

statusunda yaranan problemlərin azaldılmasına 

istiqamətlənmiş nizamlayıcı və tənzimləyici 

sistemdir. 

Məhz səmərəli məşğulluq iqtisadiyyatın çi-

çəklənməsi və əhalinin rifah halının artması 

üçün ilkin şərtdir. Yalnız səmərəli məşğulluq 

istənilən sosial proqramların həyata keçiril-

məsi üçün maddi əsas yarada bilər. Bunu görə 

də, iqtisadi səmərəliliyin, məhsuldar məşğul-

luğun artırılması nəinki məşğulluq siyasətinin, 

eləcə də ümumilikdə iqtisadi siyasətin ən va-

cib prioritetlərindən olmalıdır.   

 

Məşğulluğun tənzimlənməsi və sosial 

müdafiənin əsasları 

Müasir dövrdə, məşğulluğun dövlət tərəfin-

dən tənzimlənməsi və işsizlərin sosial müdafi-

əsi haqqında danışanda, əməyin könüllülük 

prinsipini də nəzərə almaq lazımdır. Könüllü 

işsizlikprinsipinə əsasən,  azadlığının bu nö-

vünə qarşı dövlət tərəfindən heç bir repressiv 

tədbir nəzərdə tutulmur. Vətəndaş öz əmə-

yinin tətbiqi sahəsinin və peşəsinin, mülkiyyət 

növünün və əlverişli iş rejiminin seçimində 

azaddır. Burada, həm tam məşğulluq, həm də 

qismən və ya müvəqqəti məşğulluq, əvəzçilik-

lə məşğulluq, çevik iş qrafiki, evdə məşğulluq 

və s., əməyin tətbiqinin coğrafi məkanı seçi-

minin azad olması mümkündür. Hal-hazırda, 

sonuncu məqamla əlaqədar müəyyən 

problemlər var. Belə ki, bu məsələ qeydiyyat 

problemi, evlə təmin edilmə, ölkənin müxtəlif 

əraziləri üzrə həyat səviyyəsində olan fərq-

lərlə bağlıdır. 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) 168 

saylı «Məşğulluğa dəstək və işsizlikdən müdafiə 

haqqında Konvensiya»sında işsizliyə qarşı 

sosial müdafiə sisteminin prinsipial əsasları ifa-

də edilmişdir.[1] Bu sistemin əsas məqsədi on-

dan ibarətdir ki, işsizliyə görə müavinətlərin ve-

rilməsi tam, məhsuldar və azad surətdə seçilmiş 

məşğulluğa dəstək versin və elə bir xüsusiyyətə 

malik olsun ki, sahibkarlar işçilərə məhsuldar 

məşğulluğu təklif etməkdə, işçilər isə - belə 

məşğulluğu axtarmaqda maraqlı olsunlar. 

UOT: 314.1 

JEL: R 21 
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İşsiz vətəndaşların müdafiəsi sistemi iqtisa-

di, təşkilati və hüquqi forma və üsulların kom-

pleksidir. İqtisadi müdafiə sisteminə əhalinin 

məşğulluq investisiya proqramlarının işlənib 

hazırlanması, mövcud iş yerlərinin qorunması 

üçün müəssisələrdə vergi-kredit tənzimlən-

məsi alətlərinin istifadəsi, əmək bazarında rə-

qabətə davamsız olan şəxslər üçün iş yerlərini 

yaradan müəsisələrin dəstəklənməsi, işsizlik 

baş verdikdə maddi kompensasiya sisteminin 

işlənib hazırlanması daxildir.  

Azərbaycan Respublikasında iş qüvvəsi baza-

rının dövlət tənzimlənməsi ilə Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məşğul olur. 10 

dekabr 1992-ci ildə ölkə Prezidentinin “Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yaradıl-

ması haqqında” Fərmanı ilə, Azərbaycan Res-

publikasının Sosial Təminat Nazirliyi ilə Azər-

baycan  Respublikasının  Dövlət Əmək və Sosial 

Məsələlər Komitəsi ləğv edilərək, Azərbaycan 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yaradıldı. Dövlət məşğulluq xidmətin-

dən əlavə, qeyri-dövlət, kommersiya işədüzəltmə 

xidmətləri də mövcuddur. Çox vaxt belə xidmət-

lər müəyyən əhali təbəqələrinə, məsələn, ordudan 

tərxis edilmiş gənclərə və s. istiqamətlənir.    

 İşsizlərin sosial müdafiəsi üzrə təşkilati 

tədbirlərin səmərəliliyi iş qüvvəsi bazarının 

infrastrukturunun inkişaf etməsindən asılıdır. 

Burada, kollektiv maraqların müdafiəsi və 

digər məqsədlərlə, işəgötürən və muzdlu 

işçilərin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün insti-

tusional strukturların mövcud olması vacibdir. 

Belə təşkilatlar kimi, həmkarlar ittifaqları, 

sahibkarlar assosiasiyaları, icarədarlar ittifaq-

ları, eləcə də sosial tərəfdaşlıq məsələlərində 

dövlət vasitəçiliyini həyata keçirən təşkilatlar 

çıxış edə bilərlər. Bu orqanların əmək bazarı 

subyektlərinin münasibətlər sisteminə daxil 

edilməsi, onların arasında olan ziddiyyətlərin 

aradan qaldırılmasını, müxtəlif iqtisadi alətlər 

və hüquqi normalar vasitəsi ilə məşğulluq 

siyasətinin təşkili və tənzimlənməsini təmin 

etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Əhalinin məşğulluğunun tənzimlənməsinə 

istiqamətlənmiş bir sıra qanunvericilik aktları 

hüquqi tənzimləmə formalarına aiddirlər. 

Bunlardan  ən başlıcası - Azərbaycan Respub-

likasının «Məşğulluq haqqında» Qanunudur. 

Bu sənədlə, dövlət tərəfindən əməyə dövlət 

təminatı verilir, məşğulluq sahəsində dövlət 

siyasətinin əsas prinsipləri, əhali məşğullu-

ğunun tənzimlənməsi və təşkili müəyyənləş-

dirilir, işi itirdikdə kompensasiyaların ödənil-

məsi  qaydaları təyin edilir. 

Dünya iqtisadiyyatında mütəmadi olaraq 

baş verən böhranlar nəticəsində, dünya əmək 

bazarında vəziyyət gərginləşmiş və bu da, 

sözsüz ki, Azərbaycanın da əmək bazarına 

təsirsiz ötüşməmişdir. Azərbaycan 

hökümətinin həyata keçirtdiyi bir sıra tədbirlər 

nəticəsində bu təsirlər azaldılsa da, ölkə 

daxilində işsizlik və işsizlərin sosial sığorta 

məsələləri xüsusi aktuallıq kəsb edir və 

məşğulluq sahəsində aparılan dövlət siya-

sətinin daha da inkişaf etdirilməsini tələb edir.   

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

və Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq, dövlət, 

öz ərazisində yaşayan vətəndaşlara məşğulluq 

sahəsində aşağıdakı zəmanətləri verir: müx-

təlif iş rejimləri əsasında məşğulluq növünün 

azad seçimi; Məşğulluq Xidməti tərəfindən 

müvafiq iş yerini tapmaqda pulsuz yardım; 

Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən müx-

təlif təlimlərin təşkil edilməsi; haqsız  olaraq 

işdən çıxarılmaya qarşı hüquqi müdafiə və s.  

Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş 

Məşğulluq Strategiyasına [2] əsasən, işsiz 

əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək 

məqsədi ilə, Məşğulluq Xidməti orqanları boş 

(vakant) iş yerləri haqqında məlumatları 

toplayaraq, işəgötürənlərlə (sahibkarlarla) əla-

qələr yaratmalı, işsiz kimi qeydiyyata alınan 

hər bir vətəndaşın işsizlik müddətinin azaldıl-

ması, sosial müavinətlərin verilməsində ün-

vanlılığın gücləndirilməsi və bu müavinətlərin 

minimum yaşayış səviyyəsi ilə uyğun-

laşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər 

görməlidirlər.  

Sosial cəhətdən daha həssas olan əhali qrup-

larına aid olan gənclər, qadınlar və yaşlı əhali 

üçün yeni iş yerlərinin yaradılması, onlara peşə 

təlimi kurslarının təşkil edilməsi, sosial mü-

dafiə məsələlərinin təşkili aktual problemlər sı-

rasında qalmaqdadır. Həmçinin, müəssisələrdə 

ehtimal olunan işdən azadolma qarşısında olan 

işçilərin qabaqcadan yeni peşələrə istiqamət-

lənməsi, bu sahədə məsləhət xidmətlərinin  və 
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peşə hazırlığı üzrə mərkəzlərin yaradılması 

vacib məsələlərdəndir. Bu problemlər, xüsusilə 

də regionlarda daha ciddi həll edilməlidir. 

Digər vacib məsələlərdən biri - işəgötürənlər 

(sahibkarlar) və işçilər arasında əmək müna-

sibətlərinin rəsmiləşdirilməsi haqqında mü-

qavilələrin bağlanmasıdır. 

1. İşsizlərin sosial müdafiəsində sosial 

müavinətlərin rolu 

İşsizliyə görə müavinət - sosial təminatın 

nisbətən yeni növüdür. Onun verilməsi Azər-

baycan Respublikasının aşağıdakı qanunverici-

lik aktları və onlara edilən əlavələrlə tənzimlə-

nir: Azərbaycan Respublikasının «Məşğulluq 

haqqında» Qanunu (2 iyul 2001-ci il); "Azər-

baycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası 

(2006-2015-ci illər)" (26 oktyabr 2005-ci il); 

Nazirlər Kabinetinin 22 yanvar 2002-ci il ta-

rixli qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşsizlik müavi-

nətinin hesablanması və verilməsi qayda-

ları”.[3] 

İşsizliyə görə müavinət müvafiq iş axtarışı 

məqsədi ilə Məşğulluq Xidməti orqanlarında 

qeydiyyatda olan işsiz vətəndaşlara verilir. 

Müavinətin təyin edilməsi haqqında qərar və-

təndaşın işsiz olması haqqında qəbul edilən 

qərarla eyni vaxtda qəbul edilir. İşsiz kimi 

qeydiyyatda olan vətəndaşların əsas dolanışıq 

mənbəyi məhz həmin müavinətdir.  Bunu 

nəzərə alaraq, işsiz kimi tanınan şəxslərə  

işsizliyə görə müavinəti, qanunla müəyyən 

edilmiş dövr ərzində, itirilən əməkhaqqına 

proporsional həcmdə ödəmək daha ədalətli 

olardı.  

Hal-hazırda, Azərbaycan Respublikasında 

işsizliyə görə müavinətlər Nazirlər Kabineti-

nin 2002-ci ildə 22 yanvar tarixli 12 saylı 

qərarı ilə təsdiq edilmiş «İşsizlik müavinətinin 

hesablanması və ödənilməsi Qaydalarına» 

əsasən verilir. 

Bu qaydalar «Məşğulluq haqqında»[4] 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən hazırlanmışdır. Burada müəyyən 

şərtlər və müddətlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Məsələn, qaydalarda deyilir ki, vətəndaşlara 

işsizlik üzrə müavinətlər işsiz statusu 

müəyyən edilən gündən hesablanır. Qanun-

vericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada, iş 

yerində ixtisarla əlaqədar, işçiyə iki aylıq 

əmək haqqının birdəfəlik ödənilməsi və son-

rakı bir ay bitdikdən sonra, işsizlik müavinəti 

təyin edilə bilər. Bəzi hallarda, bu müddət - 

iki ay təşkil edir.  

Qaydalarda həmçinin göstərilir ki, 12 aylıq 

dövr ərzində işsizliyə görə müavinətin 

müddəti 26 təqvim həftəsindən çox 

olmamalıdır. Əgər işsizlik statusuna malik 

olan vətəndaşı 12 ay ərzində münasib işlə 

təmin etmək mümkün olmayıbsa, onun 

işsizlik statusu saxlanılır və o təkrarən 

işsizliyə görə müavinət almaq ixtiyarındadır. 

Lakin bu halda ödənilən müavinət təsdiq 

olunmuş məbləğin minimum səviyyəsində 

müəyyən edilir.  

Müavinətin hesablanması qaydalarına gəl-

dikdə, əgər vətəndaş işsizlik statusu almamış-

dan öncə 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən 

az olmayaraq haqqı ödənilən işə malik olmuş-

dursa, bu zaman ona axırıncı iş yerindəki 12 

ay ərzində hesablanmış orta aylıq əmək haq-

qının 70 faizi həcmində müavinət verilir. Əgər 

iş müddəti 12 aydan az olmuşdursa, lakin 

faktiki olaraq 26 təqvim həftəsi təşkil etmiş-

dirsə, belə olduqda, müavinət  axırıncı iş 

yerində faktiki işlədiyi aylarda hesablanmış 

əmək haqqının cəmlənmiş məbləğinin faktiki 

işlənmiş ayların sayına bölünməsi ilə hesab-

lanır.[3]   

İqtisadiyyatda baş verən müəyyən 

proseslər nəticəsində bəzi müəssisələr işini 

dayandırdığı və işçilərin qrup şəklində 

məcburi ödənişsiz məzuniyyətə buraxıldığı 

halda, işsizlik statusu almış vətəndaşlara 

təsdiq edilmiş müavinətin minimum məblə-

ğinin 2 misli miqdarında ödənişlər edilir. 

İşsizlik üzrə müavinətin verilməsi zamanı 

nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin si-

yahısı “Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək 

haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan 

və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi 

və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 

əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 

nömrəli qərarına  əsasən müəyyən edilir.   

Müavinətin məbləğində hərbi qulluqçuların 

xüsusi rütbəyə və xidməti illərə görə aldıqları 

əlavələr də nəzərə alınır və ümumi əməkhaq-
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qının 70 faizi həcmində ödənişlər edilir.  

Digər hallarda işsizliyə görə verilən müavinət-

lər təsdiq edilmiş müavinətin minimum 

məbləği həcmində müəyyən edilir.  

Əgər işsiz vətəndaşın himayəsində 18 

yaşına çatmamış uşaqları varsa, işsizliyə görə 

ödənişlərin həcmi hər bir uşaq üçün müavi-

nətin 10 faizi məbləğində, lakin nəzərdə 

tutulmuş müavinətin 50 faizindən az 

olmamaqla, artır. Hər iki valideyin işsizdirsə, 

10 faiz artım onlardan yalnız birinə təyin 

edilir.[3]  

Qeyd etmək lazımdır ki, sosial müdafiə - 

müasir dövrdə sosial siyasətin ən başlıca isti-

qamətlərindəndir. Məhz yoxsulluq və onun 

doğurduğu nəticələr sosial stabilliyin pozul-

masına gətirib çıxaran ən başlıca səbəblərdir. 

Sosial müdafiənin prioritet vəzifələri maddi 

ehtiyacın, insan həyatının yaşam perspektiv-

ləri ilə əlaqəli ehtiyacların kifayət qədər 

ödənilməməsinin aradan qaldırılmasından 

ibarətdir. Cəmiyyətin hər bir üzvünü həyat 

səviyyəsinin aşağı düşməsindən sığortalamaq 

qeyri-mümkündür. Söhbət yalnız əhalinin 

müxtəlif qrup və təbəqələrinin sosial müda-

fiəsi məsələlərindən gedə bilər. Azərbaycanda 

müxtəlif sosial proqramlar fəaliyyət göstərir. 

Onlar, sosial müdafiənin istiqamətləri, 

regionlar, maliyyə mənbələri və digər amillərə 

görə fərqlənirlər. Onları birləşdirən cəhət 

ondan ibarətdir ki, bu proqramlar cəmiyyətdə 

sosial-iqtisadi vəziyyətin stabilləşməsinə və 

mövcud olan ən kəskin sosial problemlərin 

həllinə istiqamətlənmişdirlər.  

Sosial proqramlar - dövlətin, vətəndaşları 

müxtəlif iqtisadi və sosial risklərdən və həyat 

səviyyəsinin pisləşməsindən müdafiə etmək 

üçün işləyib hazırladığı tədbirlərdir. Onlar 

dövlətin cəmiyyətin həyatına müdaxiləsinin 

aktivlik dərəcəsini əks etdirir və müəyyən 

sosial nəticənin əldə edilməsi metodu kimi 

xidmət edir. Sosial proqramların bütün növləri 

aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: müxtəlif 

sosial məcmuların, ailələrin və fərdlərin inki-

şafı; müəyyən sosial-iqtisadi, sosial-demoq-

rafik və sosial-gəlirli əhali qruplarının sosial 

müdafiəsinin təmin edilməsi; hər hansı bir 

sosial cəmiyyətlərin və ümumilikdə cəmiy-

yətin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin 

optimallaşdırılması. Lakin heç də sosial proq-

ramların hər birisi texniki cəhətdən yüksək sə-

viyyədə işlənib hazırlanmır və qərb sosial 

proqramlarından fərqli olaraq, bir çoxu yalnız 

deklarativ xarakter daşıyır.  

 

Sosial müdafiə sahəsində dünya 

təcrübəsi və onun Azərbaycanda tətbiqi  

İnkişaf etmiş Qərb ölkələrində məşğullu-

ğun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi siyasəti 

probleminin həllinə  müxtəlif istiqamətlərdən 

yanaşılır. Məsələn, Almaniyada məşğulluğa 

dəstək  istiqamətində qanun qəbul edilmişdir. 

Bu qanuna əsasən, yaşlı və əlil  insanlara mü-

vəqqəti məşğulluq üçün yardım göstərilir. 50 

yaşdan yuxarı insanları işə qəbul edən 

şirkətlərə subsidiyalar və güzəştli kreditlər 

verilir və bu maliyyə vəsaitləri sonradan 

həmin işçilərin əməkhaqqlarına əlavələr kimi 

onlara ödənilir. Eyni yanaşma gənclərə də 

şamil edilir. ABŞ-da şirkət tərəfindən gənclə-

rin təlimlənməsinə yönəldilən vəsaitləri dövlət 

tam olaraq vergitutmadan azad edir. Bundan 

başqa, sonradan öz ehtiyacları üçün istifadə 

edəcəkləri şəxslərin hazırlanmasını təşkil edən 

şirkətlər tam və ya qismən sosial sığorta 

fonduna ödəmələrdən azad edilirlər. Böyük 

Britaniyada dövlət məşğulluq xidmətinin 

əməkdaşları öncədən işçilərin yeni tələb 

edilən ixtisaslara yönəldilməsini aşkarlamaq 

məqsədi ilə köklü yenidənqurmaya məruz 

qalacaq müəssisələrdə araşdırmalar aparırlar. 

Fransada peşə hazırlığı və yeni peşələrə daha 

asanlıqla keçid problemini həll etmək üzrə 

Milli assosiasiya fəaliyyət göstərir. Bu as-

sosiasiya ilə  müqavilə bağlamış sahibkarlar 

onun xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. 

Danimarkada 6 aydan çox işsiz olan şəxslər 

üçün fərdi iş axtarışı planları tərtib olunur və 

onlar həmin işlər üzrə hazırlıq kursları 

keçirlər.[5]  

Rusiyada işsizliklə mübarizə - ictimai (so-

sial) sığorta sisteminin bir elementidir. 

Məşğulluq haqqında Qanuna əsasən, qeyri-

büdcə federal fndu olan RF əhalisinin Dövlət 

Məşğulluq fondu yaradılmışdır. Fondun 

vəsaitləri - federal mülkiyyətdədir və Dövlət 

məşğulluq xidməti tərəfindən iidarə edilir. 

Fondun vəsaitləri işəgötürənlər və işləyən 
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vətəndaşların məcburi ödənişləri, müxtəlif 

səviyyəli büdcələrin vəsaitləri, Mərkəzi Ban-

kın depozitlərində vəsaitlərin yerləşdirilmə-

sindən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşır 

və əhalinin işsizlikdən sosial müdafiəsi 

məqsədlərinə yönəldilirlər[6].  

Dövlətin işsizliyin səviyyəsinin azaldılma-

sı-na istiqamətlənmiş tədbirləri birmənalı ol-

mayan nəticələrə gətirib çıxara bilər. Yenidən 

hazırlıq və ixtisasartırma proqramları, həm-

çinin vakant iş yerləri haqqında informasiya 

xidmətinin səmərəliliyinin artırılması məşğul-

luq səviyyəsinin artırılması və işsizliyin azal-

dılması üçün imkanlar yaradır. Digər tərəfdən 

isə, işsizliyə görə müavinətlərin ödənilməsi iş 

axtarmaq stimullarını azaldır ki, bu da 

«işsizlik tələsi»ndə özünü büruzə verir. Bun-

dan qaçmaq üçün, dövlət, zamanla azalan dif-

ferensiallaşdırılmış müavinət dərəcələrini 

təyin edir.  

 

Cədvəl №1 

Əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayan vətəndaşların məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən 

peşə təliminə göndərilməsi (nəfər) 

  

Peşə hazırlığına 

göndərilmişlər – 

cəmi 

o cümlədən 

ilk dəfə 

hazırlananlar 

yenidən 

hazırlananlar 

ixtisasını 

artıranlar 

2000 1394 1260 52 82 

2005 1542 1434 20 88 

2010 3921 3643 108 170 

2011 4299 3912 203 184 

2012 4464 3922 273 269 

2013 4329 3957 142 230 

qadınlar     

2000 756 692 24 40 

2005 572 519 8 45 

2010 1818 1634 78 106 

2011 2039 1808 113 118 

2012 2122 1757 221 144 

2013 2067 1810 104 153 

30 yaşadək 

gənclər 

    

2000 930 851 33 46 

2005
1)

 1218 1147 10 61 

2010
2)

 2728 2549 104 75 

2011
2)

 2984 2722 127 135 

2012
2)

 3209 2822 206 181 

2013
2)

 3013 2768 100 145 
1)

 35 yaşadək gənclər 

2) 29 yaşadək gənclər 

Qeyd: Cədvəl, AR DSK-nin məlumatları əsasında,  müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 1.-dən də göründüyü kimi, 2000 - 

2013-cü illər ərzində peşə hazırlığına göndəril-

miş işsiz əhalinin sayında artım müşahidə edi-

lir. Əgər 2000-ci ildə peşə hazırlığına göndəri-

lənlərin sayı cəmi 1394 nəfər olmuşdursa, 

2013-cü ildə bu rəqəm 4329 nəfər təşkil et-
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mişdir ki, bu da 2000-ci illə müqayisədə 3,1 

dəfə çoxdur. Əgər 2000-ci ildə cəmi peşə 

hazırlığına göndərilənlərin sayından 1260 nəfər 

ilk dəfə hazırlığa göndərilir, 52 nəfər yenidən 

hazırlanır və 82 nəfər ixtisasına dəyişirdisə, 

2013-cü ildə ilk dəfə peşə hazırlığına gön-

dərilənlərin sayı 3957 nəfər, yenidən hazır-

lananların sayı 142 nəfər, ixtisasını artıranların 

sayı isə 230 nəfər olmuşdur ki, bu da müvafiq 

olaraq, 3,1; 2,7 və 2,8 dəfə artım deməkdir.  

Gənclərin peşə təliminə göndərilməsində 

də müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. Əgər 

2000-ci ildə 930 gənc peşə hazırlığına 

göndərilmişdirsə, 2013-cü ildə bu rəqəm 3,2 

dəfə rtaraq, 3013 nəfər təşkil etmişdir. Onlar-

dan ilk dəfə peşə hazırlığına göndərilənlərin 

sayı 3,2 dəfə, yenidən hazırlananların sayı - 

4,3 dəfə, ixtisasına artıranların sayı isə 3,1 

dəfə artmışdır.   

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 2013-cü 

ildə işlə təmin olunmaq üçün müraciət etmiş 

vətəndaşların sayı 46667 nəfər təşkil etmişdir.  

Cədvəl №2 

2013-cü ildə əhalinin dövlət məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən işlə təmin edilməsi 

İş axtaran əhali 

İşlə təmin olunmaq üçün müraciət 

etmiş vətəndaşların sayı 
İşlə təmin olunanların 

sayı, nəfər 
nəfər faizlə 

Cəmi 46667 100 29390 

Əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olanlar 89 0,2 2 

Əmək fəaliyyəti ilə məşğul 
olmayanlar 46578 99,8 29388 

onlardan: 

   əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı 
yaşda olanlar 568 1,2 267 

Mənbə: Cədvəl, AR DSK-nin məlumatları əsasında,  müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Onların tərkibində əvvəllər əmək fəaliyyəti 

iilə məşğul olanların sayı cəmi 89 nəfər 

olmuşdur ki, bu da 0,2% təşkil edir.Onlardan 

cəmi 2 nəfər işlə təmin olunmuşdur ki, bu da 

həmi kateqoriyadan olan işsizlərin sayının 

2,24 %-ni təşkil edir. Cəmi işlə təmin olun-

maq üçün müraciət edənlərin 46578 nəfəri 

(99,8%) əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayan-

lardır. Onların sayından 29388 nəfəri, yəni 

63% işlə təmin olunmuşdur. Cəmi işlə təmin 

olunmaq üçün müraciət edənlərin sayından 

568 nəfəri (1,2 %) əmək qabiliyyətli yaşdan 

yuxarı yaşda olanlardır. Onlardan 267 nəfəri  

(47%) işlə təmin olunmuşdur.  

 

NӘTİCӘ 

Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, bazar iq-

tisadiyyatı şəraitində əhalinin işsizlikdən mü-

dafiəsi - sosial-iqtisadi məsələlərin həllinə, 

sosial gərginliyin azaldılmasına istiqamətlən-

miş döv-lət siyasətinin ayrılmaz elementidir. 

Bu siyasət çərçivəsində dövlət məşğulluğa 

dəstək, müəyyən əhali qruplarının maddi 

dəstəklənməsi, peşə-ixtisas 

istiqamətləndirməsi, işsiz əhalinin peşə təhsili 

və yenidənhazırlanması, sahibkarlıq fəaliy-

yətinin və özünüməşğulluğun inkişafına dəs-

tək, ictimai işlərin və müvəqqəti məşğulluğun 

təşkilini həyata keçirilir. Müxtəlif ölkələrdə 

bu kimi problemlərin həllində dövlətin iştirak 

dərəcəsi və formaları fərqlidir. Lakin inkişaf 

etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə siyasətin 

bu istiqaməti dövlətin ən vacib fəaliyyət 

sahəsidir.  
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Резюме 

В статье исследованы вопросы социальной защиты населения Азербайджана на совре-

менном этапе, рассмотрены конкретные меры, направленные на социальную поддержку 

беднейших слоев населения. Автор, учитывая зарубежный опыт, на основе принятой в 

стране Стратегии занятости, сделал анализ работ, проводимых в направлении усиления 

социальной защиты безработного населения. В статье исследованы вопросы направления 

органами служб занятости на профессиональное обучение населения, не занятого трудо-

вой деятельностью.  
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