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ӘLİYEV M. Ә. 

      AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantı 

 

İŞÇİ QÜVVӘSİNİN SABİTLİK SӘVİYYӘSİNİN YÜKSӘLDİLMӘSİ YOLLARI 

 

Xülasə 
Məqalədə sənaye müəssisələrində işçi qüvəsinin qəbulu və azad edilməsi kanalları,işçi qüvvəsinin sa-

bitlik səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər şərh edilir. Həmçinin Azərbaycan sənaye müəssisələrində  

işçi qüvvəsinin axıcılığının mövcud vəziyyəti və dəyişməsi meylləri təhlil edilir,  müvafiq nəticələr çı-
xarılır. Müəllif Azərbaycanın sənaye müəssisələrində işçi qüvvəsin sabitlik səviyyəsinin  yüksəldilməsinə 

imkan və zəmin yarada biləcək konkret təklif və tövsiyələr də irəli sürür.  

Açar sözlər: sənaye, işçi qüvvəsi, kadr axıcılığı. 

  

GİRİŞ 

Real həyatda xalq təsərrüfatının bütün sa-

hələrində, o cümlədən  sənaye sahələrində,  iş-

çi qüvvəsinin daimi hərəkəti baş verir. Bu za-

man işçi qüvvəsinin müəyyən hissəsi müəssi-

səni tərk edir, onun yerinə yeniləri cəlb edilir. 

Məlumdur ki, sənaye sahələrində işçi qüvvəsi-

nin azad edilməsi və qəbulu aşağıdakı kanal-

lar vasitəsilə həyata keçirilir:  

1.İşçi qüvvəsinin qəbulu kanalları: 

 ali və orta ixtisas məktəblərinin məzun-

larının bağlanmış müqavilə əsasında qəbulu;   

 texniki peşə məktəblərinin məzunlarının 

qəbulu;  

 işçi qüvvəsinin müəssisənin özü tərəfin-

dən qəbulu;  

 digər müəssisələrdən köçürmə yolu ilə 

qəbulu. 

2. İş qüvvəsinin azad edilməsi kanalları 

(səbəbləri):  

 işin və ya müqavilə müddətinin bitməsi; 

 ştatın ixtisarı; 

 qocalığa, xəstəliyə görə təqaüdə getmək 

və ölüm; 

 başqa müəssisəyə keçmək; 

 istehsalatdan ayrılmaqla oxumağa getmək; 

 ordu sıralarına getmək;  

 əmək intizamının pozulması;  

 işçinin öz xahişi ilə işdən azad edilməsi. 

İstər işçi qüvvəsinin müəssisəsini tərk et-

məsi, istərsə də, yeni işçi qüvvəsinin qəbulu 

hər bir  müəssisənin işçi qüvvəsinin sabitliyik 

səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Ona görə 

də,işçi qüvvəsinin hərəkəti, xüsusilə də, işdən 

azad etmə, müəssisə üçün arzuedilməzdir. Tə-

biidir ki, bu zaman əmək və istehsal intizamı-

nı pozanların müəssisənin təşəbbüsü ilə işdən 

çıxarılması halları istisna  edilməlidir. Bu-

nunla yanaşı, işçi qüvvəsinin hərəkətinin mü-

əssisədən asılı olmayan bir sıra obyektiv sə-

bəblərlə (qocalıqla, ölümlə, xəstəliklə, təhsil-

lə, hərbi xidmətlə)əlaqədar olduğu da nəzərə 

alınmalıdır.Ona görə də mövcud statistika yal-

nız iki səbəbi – işçinin öz xahişi ilə işdən  

azad edilməsini və əmək intizamının pozul-

ması ilə əlaqədqr işdən azad etməni – kadr 

axıcılığının səbəbləri kimi səciyyələndirir və 

bu səbəblərdən işdən azadedilmə müəssisə 

üçün  arzuedilməz hesab olunur. 

 

İş qüvvəsinin sabitlik səviyyəsni xarakte-

rizə edən göstəricilər 

İşçi qüvvəsinin sabitlik səviyyəsi, digər 

amillərlə yanaşı,  müəssisənin, xüsusilə də əl 

əməyinin yüksək, istehsal proseslərinin mexa-

nikləşdirilmə və avtomatlaşdırma səviyyələri-

nin aşağı olduğu Azərbaycanın bir çox sənaye 

müəssisələrinin, təsərrüfat – istehsal fəaliyyəti-

nin nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir gös-

tərir. Ona görə də işçi qüvvəsinin axıcılığının 

azaldılması, onun  sabitlik səviyyəsinin yüksəl-

dilməsi ölkəmizin sənaye müəssisələrinin qar-

şısında duran əsas vəzifələrdən biri hesab edil-

məlidir. İş qüvvəsinin sabitlik səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, axıcılığının azaldılması onu do-

ğuran səbəblərin aradan qaldırılmasını tələb 

edir ki, bu da müvafiq tədqiqatların, təhlillərin 

aparılması nəticəsində mümkündür. 

Bəzi iqtisadçıların fikrincə, işçilərin azad 

edilməsi müəssisənin ziyanına olduğundan iş-

dən azad edilmənin bütün halları kadr axıcılığı  
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hesab edilməlidir. Hesab edirik ki, bu məsələyə 

ikili mövqedən yanaşmaq daha düzgün olardı:  

a)müəssisələrin mənafeyibaxımından; 

b)xalq təsərrüfatı və dövlət mənafeyi 

baxımından. 

Problemə yalnız müəssisənin maraqları 

nöqteyi-nəzərindən yanaşılarsa,  qeyd edilən 

mövqe məqbul hesab edilə bilər. Problemə ay-

rı-ayrı fərdlərin-  mənafeyi, eləcə də,  xalq tə-

sərrüfatı və dövlət mənafeyi nöqteyi-nəzərin-

dən yanaşıldıqda fərqli situasiya yaranır. Belə 

ki, hərbi   xidmətə    çağırışla   bağlı   işdən  

azad etmə dövlətin; təhsillə, təqaüdə çıxmaqla, 

xəstəliklə bağlı işdən azad etmə iş qüvvəsi 

daşıyıcısının mənafelərinə uyğundur və bu pro-

seslər Azərbaycan Respublikasının qanunları il 

tənzimlənir. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, 

öz xahişi ilə işdən azad edilən işçilərin  bir 

çoxu özləri üçün daha əlverişli iş şəraitinə 

düşürlər: öz təhsillərinə,  ixtisaslarına, bacarıq-

larına, şəxsi mənafelərinə  uyğun iş tapırlar, 

daha yüksək əmək haqqı alırlar,  yaşadığı yerə 

daha yaxın olan idarə və müəssisələrə işə 

düzəlirlər, daha çox asudə vaxt qazanırlar və s. 

Deməli, öz şəxsi maraqlarının daha mükəmməl 

təmin olunmasına çalışan işçilər buna nail 

olmaqla yanaşı, eyni zamanda,  sərf etdikləri iş 

qüvvəsinin səmərəliliyini artırmaqla bütövlük-

də xalq təsərrüfatının maraqlarına da  xidmət 

etmiş olurlar. Buradan belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, işçilərin müəssisədən çıxmasının 

(çıxarılmasının) bütün halları  onun üçün ziya-

nlı olsa da, bütövlükdə xalq təsərrüfatının və 

cəmiyyətin  maraqları nöqteyi-nəzərindən heç 

də həmişə ziyanlı deyildir, başqa sözlə, 

işçilərin müəssisəni tərk etməsinin həm müs-

bət, həm də mənfi tərəfləri vardır. Ona görə də, 

işçilərin müəssisəni tərk etməsinin-kadr axıcılı-

ğının- normal və «artıq» səviyyələrini fərqlən-

dirmək lazımdır. Bu zaman öz xahişi ilə işdən 

azad olan işçinin maraqları ictimai maraqla üst-

üstə düşürsə kadr axıcılığı normal, əks halda – 

«artıq» qiymətləndiril-məlidir. Kadr axıcılığı 

mürəkkəb sosial-iqtisadi proses olduğundan 

ona bu cür yanaşma bu prosesin səmərəli idarə 

edilməsi üçün vacibdir. 

Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, əhali 

axıcılığı obyektiv iqtsiadi qanununun fəaliyyə-

ti ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar olaraq müəs-

sisədə  işçi qüvvəsinin hərəkətinə də (işə qəbul 

və işdən azad edilmələrə) daimi baş verən 

proses kimi baxılmalıdır və onun sıfıra 

endirməsinin qeyri- mümkün olduğu nəzərə 

alınmalıdır. Ancaq işçi qüvvəsinin hərəkətini-

axıcılığını-minimuma endirmək, beləliklə də, 

onun sabitlik səviyyəsini yüksəltmək mümkün-

dür və bu hər bir müəssisənin qarşısında duran 

əsas problemlərdən biri hesab edilməlidir. 

Məlumdur ki, müəssisədə işçi qüvvəsinin 

sabitlik səviyyəsi aşağıdakı göstəricilərlə xa-

rakterizə olunur: 

 işə qəbul üzrə kadrların hərəkəti əmsalı ilə; 

 işdən azadetmə üzrə kadrların hərəkəti 

əmsalı ilə; 

 kadr axıcılığı əmsalı ilə. 

İşə qəbul üzrə kadrların hərəkəti əmsalı 

müəyyən dövrdə işə qəbul edilənlərin sayının 

həmin dövrdə işçilərin orta siyahı sayına bö-

lünməsi yolu ilə, işdən azadetmə üzrə kadrla-

rın hərəkə əmsalı isə, müəyyən dövrdə işdən 

azad edilənlərin sayının həmin dövrdə  işçilə-

rin orta siyahı sayına bölünməsi yolu ilə mü-

əyyən edilir. İşə qəbul üzrə kadrların hərəkəti 

əmsalı və işdən azad etmə üzrə kadrların hə-

rəkəti əmsalı işçi qüvvəsinin ümumi hə-

rəkətini səciyyələndirir, ancaq işçi qüvvəsinin 

işdən çıxma səbəblərini aydınlaşdırmır. Ona 

görə qeyd edilən əmsallarla yanaşı, işçi qüv-

vəsinin axıcılıq əmsalını da hesablanmaq la-

zımdır.İşçi qüvvəsinin (kadrların) axıcılıq əm-

salı, müəyyən dövrdə öz xahişi ilə işdən azad 

olunanlarla əmək intizamının pozulması sə-

bəbindən işdən azad olunanların cəminin, hə-

min dövrdə işçilərin orta siyahı sayına bölün-

məsi yolu ilə müəyyən edilir. 

Sənayedəkadr axıcılığı səbəbindən meyda-

na çıxan itkiləri iki qrupa bölmək olar: 

a) birinci qrup itkilərə işçilərin işdən get-

məsi səbəbindən müəssisənin müəyyən iş yer-

lərində  meydana çıxan fasilələrdən doğan it-

kilər aid edilə bilər; 

b) iknici qrup itkilərişçilərin işdən çıxma-

mışdan öncə ərizə vermələri nəticəsində on-

ların məhsuldarlığının azalması ilə, eləcə də, 

işə qəbul edilən yeni işçilərin müvəqqəti ola-

raq hasilat normalarını yerinə yetirməmələri 

ilə bağlıdır. Bunlardan əlavə, işçinin yeni iş 

yeri axtarması ilə əlaqədar olaraq bir müddət 
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işləməməsi öz ixtisası, peşəsi üzrə istehsal 

vərdişinin qismən itirilməsinə səbəb olur ki, 

onun bərpası üçün müəyyən vaxt tələb olunur. 

Ona görə də, bu itkilərin minimuma endiril-

məsivə  müəssisədə işçi qüvvəsinin sabitlik 

səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün ilk növbədə 

kadr axıcılığını doğuran səbəblər aşkara çıxa-

rılmalı və onların aradan qaldırılması üçün 

müvafiq tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Azərbaycanın sənaye müəssisələrində işçi 

qüvvəsinin axıcılığının mövcud vəziyyəti 

Qeyd edildiyi kimi, işçi qüvvəsinin sabitlik 

səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün onun axıcılıq 

səviyyəsini minimuma endirmək lazımdır. 

Bunun üçün isə ilk növbədə işçi qüvvəsinin 

axıcılıq səviyyəsinin mövcud vəziyyəti və ona 

təsir edən amillər müəyyən edilməlidir.  

Cədvəl 1-də Azərbaycanın sənaye müəssi-

sələrindəişçi qüvvəsinin axıcılıq səviyyəsini 

xarakterizə edən göstəricilər verilmişdir (Azər-

baycanın rəsmi statistikasında, az olması sə-

bəbindən, əmək intizamının pozulması nəticə-

sində işdən azad olunanların sayı verilimir. 

Ona gərə də, kadr axıcılığı əmsalı hesablanar-

kən öz xahişi ilə işdən azad edilənlərin sayı 

əsas götürülmüşdür).  

Hesablamalar göstərir ki, 2010-cu ildə bü-

tövlükdə ölkəmizdə məşğul olanların cəmi 

7.1%-i, 2011-2012-ci və 2014-cü illərdə-7.0%-

i, 2013-cü ildə-7.2%-i sənaye sahələrində işlə-

mişlər. Bu vəziyyət kifayət gədər təbii, maddi 

və insan resurslarına malik olan ölkəmizdə sə-

naye sahələrinin inkişafı üçün mövcud poten-

sialdan səmərəli istifadə edilmədiyini göstərir. 

Bununla yanaşı, aparılmış tədqiqatlar göstərir 

ki, həm bütövlükdə Azərbaycan sənayesində, 

həm də ayrı-ayrı sənaye sahələrində işçi qüvvə-

sinin sabitlik səviyyəsi də qənaətbəxş deyildir 

və son illər pisləşməyə doğru meyl edir. Belə 

ki, cədvəl 1-dən göründüyü kimi,  2010-cu ildə 

bütövlükdə Azərbaycan sənayesində kadr axı-

cılığı əmsalı 10.1%,  2011-ci ildə-9.2%, 2012-

ci ildə- 6.4%, 2013-cü ildə- 7.0% və 2014-cü 

ildə-9.0% təşkil etmişdir. Beləliklə,  son iki il-

də artmağa doğru meyl etmişdir. 

Azərbaycanın ən çox inkişaf etmiş sənaye 

sahəsi olan mədənçıxarma sənayesində də ox-

şar vəziyyət nəzərə çarpır: 2010-cu ildə bu sə-

naye sahəsində kadr axıcılığı əmsalı 10.1%-

ə,2011-ci ildə azalaraq-8.5%-ə, 2012-ci ildə 

yenə də azalaraq-4.5%-ə ensə də, 2013-cü 

ildə-artaraq 7.6%-ə və2014-cü ildə-15.6%-ə 

yüksəlmişdir. Bu, Azərbaycanın sənaye sahə-

lərində ən yüksək göstəricidir və bu sahədə 

vəziyyətin pisləşməyə doğru meyl etdiyini 

göstərir. 

2010-2013-cü illər ərzində emal sənaye-

sində kadr axıcılığı əmsalı ilbəil azalsa da, 

2014-cü ildə yüksəlmişdir. Belə ki, 2010-cu 

ildə bu sənaye sahəsində kadr axıcılığı əmsalı 

8.6%, 2011-ci ildə-7.8%, 2012-ci ildə-6.6%, 

2013-cü ildə-6.1% və 2014-cü ildə-7.7% təş-

kil etmişdir. 

2010-cu ildə elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sahəsin-

də kadr axıcılığı əmsalı 19.8% təşkil etmiş, 

2011-ci ildə-azalaraq 11.6%-ə və 2012-ci ildə-

6.1%-ə ensə də, sonrakı illərdə artmağa doğru 

meyl etmişdir. Belə ki, 2013-cü ildə bu göstə-

ricinin səviyyəsi 6.4%-ə, 2014-cü ildə-8.6%-ə 

yüksəlmişdir. 

Son beş ildə su təchizatı, tullantıların tə-

mizlənməsi və emalı sahəsində kadr axıcılığı 

əmsalı artıb-azalmalara məruz qalmışdır. Belə 

ki, 2010-cu ildə bu sənaye sahəsində kadr axı-

cılığı əmsalının səviyyəsi 11.2%-ə bərabər ol-

muş,2011-ci ildə-artaraq 19.6%-ə yüksəlmiş, 

2012-ci ildə-azalaraq 8.3%-ə enmiş, 2013-cü 

ildə-yenidən artaraq 14.3%-ə çatmış, 2014-cü 

ildə isə-azalaraq  9.7%-ə ensə də, yenə də 

yüksək səviyyədə qalmışdır. 

Sənaye müəssisələrində kadr axıcılığının 

azaldılması üçün ilk növbədə işçilərin öz xa-

hişləri ilə iş yerlərini tərk etmələrinə gətirib 

çıxaran səbəblər aydınlaşdırılmalı və təhlil 

edilməlidir. Bu isə xüsusi tədqiqatların apa-

rılmasını tələb edir. Ancaqtəcrübədəndə mə-

lumdur ki, işçilərin iş yerini könüllü  tərk et-

mələrinin əsas səbəblərindən biri aldıqları no-

minal əmək haqqının səviyyəsi ilə bağlı olur. 

Məlumdur ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində iş-

çinin özünün və aliəsinin yaşayışını təmin et-

məsi üçün iki mənbə vardır: 

 a) istehsal (xidmət) vasitələrinin sahibi ol-

maq, onların vasitəsilə mənfəət əldə etmək və 

xərc-lərini qarşılamaq;  

b) iş qüvvəsini satmaq. 
 
 

 
 



 

 

    

136 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №6-2015 
İŞÇİ QÜVVƏSİNİN SABİTLİK SƏVİYYƏSNİN 

YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI 
 

 

Cədvəl №1 

Azərbaycan sənaye müəssisələrində işçi qüvvəsinin axıcılığı və dinamikası [1,2,4,5]* 

Mənbə:ARDSK-nin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

İstehsal vasitələrinə malik olmayanlar və bu 

səbəbdən iş qüvvəsini satmağa məcbur olanlar 

işlədiyi müəssisədə öz yaşayışlarını təmin et-

mək üçün kifayət qədər əmək haqqı almadıq-

da daha yüksək məvacib almaq məqsədi ilə 

daim axtarışda olular və belə imkan yarandıq-

da iş yerini tərk edirlər. Cədvəl 2-dən görün-

düyü kimi, su təchizatı, tullantıların təmizlən-

məsi və emalı sahələri istisna olmaqla, digər 

sənaye sahələrində orta aylıq nominal əmək 

haqqının səviyyəsi ölkə üzrə bu göstəricinin 

səviyyəsindən  yüksəkdir. Buradan ilkin ola-

raq belə nəticəyə gəlmək olar ki,nominal 

əmək haqqının azlığı su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı sahələri istisna olmaq-

la, digər sahələrdə işçilərin öz xahişi ilə işdən  

getmələrininə əsas səbəb ola bilməz. Ancaq 

nəzərə almaqlazımdır ki,cədvəl 2 - də orta  ay-

lıq  nominal əmək haqqının səviyyəsi göstə-

ridiyindən, təbiidir ki, bu göstəricinin yüksək 

olduğu sənaye sahələrində ondan daha az 

miqdarda əmək haqqı alan işçilər də vardır və 

bu kateqoriyadan olan işçilərin iş yerini məhz 

əmək haqqının azlığı səbəbbindən tərk etmə-

ləri istisna deyildir. 

 

 

Ölçü 

vahidi 

İ   L   L   Ә  R 

2010 2011 2012 2013 2014 

Respublika üzrə məşğul olanların sayı, 

cəmi: 

O cümlədən: 

Sənayedə məşğul olanların sayı, cəmi: 

öz xahişi ilə işdən azad edilənlərin sayı 

kadr axıcılığı əmsalı  

Mədənçıxarma sənayesi: 

işçilərin sayı 

 

öz xahişi ilə işdən azad edilənlərin sayı 

kadr axıcılığı əmsalı 

Emal sənayesi: 

işçilərin sayı 

 

öz xahişi ilə işdən azad edilənlərin sayı 

kadr axıcılığı əmsalı 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı: 

işçilərin sayı 

 

öz xahişi ilə işdən azad edilənlərin sayı 

kadr axıcılığı əmsalı 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı: 

işçilərin sayı 

 

öz xahişi ilə işdən azad edilənlərin sayı 

kadr axıcılığı əmsalı 

min 

nəfər 

 

 

«-» 

«-» 

% 

 

min 

nəfər 

«-» 

% 

 

min 

nəfər 

«-» 

% 

 

 

min 

nəfər 

«-» 

% 

 

 

min 

nəfər 

«-» 

% 

 

4329.1 

 

 

306.2 

31.0 

10.1 

 

 

41.5 

4.21 

10.1 

 

 

208.9 

17.91 

8.6 

 

 

 

30.6 

6.06 

19.8 

 

 

 

25.2 

2.82 

11.2 

 

4375.2 

 

 

306.9 

28.37 

9.2 

 

 

41.2 

3.49 

8.5 

 

 

210.3 

16.48 

7.8 

 

 

 

30.8 

3.57 

11.6 

 

 

 

24.6 

4.83 

19.6 

 

4445.3 

 

 

313.3 

19.98 

6.4 

 

 

41.8 

1.89 

4.5 

 

 

215.6 

14.14 

6.6 

 

 

 

31.2 

1.91 

6.1 

 

 

 

24.7 

2.04 

8.3 

 

4521.2 

 

 

324.4 

22.57 

7.0 

 

 

42.3 

3.22 

7.6 

 

 

224.1 

13.61 

6.1 

 

 

 

32.3 

2.08 

6.4 

 

 

 

25.7 

3.67 

14.3 

 

4602.9 

 

 

324.2 

29.1 

9.0 

 

 

41.5 

6.47 

15.6 

 

 

227.1 

17.55 

7.7 

 

 

 

29.8 

2.55 

8.6 

 

 

 

25.8 

2.52 

9.7 
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Cədvəl №2 

Azərbaycan sənayesində orta aylıq nominal əmək haqqınınsəviyyəsi və dinamikası  

[5, səh.64](manat) 
 İ   l   l   ə   r 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

 Ölkə üzrə, cəmi 

Mədənçıxarma sənayesi 

Emal sənayesi 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 

123.6 

507.3 

115.9 

 
134.6 

 

64.4 

331.5 

1004.7 

320.5 

 
349.4 

 

197.7 

364.2 

1180.4 

354.5 

 
413.4 

 

231.9 

398.4 

1402.0 

398.8 

 
443.7 

 

274.8 

425.1 

1516.3 

439.3 

 
467.2 

 

324.9 

444.5 

1753.8 

495.4 

 
489.3 

 

331.8 

 

Təbiidir ki, kadr axıcılığının azaldılmaı 

üçün onu doğuran səbəblər müəyyən edilməli 

və bunun üçün kompleks tədqiqatlar aparılma-

lıdır. Ancaq bütövlükdə sənayedə, o cümlədən 

onun ayrı-ayrı sahələrində bu məqsədlə hələ-

lik məqsədyönlü, kompleks tədqiqatlar (ayrı-

ayrı sənaye müəssisələrində aparılmış tədqi-

qatlar istisna olmaqla) aparılmamışdır. Lakin 

ARDSK-nin hesabatlarına əsalanaraq Azər-

baycanın sənaye sahələrində kadr axıcılığına 

əsasən aşağıdakı amillərin təsir göstərdiyini 

söyləmək olar: bir sıra sənaye müəssisələrində 

əmək haqqının səviyyəsinin aşağı olması, sa-

nitar-gigiyena normalarına cavab verməyən iş 

şəraiti, səs-küyün çox olduğu iş şəraiti, titrəyi-

şin çöx olduğu iş şəraiti və iş zonasında ha-

vanın yol verilən həddən artıq tozlanması və 

qazla dolu olması [5, səh.53].   

 

NӘTİCӘ 

Aparılmış təhlillər belə nəticəyə gəlməyə 

əsas verir ki,son illər kadr axıcılığı əmsalı 

yüksəlməyə doğru meyl etdiyindən Azərbay-

canın sənaye sahələrində iş qüvvəsinin sabi-

tlik səviyyəsi yüksək deyildir və bu göstərici-

nin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var-

dır. Fikrimizcə, aşağıdakı istiqamətlərdə təd-

birlərin həyata keçirilməsi qeyd edilən  məq-

sədə nail olmağa imkan verərdi: 

 işçilərin müəssisəni tərk etmələrinin 

real səbəblərinin (həm obyektiv, həm də sub-

yektiv) müəyyən edilməsi üçün işdən çıxanlar 

arasında sorğu aparılmalı və onun nəticələri, 

eləcə də, işdən çıxanların sosial-demoqrafik 

xüsusiyyətləri vaxtaşırı təhlil edilməlidir; 

 işçi müəssisəni tərk etmək haqqında 

qərarını bu fikrə gəldikdən yalnız müəyyən 

müddət sonra reallaşdırır. Ona görə də işçinin 

müəssisəni tərk etməsinə sövq edə biləcək sə-

bəblərin vaxtında aşkar edilib aradan qaldırıl-

ması, onun öz fikrindən daşınmasına imkan 

yarada bilər. Bu nöqteyi-nəzərdən, faktiki 

kadr axıcılığının səbəblərinin öyrənilməsi ilə 

yanaşı, potensial kadr axıcılığına gətirib çı-

xara biləcək səbəblərin aşkar  edilməsi də 

məqsədəuyğundur. Fikrimizcə, həm faktiki, 

həm də potensial kadr axıcılığının səbəbləri-

nin müəyyən edilməsi onların aradan qaldırıl-

ması və iş qüvvəsinin sabitlik səviyyəsinin 

yüksəldilməsi üçün konkret tədbirlərin həyata 

keçrilməsinə imkan yarada bilər. 

 bir çox sənaye müəssisələri, xüsusilə də 

mədənçıxarma və emal sənayesi müəssisələri, 

texnoloji xüsusiyyətlərinə görə əmək şəraitinin 

ağır olduğu sahələrə aid edilir. Bununla yanaşı,  

emal sənayesinin, eləcə də, su təchizatı, tulla-

ntıların təmizlənməsi və emalı sənayesinin  bir 

sıra müəssisələrində hələ də, sanitar-gigiyena 

normalarına cavab verməyən, səs-küyün, titrə-

yişin çox olduğu iş şəraiti mövcuddur və 

işçilərin bir qismi bu səbəblərdən iş yerini tərk 

edirlər. Ona görə istehsalın təşkilinin və texno-

loji proseslərin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün mütə-

madi olaraq müvafiq tədbirlər həyata 

keçirilməlidir; 

 iş qüvvəsi daşıyıcılarının müəssisəyə 

bağlılığının yüksəldilməsi üçün onların maddi 

maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bunun üçün iş-

çininəmək haqqının səviyyəsi ilə istehsalın 
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nəticələri arasında birbaşa əlaqə yaradılmalı, 

işçinin istehsalın son nəticələrində marağı ar-

tırılmalıdır.Bu işçidə əmək haqqının səviyyə-

sinin bilavasitə onun əməyinin nəticəsindən 

asılı olduğuna inamını artırar və əmək haqqı-

nın azlığı səbəbindən müəssisəni tərk etmək 

istəyən işçilərin bir qisminin müəssisədə qal-

malarına  imkan verərdi; 

 işçilərin sosial-məişət problemlərinin 

bir hissəsinin həllinin müəssisənin  öz üzərinə 

götürməsi də, onların müəssisəyə bağlılığının 

artırılmasına imkan və zəmin yaradardı. 
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Алиев М. Э. 

Пути повышения уровня стабильности рабочей силы 

 

Резюме 
В статье рассматриваются каналы принятия и увольнения рабочей силы, показатели, характе-

ризующие уровень стабильности рабочей силы, анализируется современное состояние текучести 

рабочей силы в промышленности Азербайджана и тенденции ее изменения, приводятся соответ-

ствующие выводы. В статье также предлагаются конкретные   предложения и рекомендации, сп о-
собствующие повышению уровня стабильности рабочей силы на промышленных предприятиях 

Азербайджана.  

Ключевые слова: промышленность,  рабочая сила, текучесть кадров, стабильность рабочей 
силы. 

 

Aliyev M. E. 

Ways to  increase of labor force  stability level 

 

Abstract 

The article investigates the channels of acceptance and discharge of labour force, the indexes, charac-
terizing the labour force  stability level,  the modern state of fluidity of labour force  in industry of Azer-

baijan. As well as some concrete suggestions and recommendations are offered to increase labour force 

stability  level on the industrial enterprises of Azerbaijan.   
Key words:industry,  labour force, fluidity of shots, modern state,  labour force stability.  
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