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Məşğulluğun tənzimlənməsi nəzəriyyələrinin inkişaf mərhələləri 

 

Xülasə 

Məqalədə məşğulluğun tənzimlənməsi nəzəriyyələrinin inkişaf mərhələləri 

araşdırılır və bu baxımdan şərti olaraq iki mərhələ müəyyən edilir. Hər mərhələ üzrə nəzəri 

məktəblərin məşğulluğun tənzimlənməsinə dair baxışları ümumiləşdirilir.  

Açar sözlər: məşğulluq, innovasiya, tənzimlənmə 

Giriş 
Yeni formalaşan innovasiya yönümlü iqtisadiyyat və məşğulluğun təmin edilməsinin 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında olan əhəmiyyəti bu sahədə tənzimləmənin, məşğulluğun 

maliyyələşdirilməsi üzrə iqtisadi siyasət mexanizmlərinin mövcud iqtisadi inkişafa 

uyğunlaşdırılmasını tələb edir. İctimai-iqtisadi münasibətlərdə olan dəyişikliklər əmək 

resurslarının istehsala cəlb edilməsi zamanı yeni kəmiyyət və keyfiyyət tələbləri 

formalaşdırmışdır. Bu baxımdan, məşğulluğun formalaşmaqda olan yeni formasının 

maliyyələşdirilməsi mexanizminin öyrənilməsi üçün məşğulluğun təmin edilməsi üzrə nəzəri 

məktəblərin baxışlarının öyrənilməsi vacibdir.  

Sənayeləşmənin məşğulluğun təmin edilməsinə təsiri  

İstehsalda əmək məhsuldarlığını artırmaq cəhdləri tarixən manufakturaların iri maşınlı 

sənayeyə keçməsilə - texnika və texnologiyaların inkişafı ilə nəticələndi. Sənayeləşdirmənin 

vüsət aldığı həmin dövrdə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsalat prosesinə 

genişmiqyaslı tətbiqi bir çox müəssisələrdə işçilərin ixtisarına səbəb olurdu. Sənaye inqilabına 

qədərki dövrdə kənd təsərrüfatı cəmiyyəti adətən stabil idi və ildən-ilə daha az dəyişikliyə 

məruz qalırdı. Lakin XVIII əsrdə İngiltərədə sənaye inqilabının başlaması ilə iqtisadi inkişaf 

tsiklində yüksək istehsal və durğunluq bir-birini izləməyə başladı. İqtisadi tsiklin durğunluq 

mərhələsində xeyli işçi işdən kənarda qalırdı. 1929-cu ildən başalayaraq işsizlik problemi 

daha da kəskinləşirdi və İngiltərə, ABŞ, Kanada, Almaniya, İtaliya, Skandinaviya, Fransa, 

Avstraliya kimi sənayecə inkişaf etmiş ölkələr işsizliyin azaldılması üçün tədbirlər həyata 

keçirirdilər. Böyük böhran dövründə ABŞ-da işsizlik 1928-ci ildə 3,2 faizdən 1933-cü ildə 

24,9 faizə qədər artdı, Böyük Britaniyada 1931-ci ildə 15,1 faiz idi. Sənaye inqilabı və 

böhranların başladığı bu dövrdən etibarən işsizlik sənayenin yaratmış olduğu iqtisadi anlayış 

oldu. Bu dövrdə sənaye müəssisələrinin inkişafı əmək bölgüsündə və iqtisadiyyatın digər 

sahələrinin xüsusi çəkisində də xeyli dəyişikliyə səbəb oldu.  

Məşğulluğun tənzimlənməsi nəzəriyyələrinin ilkin inkişaf mərhələsi 

İqtisadi böhranın əsas problemi olan məşğulluğun təmin edilməsi ingilis iqtisadçısı 

C.M.Keyns tərəfindən hazırlanmış və “makroiqtisadi siyasət proqramı” adını almış 

“Məşğulluğun, faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi” əsərində qeyd edilən təkliflər əsasında 

qısa dövr ərzində həll edildi. Məhz bu dövrdə klassik nəzəriyyə tərəfdarlarının qeyd etdiyi 

əmək bazarında öz-özünə tənzimləmə ideyasının doğru olmadığı isbat olundu. Klassiklərin 

qeyd etdiyi əmək bazarının tənzimlənməsi mexanizminə əsasən iş qüvvəsinin qiyməti bazar 

konyukturasına tez və çevik cavab verir, ona real tələbdən asılı olaraq artır və azalır. 

Neoklassik məktəbin nümayəndələri də (D.Gilder, A.Laffer, M.Feldsteyn, R.Xoll, C.Perri) 

əmək haqqını əməyə tələb və təklifi tənzimləyən əsas amil hesab edirdilər. Əmək təklifinin 

ona tələbdən çox olmasından işsizlik yaranırsa, o qiymətləri azalmağa sövq edir və bu təsir 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie9PTvnOrLAhXJC5oKHVFKDdQQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ier.az%2F&usg=AFQjCNFPOhXIPt_zH6_jVzEnrObtmkypjA
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əmək bazarında tarazlıq yaranana qədər əmək haqqının azalması istiqamətində davam edəcək. 

J.B.Seyin “təklif özünə uyğun tələb yaradır” fikrinə əsaslanaraq klassiklər qeyd edirdilər ki, 

qənaətçillik istehlakı məhdudlaşdırır, tələb yaranmır, istehsal azalır və nəticədə işsizlik 

artmaqla gəlirlər azalır. Tam məşğulluq edilən qənaət qədər investisiya edilməsindən asılıdır.  

Lakin Keynsin aşkarladığı “əsas psixoloji qanunu” nəzərə alaraq deyə bilərik ki, heç də 

sahibkarlar etdikləri qənaət qədər investisiya etmirlər. Bu isə, müəyyən müddət ərzində qənaət 

edilən vəsaitin xərclənməsi üçün sahibkarın likvidliyi nəzərə alan qərarından asılıdır. Məhz bu 

dövrdə dövlətin iqtisadi siyasəti sahibkarın seçiminə təsir edəcəkdir. Lakin Keynsin qeyd 

etdiyi dövlətin məcmu tələbi artırmaq siyasəti daha çox dövlətin investisiya siyasətindən asılı 

olmuşdur. Keyns dövlətin reallaşdırdığı investisiyalar hesabına məşğulluğun təmin edilməsini 

qeyd edirdi. Klassiklərin fikrincə, spesifik bazar qanunlarının fəaliyyəti prosesində iş yerləri 

uğrunda rəqabət əmək haqqı tarifini o qədər azaldır ki, sahibkarlar üçün əmək haqqı üzrə 

məsrəflər səmərəli olur və bütün işsizləri işə qəbul etmək imkanı yaranır. Əmək haqqında 

olan bu dəyişiklik məcburi işsizliyi tənzimləyir. Lakin qeyd edək ki, bazar sistemində rasional 

fəaliyyəti nəzərdə tutan iqtisadi subyektlər, yəni sahibkarlar heç də əmək məsrəflərini 

artırmaq niyyətində deyildir. Bu baxımdan, klassiklərin məşğulluğun öz-özünə tənzimlənən 

bir iqtisadi proses olması real bazar münasibətləri şəraitində özünü doğrultmur. Klassiklərin 

fikrincə, kapitalizmdə bazar amilləri – faiz dərəcəsinin artıb-azalması, əmək haqqı ilə qiymət 

elastikliyi arasında olan nisbət elastikliyi tam məşğulluğu təmin edir. Neoklassik məktəbin 

nümayəndəsi A.Piqu məşğulluq və qiymət dəyişikliyi arasında olan əlaqəni qeyd edərək əmək 

haqqını azaltmaqla məşğulluğu artırmağı təklif edirdi. Piqu Keynsin nəzəriyyəsinə istehlakla 

real dəyərin əlaqəsini əlavə edərək, bu əlaqənin məşğulluğa və məcmu tələbə təsirini qeyd 

etmişdir. Piqu effekti və ya real dəyər effektinə əsasən qiymətlərin azalması dövründə 

məşğulluğu təmin etmək mümkündür. Belə ki, qiymətlərin səviyyəsi azaldığı təqdirdə əldə 

edilən gəlirlərin dəyəri artacaq, artan dəyər hesabına daha çox məhsul istehsal ediləcək, 

nəticədə Keynsin qeyd etdiyi problem - səmərəli tələb çatışmazlığı bazarın “öz-özünə 

tənzimləmə” mexanizminə əsasən məşğulluğu təmin edəcək. Piqunun müəyyən etdiyi asılılıq 

ölkədə pul təklifinin və dövlət istiqrazlarının dəyərində də əks olunur. O, eyni zamanda 

qiymətlərin artmasını da təhlil etməklə qeyd edirdi ki, sahibkar tərəfindən yüksək əmək haqqı 

ilə cəlb edilən əmək gəlirləri və əmək məhsuldarlığını artırması halında işsizlik artacaqdır. 

Çünki yalnız son hədd gəlirlərini artıran əmək istehsalın səmərəliliyini artıracaq və gəlirliliyi 

təmin edəcək.  

ETT-nin yeniliklərinin və yeni texnologiyaların tətbiqində məhsuldar əməyin istehsala 

cəlb edilməsi istehsal xərclərini azaltmaq məqsədi daşıyır. Bu məqsəd əməyə qənaət etməklə 

istehsalın səmərəliliyini artırır və eyni zamanda işçilərin ixtisarı ilə nəticələnir. Yaranmış 

işsizlik problemini sahibkarlar həll etməkdə maraqlı deyil. Lakin ölkədə  iş qüvvəsinin uzun 

müddət işsizliyi dövlətin sosial problemlərini artırır. Bu baxımdan, məşğulluğun təmin 

edilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas məqsədlərindən biri kimi müəyyən edilir. Dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsi mövcud təsərrüfat formasının həll etmək iqtidarında olmadığı 

problemlər yarandıqda formalaşır. Məhz Keynsin iqtisadi böhrandan çıxış yolunu müəyyən 

etdiyi iqtisadi siyasət iqtisadi inkişaf tarixində məşğulluğun maliyyələşdirilməsinə 

istiqamətlənmiş ilk makroiqtisadi siyasət oldu. Məşğulluğun maliyyələşdirilməsi 

iqtisadiyyatın makroiqtisadi proporsiyalarının nisbətlərini tənzimləməyi tələb edir. Keyns 

məcburi işsizliyi yaradan amil olaraq səmərəli məcmu tələb çatışmazlığını büdcə və pul-kredit 

tənzimlənməsinin eksponsionist üsulu ilə həllini təklif edirdi. Dövlətin məşğulluğu təmin 

etmə yönündə xərcləri istehsalla nəticələnir və istehsal gəlir yaradır, nəticədə gəlir məhsullara 

tələb yaradır. Qeyd edilən“məcburi işsizlik” işsizliyin friksion və könüllü işsizlik formalarına 

əlavə olaraq Keyns tərəfindən elmə daxil edilmiş və səmərəli məcmu tələb çatışmazlığının 
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nəticəsidir [2, 17]. Keyns hesab edir ki, məcmu tələbin strukturunu təşkil edən ümumi tələb 

artımının sahələrarası bölgüsü də məşğulluğun səviyyəsinə təsir edir. Əhalinin, dövlətin gəlir 

və istehlak xərcləri məşğulluğu müəyyən edəcəkdir. Səmərəli tələbin yaradıcısı istehlak, 

qənaət və investisiyalardır. O, faiz dərəcəsini qənaət üçün əsas hesab etmir və gəlirlərdən asılı 

olduğunu qeyd edir. Lakin Keynsin səmərəli tələbi müəyyən edən amillərdən biri kimi 

likvidliyin üstün tutulmasını nəzərə alması faiz dərəcəsinin əhəmiyyətini sübut edir. 

Keyns və ardıcılları tsiklikliyi gözləməklə işsizliyin səviyyəsini azaltmaqda məhz 

dövlət maliyyələşdirməsini təklif edirdilər. Lakin müəyyən müddətdən sonra digər iqtisadi 

proporsionallıq – artan dövlət xərcləri hesabına büdcə kəsrinin artması Keynsin müəyyən 

etdiyi iqtisadi siyasət proqramına əlavələr etməyi zəruri etdi. Keynsin sonralar hərbi xərclərlə 

bağlı yazdığı məqalədə inflyasiyaya aid fikirlərini qeyd etmiş, lakin sistemləşdirmədən 

dünyasını dəyişmişdir. 1958-ci ildə A. Filips Keynsin inflyasiyaya dair fikirlərinə aydınlıq 

gətirərək işsizliklə inflyasiya arasında tərs mütənasibliyin olmasını qeyd etmişdir. Lakin 

sonrakı dövrlərdə inflyasiya və işsizliyin eyni zamanda artması bu nəzəriyyəni təkzib edən 

monetarizmin yaranması ilə nəticələndi. Monetarizm məşğulluq səviyyəsində olan azalmanı 

dövlətin pis idarəetməsində görürdü. Monetarizmin banisi Milton Fridman “təbii işsizlik” 

səviyyəsini insanların daha yaxşı iş axtarması və işsizlik üzrə yardımlardan istifadəsilə 

əlaqələndirmişdir. Monetaristlər inflyasiyanı işsizliklə müqayisədə daha təhlükəli problem 

hesab edərək dövlətin işsizliyi azaltmaq məqsədilə reallaşdırdığı genişləndirici siyasəti 

inflyasiyanın əsas səbəbi hesab etmişlər. Fridmana görə, qısa müddət ərzində bazar 

mexanizmi tam məşğulluğu təmin edə bilməsə də, uzun müddətə tam məşğulluq təmin 

olunandır. Keynsçiliyin yaratmış olduğu maliyyələşdirmə prosesinin mənfi nəticələrinin 

aradan qaldırılması monetarizmin daha çox pul kütləsi nəzəriyyəsinə diqqət etməsilə 

nəticələnmişdir.  

Monetarist məktəbin digər nümayəndələri E.Felps, F.Keyqen, D.Meyzelman, 

K.Brunner, A.Moltser bazar iqtisadiyyatında qiymət mexanizminin məşğulluğun rasional 

miqdarını müəyyənləşdirdiyi fikrini əsaslandırıblar. Məcmu tələbə təsir etməklə məşğulluğun 

maliyyələşdirilməsini səmərəsiz hesab edərək pul-kredit siyasətilə tənzimləməni üstün tutmuş 

və Keynsin tələb yönlü nəzəriyyəsinə əks olaraq yaranmış digər nəzəriyyə - təklif yönlü 

məşğulluq nəzəriyyə isə vergilərin azaldılması tələbilə çıxış etmişlər. Təklif nəzəriyyəsinə 

əsasən məşğulluq, qənaət və investisiyaları azaldan amillərə təsir etməklə inflyasiyanın sürəti 

azaldıla bilər. A.Laffer tərəfindən təklif olunan bu nəzəriyyə vergilərin azaldılmasını nəzərdə 

tutur. Lafferin təklif nəzəriyyəsi mahiyyət etibarı ilə, vergiləri azaltmaqla vergi bazasını 

genişləndirir, vergi bazasının genişləndirilməsi isə vergi gəlirlərini artırır. Qeyd etiyimiz 

nəzəri məktəblər məşğulluğun təmin edilməsinə və maliyyələşdirilməsi üzrə mənbələrə 

müxtəlif iqtisadi siyasət metodları ilə təsir imkanlarını təhlil etmişdir. 

İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf prosesində məşğulluğun maliyyələşdirilməsi 

XX əsrin əvvələrində sənaye cəmiyyətinin yüksək inkişafı məşğulluğun 

tənzimlənməsində də nəzəri baxışların dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, postsənaye 

cəmiyyətinə keçid, texnika və texnologiyaların inkişafına uyğun olaraq yaranan innovasiya 

anlayışı iqtisadi artımı təmin edən amillər kimi təhlil obyektinə çevrildi. Çünki qeyd edilən 

dövrdə elmi-texniki inqilabın məşğulluğa, istehsalın nəticələrinə və ümumilikdə iqtisadi 

artıma təsirləri genişlənməkdə idi. Xüsusilə, bu dövrdə Şumpeter 1939-cu ildə innovasiya 

anlayışını elmə daxil etməklə müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyini və iqtisadi artımın təmin 

edilməsində sahibkarların rolunu qeyd etmişdir. Şumpeter sahibkarı kapitalın şəxsləşdirilməsi 

kimi qiymətləndirmir, ona daha çox yeni kombinasiyaların yaradıcısı kimi baxırdı [3,6]. 

Kredit sistemini isə yeni kombinasiyaların maliyyələşdirilməsində əsas vasitə olaraq müəyyən 

etmişdir. Şumpeter istehsalın təşkilində yeni kombinasiyaları müəyyən edərkən sahibkardan 
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işçilərdə daha çox təşəbbüskarlıq tələbini müəyyən edir. Şumpeterin “Kapitalizm, sosializm 

və demokratiya” (1942) əsərində qeyd etdiyi restrukturizasiya (creative destruction) prosesi 

də yeniliyin daimi təkrarlanması ilə əlaqədardır. O, restrukturizasiya dedikdə, sənayenin 

mutasiyası prosesini nəzərdə tutur, bu zaman fasiləsiz inqilablar nəticəsində iqtisadi 

strukturda köhnə strukturun yenilərilə əvəzlənməsi baş verir. Şumpeter restrukturizasiya 

prosesilə kapitalizmin mahiyyətini açıqlayır və iqtisadi artımın əsas amili olaraq texnoloji 

tərəqqini qeyd edirdi. Şumpeterin innovasiya təhlilinin əsasında biznes tsikli olduğundan o, 

yaranan tsiklik işsizliyi texnoloji işsizlik adlandırmış və müvəqqəti olaraq 

səciyyələndirmişdir. Lakin Şumpeter əməyə qənaətcil yeniliklərin daimi olması şərtində belə 

işsizliyi daimi hesab edir. O, Keynsdən fərqli olaraq işsziliyin səbəbini monopoliyada və 

qeyri-təkmil rəqabətdə görürdü. Bir müəssisədə innovasiyaların tətbiqi digər rəqabətə 

davamsız müəssisələrin fəaliyyətinə təsir edərək işsizlik yaradacaq. Eyni zamanda, Keynsin 

təklif etdiyi kimi istehsal və bölgünün dövlət tərəfindən genişləndirilməsi vergiləri artıracaq 

və ağır öhdəliklərlə şərtlənəcək. Şumpeterin nəzəriyyəsinin təhlili göstərir ki, o, məşğulluğun 

maliyyələşdirilməsində dövlət müdaxiləsinin tərəfdarı olmayaraq daha çox sahibkarların 

maliyyələşdirməsinə (istehsalda yeni kombinasiyaların yaradılmasına) “etibar etmişdir”. Eyni 

dövrdə M.İ.Tuqan-Baranovski və tələbəsi N.D.Kondratyev də iqtisadi tsiklin 

qiymətləndirilməsində innovasiyaların təsirini nəzərə almışlar. 

Artan işsizlik probleminin həllində Keynsin məşğulluğu maliyyələşdirmə siyasətinin 

təsirlərinin zəifləməsi nəticəsində klassiklərin əvəzləmə nəzəriyyəsi də aktuallaşdı. Bu 

nəzəriyyənin məşğulluğun təmin edilməsinə dair müəyyən etdikləri əvəzləmə mexanizmləri 

yeni maşınların tətbiqi, qiymətlərin azalması, yeni investisiyalarla əvəzləmə və s. bu kimi 

mexanizmlərdən ibarət idi [6, 3]. Yeni maşınların tətbiqi mexanizminə əsasən yeniliyin tətbiq 

edildiyi sahədə işsizlik yaransada, yeni maşınların istehsalı müəssisələrdə məşğulluğu 

artacaqdır. Qiymətlərin azalması mexanizmində isə proses innovasiyaları məhsulun 

istehsalında xərcləri azaltmaqla qiymətlərin rəqabət mühitinə müvafiq olaraq azalmasına 

səbəb olur. Azalan qiymətlər məcmu tələbi stimullaşdırmaqla məşğulluğu artırır. Əvəzləmə 

nəzəriyyəsinin təhlilinə əsasən proses innovasiyalarının tətbiqi daha çox işsizliklə 

nəticələnirsə, əksinə məhsul innovasiyaları yeni iş yerlərinin yaradıcısıdır. Əvəzləmə 

nəzəriyyəsi texniki tərəqqinin məşğulluğa təsir imkanlarını müxtəlif istiqamətlərdə müəyyən 

etmişdir. Sahələr üzrə iş qüvvəsinin əvəzlənməsi prosesi, demək olar ki, müasir dövrdə 

innovasiyaların geniş tətbiqilə daha da aktuallaşır. Lakin əməyin məşğulluğunun təmin 

edilməsi yeni texnika və texnologiyaların işlədilməsində işçidən həmin sahədə ixtisaslı olmağı 

tələb edir. Bu barədə A.Smit əmək bölgüsünün geniş təhlilinə yer ayırmaqla “Xalqların 

sərvətinin təbiəti və səbəbləri” əsərində də qeyd etmişdir. 

Neoklassik və neokeynsçiliyin inkişaf etdiyi dövrdə təşəkkül tapan struktur məşğulluq 

nəzəriyyəsi isə səmərəli tələb nəzəriyyəsinin inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün eyni təsirdə 

olmayacağını və işsizliyin əsas səbəbi kimi rasional olmayan iqtisadi fəaliyyətləri qeyd edirdi. 

Solou və Oyken bu nəzəriyyənin tərəfdarları kimi çıxış etmişlər. Solou iqtisadi artım modeli 

daxilində əsas amillər kimi əhalinin ümumi sayında işləyənlərin sayı, əhalinin artım tempi, 

kapitalın amortizasiya, milli gəlirdə yığımın xüsusi çəkisini nəzərdən keçirir. Solou daha 

sonralar iqtisadi artımda fasiləsizliyi təmin etmək məqsədilə modelə texniki tərəqqi amilini də 

daxil edir. Solounun qeyd edilən modeli üzrə modifikasiyalarında insan kapitalına 

investisiyalar daha da üstün mövqe tutur. T.Şults insan kapitalının səmərəsini 

qiymətləndirməyə cəhd etməklə onun texniki kapitaldan daha çox gəlir yaratdığını qeyd 

edirdi. İnsan kapitalının istehsal prosesində məhsuldarlığının artması insan resurslarına edilən 

investisiyalardan asılıdır. Şults insan kapitalına investisiyaları beş əsas kateqoriya üzrə 

müəyyən edir: sağlamlıq vasitələri və xidmətləri; şirkətlər tərəfindən təşkil edilən ixtisas üzrə 
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seminarlar; rəsmi olaraq müxtəlif səviyyələrdə təhsil; gənclər üçün təhsil proqramları; iş 

yerlərini dəyişmək üçün daxili miqrasiya imkanları [4,9]. 

İstehsal prosesində insan kapitalının artan əhəmiyyəti postsənaye cəmiyyətinin 

yaranması ilə nəticələndi. Postsənaye cəmiyyəti özünəməxsus xüsusiyyətlərilə məşğulluğun 

sahələrarası bölgüsündə və tipində də dəyişikliklər yaratdı. Belə ki, məşğulluğun həcmi 

xidmət və informasiya sahəsində artdı. Məşğulluğun sahə strukturunda yaranan fərqlər 

ixtisaslı əməyin istehsal prosesinə cəlb edilməsilə bağlı innovasiyaların tətbiqinə şərait 

yaradan institutsional bazanın öyrənilməsini (Rosenberg, Dosi) və bu sahədə məşğulluğun 

maliyyələşdirilməsinin təhlilini tələb edir. Artıq XX əsrin ortalarında baş vermiş böhranlarla 

əlaqədar iqtisadi tsikllərin geniş təhlili məşğulluğun təmin edilməsinə baxışları dəyişməkdə 

idi. Həmçinin, bu dövrdə aktual olan mühüm məsələ iqtisadi artımın amillərinin müəyyən 

edilməsi, istehsal funksiyasının tərtibində texniki tərəqqinin əks olunması və təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi idi. Odur ki, 1970-ci illərdə artıq ölkələr üzrə innovasiya siyasətinin və 

səmərəli innovasiya sisteminin öyrənilməsinə diqqət artdı (Friman, Nelson, Winter, Ançişkin, 

Foster, Romer). 

1970-ci illərdə çevik bazar konsepsiyası tərəfdarlarının yeni yaranan iqtisadi inkişaf 

modelinə uyğun məşğulluğun təmin edilməsi sahəsində qeyd etdiyi təkliflər əməyin bazarın 

çevikliyinə tez uyğunlaşmasının saxlanmasından ibarət idi. Bu dövrdə postsənaye 

cəmiyyətinin inkişafı və innovasiyaların inkişafı ilə informasiya cəmiyyətinin formalaşması 

məşğulluğun dəyişən ictimai-iqtisadi formaya uyğun inkişafını tələb edirdi. Hazırda 

informasiya cəmiyyətinin iqtisadi bazisini təşkil edən innovasiya yönümlü iqtisadiyyat 

formalaşmağa başlamışdır. İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat iqtisadi sərbəstlik, təhsil və 

elmin yüksək inkişafı, həyat keyfiyyətinin yüksək səviyyəsi, insan kapitalının yüksək 

keyfiyyəti, innovasiya yönümlü istehsal  və məhsulların xüsusi çəkisinin çox olması, rəqabət 

və innovasiya məhsuluna tələbin çox olması, yeni bazarların yaradılması, bazarların 

müxtəlifliyi prinsipinin gözlənilməsilə səciyyələnir [1, 68]. Qeyd edilən xüsusiyyətlərə 

nəzərən innovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf məşğulluğun innovasiya tipli olmasını tələb 

etməklə məşğulluğun tənzimlənmə mexanizmində də fərqli xüsusiyyətlər yaratmışdır. 

İnnovasiya tipli məşğulluq insan kapitalının yaxşılaşdırılmasını, çevikliyini, səmərəliliyini, 

daim yenilənməsini, məşğulluğun yeni struktur və formalarının yaranmasını, əmək 

resurslarının intellektual və yaradıcılıq potensialının reallaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

İnnovasiya tipli məşğulluq iş qüvvəsinin innovasiyaların inkişafına müvafiq olaraq daim 

yenilənməsini nəzərdə tutur. ETT-nin nailiyyətlərinin artması ilə innovasiya tipli məşğulluğun 

təmin edilməsi bu günün aktual problemi olmuşdur. İnnovasiya tipli məşğulluğun təmin 

edilməsi demək olar ki, səmərəli məşğulluqla nəticələnir. İnnovasiya tipli məşğulluq işçinin 

qabiliyyəti, müəssisənin kadr potensialı, iqtisadi fəal əhalinin yeniliklərə tez uyğunlaşması ilə 

formalaşır. Bu baxımdan, innovasiya tipli məşğulluğun maliyyələşdirilməsi ölkədə insan 

kapitalının inkişaf səviyyəsilə qarşılıqlı asılıdır. İnnovasiya tipli məşğulluğun 

maliyyələşdirilməsində dövlət, xüsusi bölmə və xarici maliyyə mənbələri iştirak edə  bilər. 

Nəticə 
Məşğulluğun tənzimlənməsinin dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsinə daxil 

edilməsi sənaye inqilabından sonrakı dövrdə geniş miqyas almış işsizlik problemilə əlaqədar 

olmuşdur. Bu dövrdə Keynsin səmərəli tələbi artırmaq siyasəti işsizlik problemini müəyyən 

müddət ərzində həll etməyə imkan vermişdi. Lakin inflyasiyanın artması ilə nəticələnən 

məşğulluğu maliyyələşdirmə siyasəti monetaristlərin, neoklassiklərin, təklif nəzəriyyəsi 

tərəfdarlarının və s. məşğulluğun təmin edilməsinə yeni baxışların yaranması ilə nəticələndi. 

Eyni zamanda məşğulluğun təmin edilməsinə sürətlə sənayeləşdirmənin və ETT 

nailiyyətlərinin  təsirləri artmaqda idi. Qeyd edilən nəzəriyyələrin inkişaf mərhələləri üzrə 
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təhlilinə əsasən məşğulluğun tənzimlənməsi dövlətin büdcə - vergi və pul-kredit siyasətindən, 

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə rəqabətqabiliyyətliliyin olmasından, insan kapitalının inkişaf 

səviyyəsindən asılıdır. Şərti olaraq böldüyümüz mərhələlər üzrə təhlildən aydın olur ki, 1970-

ci illərdən sonra Keynsin səmərəli tələb yaratma ideyası aktuallığını itirərək innovasiyaların 

inkişafına müvafiq əmək bazarının formalaşması ideyası ilə əvəzləndi. Bu baxımdan, müasir 

dövrdə innovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf modellərinin üstünlük təşkil etməsi və yaranmış 

sosial-iqtisadi dəyişikliklər məşğulluğun tipində də dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Lakin 

innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın və bazarın öz-özünə tənzimlənmə ideyasının işsizlik 

probleminin həllində biganəliyi məşğulluğun təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsini 

zəruri edir. 
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Этапы развития теорий регулирования занятости 

Резюме 

В статье рассмотрены этапы развития теорий занятости. Условно процесс 

формирования и развития теорий занятости был разделен на 2 этапа и по каждому 

этапу рассмотрены и обобщены взгляды представителей теоретических школ по 

поводу регулирования занятости. 
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Development stages of regulation theories of employment 

Abstract 

The development stages of regulation theories of employmentwas explored in the 

article and conditionally it was determined two stages. The opinions about employment 

regulation of theoretical schools were generalized on every stages. 
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