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GIRIS

Fәsil l. İşsizlik problemi anlayışı.
l.1.İşsizliyin mahiyyәti vә mәzmunu.
Müasir dövrdә bütün ölkәlәrdә müşahidә olunan kәs-kin problemlәrdәn biri
işsizlikdir. Işsizlik – iş qüvvәsinin (iqtisadi fәal әhalinin) әmtәә vә xidmәtlәrin
istehsalı ilә mәşğul olmayan hissәsini göstәrәn sosial-iqtisadi hadisәdir. Mәşğul
әhali ilә işsizlәr ikisi birlikdә ölkәnin iş qüvvәsini әmәlә gәtirir. Işsizlik özünü
iş qüvvәsinә olan tәlәbin tәklifdәn geri qalmasında göstәrir.
Işsizlәrә aşağıdakılar aid edilir: işlәmәyәnlәr, iş axta-ranlar, işә başlamağa
hazır olanlar. Işsizlәrә tәkcә müxtәlif sәbәblәrdәn işdәn çıxarılanlar deyil, iş
yerlәrini könüllü surәtdә qoyub gedәnlәr, yeni iş tapmağa cәhd göstәrәnlәr dә
daxildir. Işsizliyi ifadә edәn kateqoriyalar aşağıdakılardır: 1) Işdәn çıxarılma
nәticәsindә iş yerlәrini itirәnlәr; 2) işdәn könüllü çıxıb gedәnlәr; 3) Müәyyәn
fasilәdәn sonra әmәk bazarına müraciәt edәnlәr; 4) Әmәk bazarına ilk dәfә gәlәnlәr. Bu kateqoriyalar arasındakı nisbәt hәr şeydәn әvvәl iqtisadi tsiklin fazalarından
asılıdır.
Işsizliyin orta aylıq sәviyyәsi aşağıdakı düsturla hesablanır:
LUE= (UE : LFC ) ∙100
Burada: LUE – işsizliyin sәviyyәsini (normasını), %-lә;
UE – işsizlәrin orta ay
lıq sayını;
LFC – mülki iş qüvvәsinin sayını göstәrir.
Işsizliyin sәviyyәsinin hesablanmasını aşağıdakı misalla izah edәk. Tutaq ki,
iş qüvvәsinin ümumi sayı 1216990 nәfәrә bәrabәrdir ki, bunun da 1149680 nәfәri
işlәyir, 67310 nәfәri isә işlәmir. Demәli, işsizliyin sәviyyәsi:
LUE = (67310 ∙ 100) : 1216990 = 5,5%-ә bәrabәrdir.
Işsizliyin sәbәblәrinә dair müxtәlif baxışlar, nәzәriy-yәlәr mövcuddur.
Bunlardan geniş yayılmışları aşağıdakı-lardır: 1) Әhali artıqlığı (maltusçuluq); 2)
Texniki tәrәqqi ("texnoloji nәzәriyyә"); 3) Kapital yığımı prosesi (marksist
mәktәb); 4) Bazar tәlәbinin kifayәt qәdәr olmaması (Keyns nәzәriyyәsi); 5) Әmәk
haqqının sәviyyәsinin yüksәk olması ("azad sahibkarlıq" mәktәbi).
Maltusçuluq ingilis iqtisadçısı T. F. Maltusun adı ilә bağlıdır. O, özünün
"Әhali qanunu haqqında tәcrübә" әsәrindә (1798) göstәrirdi ki, әhalinin sayı
hәndәsi silsilә ilә, nemәtlәr istehsalı isә әdәdi silsilә ilә artır vә buna görә dә
müәyyәn müddәtdәn (adәtәn 25 ildәn bir) sonra artıq әhali әmәlә gәlir. Bu da
işsizlәr ordusunun yaranmasına sәbәb olur.
Geniş yayılmış nәzәriyyәlәrdәn biri dә işsizliyin başlı-ca sәbәbinin texniki
tәrәqqi olduğunu elan edәn "texnoloji işsizlikdir". Bu nәzәriyyә 1954-cü ildә
Vyanada keçirilmiş tam mәşğulluğun tәmin edilmәsinin vasitә vә yolları haq-qında
diskussiyalarda müdafiә olunmuşdur. Qәrbin iqtisadi әdәbiyyatında belә bir fikir

yayılmışdır ki, istehsal güclәri-nin yüklәnmәsi dәrәcәsi әsas kapitaldan istifadәnin
mәqsәdәuyğunluğu vә faydalılığını göstәrdiyi kimi işsizlik dә әmәk ehtiyatlarından
istifadәnin mәqsәdәuyğunluğunu әks etdirir. Әslindә marksizm dә işsizliyin başlıca
sәbәbini bunda görür. Başqa sözlә, marksizm, işsizliyi kapital yığımı prosesi ilә
әlaqәlәndirir. Bunun mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, canlı әmәyә (dәyişәn kapitala)
olan tәlәb maşın vә ava-danlıqlara (sabit kapitalın başlıca ünsürlәrinә) olan
tәlәbdәn lәng artır. Demәli, istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi vә
avtomatlaşdırılması istәr-istәmәz işsizliyә gәtirib çıxarır. Bununla әlaqәdar olaraq
hәlә XIX әsrdә "Kompensasiya nәzәriyyәsi" meydana gәlmişdir. Bu
nәzәriyyәnin tәrәfdarlarının fikrincә maşınların istehsalın bir sahәsindәn
sıxışdırdığı işçilәr digәr sahәlәrdә iş qüvvәsinә olan әlavә tәlәbin ödәnilmәsi yolu
ilә kompensasiya edilir.
Müasir dünyada çox geniş yayılmış nәzәriyyәlәrdәn biri dә Keynsin işsizlik
nәzәriyyәsidir. 1936-cı ildә mәşhur ingilis iqtisadçısı C.M.Keyns özünün
"Mәşğulluq, faiz vә pulun ümumi nәzәriyyәsi" kitabında kapitalist iqtisadiyyatında
mәşğulluq sәviyyәsini yeni tәrzdә aydınlaşdırmışdır. Onun fikrincә kapitalizmdә
tam mәşğulluğa zәmanәt verәn heç bir mexanizm yoxdur. Belә nәticә çıxarılır ki,
tam mәş-ğulluq qanunauyğunluq deyil, tәsadüflükdür. Kapitalizm sonsuzluğa
qәdәr çiçәklәnmәni tәmin edә bilәn vә öz-özünü tәnzimlәyәn iqtisadi sistem deyildir. Kapitalizmin "öz-özünә inkişaf" etdiyini güman etmәk olmaz. Bundan
başqa, iqtisa-di inkişafda tәrәddüdetmәlәri yalnız müharibәlәr, quraqlıq vә s. kimi
xarici vә qeyri-normal amillәrlә әlaqәlәndirmәk düzgün deyildir. Әksinә, işsizliyin
sәbәblәrini xeyli dәrәcәdә bir sıra çox mühüm iqtisadi mәsәlәlәr, xüsusilә dә yığım
vә investisiyalar haqqında qәrarlar qәbul edilәrkәn tam tarazlığın gözlәnilmәsindә
axtarmaq lazımdır.
Keynsdәn fәrqli olaraq "azad sahibkarlıq" mәktәbinin nümayәndәlәri
kortәbii bazar mexanizmini tәriflәyir vә işsizliyin sәbәbini әmәk haqqının yüksәk
olması ilә izah edirlәr. Onların fikrincә әmәk haqqının artırılması mәşğul-luğun vә
işçilәrin sayının azalmasına vә demәli, işsizliyә gәtirib çıxarır. Bu mәktәbin
tanınmış nümayәndәlәrindәn biri Kembric Universitetinin professoru A.Piqudur.
Onun çıxardığı әsas nәticәlәr bunlardır: 1) Istehsalda mәşğul olan işçilәrin sayı ilә
әmәk haqqının sәviyyәsi arasında tәrsmütәnasiblik vardır. Yәni әmәk haqqı nә
qәdәr yüksәk olarsa, mәşğulluq da bir o qәdәr aşağı olur; 2) 1914-18-ci illәrdәki
birinci dünya müharibәsinә qәdәr әmәk haqqı ilә mәşğulluq arasında tarazlığın
olması onunla izah edilir ki, әmәk haqqı işçilәr arasında gedәn azad rәqabәt
әsasında, hamının mәşğul ola bilmәsinә imkan verәn sәviyyәdә müәyyәn
olunmuşdur; 3) Birinci dünya müharibәsindәn sonra hәmkarlar ittifaqının rolunun
artması vә işsizliyә görә müavinәtlәrin verilmәsi әmәk haqqının yüksәlmәsinә gәtirib çıxarmışdır ki, bu da kütlәvi işsizliyin sәbәblәrindәn biridir; 4) Tam mәşğulluğa
nail olmaq üçün әmәk haqqını aşağı salmaq lazımdır.
Belәliklә, işsizlik müxtәlif sәbәblәrdәn әmәlә gәlir vә başlıca vәzifә onun
qarşısının alınmasıdır. Lakin elә hallar da olur ki, işsizliyin tamamilә aradan
qaldırılması mümkün olmur. Bunun nә dәrәcәdә hәqiqәtә uyğun olduğuna
inanmaq üçün işsizliyin formalarını nәzәrdәn keçirәk.

Insanlara fәaliyyәt növünün vә iş yerinin seçilmәsindә sәrbәstlik verildikdә
istәr-istәmәz seçim qarşısında, "iki daşın arasında" qalırlar. Belә ki, bәzilәri iş
yerlәrini könüllü surәtdә dәyişir, bәzilәri işdәn çıxarıldıqlarına görә yeni iş yerlәri
axtarır, üçüncülәr, mövsümi mәşğul olduqları iş yerlәrini (mәsәlәn, tikinti sәnayesindә hava şәraiti pis olduğuna, avtomobil sәnayesindә model dәyişdiyinә görә)
itirirlәr. Elә adamlar da vardır ki, (bu xüsusilә gәnclәrә aiddir) yenicә әmәk fәaliyyәtinә başladıqlarına görә iş axta-rırlar. Bu adamların hamısı iş yerlәri tapdıqda,
yaxud da işdәn müvәqqәti çıxarılanlar köhnә iş yerlәrinә qayıtdıqda, digәr iş
axtaranlar vә iş yerlәrini müvәqqәti itirәnlәr "ümumi işsizlilәr fondunda" onları
әvәz edirlәr vә demәli, işsizlik yenә dә qalır. Buna friksion1 işsizlik deyilir.
Işsizliyin bu forması qaçılmaz vә müәyyәn dәrәcәdә arzuolunandır. Çünki işçilәrin
çoxu, bәlkә dә hamısı az maaş verilәn işdәn çox maaş verilәn, az mәhsuldar işdәn
yüksәk mәhsuldarlıqlı işә keçmәyә çalışır, yaxud da yaşadığı әrazilәrdәki idarә vә
müәssisәlәrdә işlәmәyә üstünlük verirlәr. Demәli, әhalinin yerdәyişmәsi, bir işdәn
başqa işә keçmәsi hallarına son qoymaq mümkün olmadığına görә, friksion
işsizliyi dә tama-milә aradan qaldlırmaq mümkün deyildir.
Friksion işsizlik hiss olunmadan struktur işsizliyә keçir. Iqtisadçılar struktur
sözünü "tәrkib" mәnasında işlә-dirlәr. Zaman keçdikdә istehlak tәlәbinin
strukturunda vә texnologiyada çox mühüm dәyişikliklәr әmәlә gәlir ki, bu da öz
növbәsindә iş qüvvәsinә olan ümumi tәlәbin strukturu-nun dәyişmәsinә sәbәb olur.
Bunun nәticәsindә bәzi peşә vә ixtisaslara olan tәlәb azalır, bәzi hallarda hәtta yox
olur, bәzilәrinә isә, әksinә, tәlәb artır. Tәbiidir ki, bu, işçilәrin bәzi kateqoriyalarında işsizliyin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur. Bu, onunla әlaqәdardır ki, iş qüvvәsinin quruluşu yeni iş yerlәrinin quruluşuna tez bir zamanda uyğunlaşa bilmir vә
uyğunlaşa da bilmәz. Göründüyü kimi, elmi-texniki tәrәqqi sonsuz olduğuna görә
struktur işsizliyin dә tamamilә aradan qaldırılması mümkün deyildir vә bu mәnada
onun friksion işsizliyә oxşarlığı vardır. Lakin bunları tamamilә eynilәşdir-mәk
olmaz, onların arasında fәrqlәr vardır. Bu, özünü onda göstәrir ki, friksion
işsizlәrin tәcrübәlәri, vәrdişlәri var vә onlar "әmәk"lәrini sata bilәrlәr. Stukrtur
işsizlәr isә yenidәn hazırlıq mәrhәlәsini keçmәsәlәr, әlavә peşәyә yiyәlәnmә-sәlәr,
hәtta bәzi hallarda yaşayış yerlәrini dәyişmәsәlәr iş tapa bilmirlәr. Digәr tәrәfdәn
friksion işsizlik qısa müddәt, struktur işsizlik isә uzun müddәt davam edir.
Işsizliyin növlәrindәn biri dә tsiklik vә ya dövri işsiz-likdir. Işsizliyin bu
növü iqtisadi tsiklin azalma mәrhәlәsi ilә әlaqәdardır. Başqa sözlә, әmtәә vә
xidmәtlәrә ümumi tәlәb azaldıqda mәşğulluq ixtisar olunur vә işsizlik artır. Odur
ki, tsiklik işsizliyi bәzәn tәlәbin azalması ilә әlaqәdar olan işsizlik dә adlandırırlar.
İşsizlik bazar iqtisadiyyatına xas olan mühüm әlamәtlәrindәn biridir.
İşsizlik- iş qabiliyyәtinә malik olan adamların bir qisminin iş tapa bilmәmәsi
vә bunun nәticәsindә işsiz qalmasıdır.
İşsizliyin әsas qiymәti buraxılmayan mәhsuldur. Belә ki, işsizlik cәmiyyәtin
potensial istehsal imkanlarının yüksәlmәsinә mәnfi tәsir göstәrir, ona maneçilik
törәdir.

Cәmiyyәtin müxtәlif dövrlәrindә olduğu kimi, XXI әsrdә dә işsizlik
bәşәriyyәt üçün hәlli vacib olan әn mühüm problemlәrdәn biri olaraq meydana
çıxır. İşsizlik iqtisadi problem olmaqla yanaşı hәm dә sosial bir problemdir. İşsizlik
sosial bir problem kimi isә hәyat tәrzini, yaşayış imkanlarını zәiflәdir vә
çәtinlәşdirir.
Mühüm bir iqtisadi problem kimi işsizlik әsasәn iqtisadi böhranlar vә tsikllәr
dövründә baş verir.İqtisadiyyatın geri qalmasının vә tәnәzzülә uğramasının
sәbәblәrindәn biri dә kütlәvi işsizlikdir. İşsizlik bazarda işçi qüvvәsinә olan tәlәblә
işçi qüvvәsi arasında olan tәklif nәticәsindә tәzahür edir. Müasir dövrdә elmitexniki tәrәqqinin istehsalata tәdbiqi nәticәsindә insan әmәyinә olan tәlәbat xeyli
azalmışdır.Yeni texnika vә texnologiya әmәyin keyfiyyәtinә tәsir edir. İstehsala
tәdbiq edilәn istehsal vasitәlәrinin kütlәsi artır, işçi qüvvәsindә istifadә nisbәtәn
azalır.
Bir çox iqtisadçıların fikrincә, iş qüvvәsi işlәyәnlәrdәn vә ciddi surәtdә iş
axtaranlardan tәşkil olunub. Bu baxımdan işsizlik sәviyyәsi müasir dövrdә çpx
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. İşsizlik sәviyyәsi işsizlәrin iş qüvvәsinә olan faiz
nisbәti ilә ölçülür. Yәni işsizliyin sәviyyәsi işsiz әhalinin iş qüvvәsinә olan faiz
nisbәtidir. Bunu aşağıdakı düsturla hesablamaq mümkündür:
İşsizlәr
İşsizlik sәviyyәsi= −−−−−−−−−−−−−− X 100
İş qüvvәsi
İşsizliyin mühüm problem olması müxtәlif dövrlәrdә ona qarşı müxtәlif
tәlimlәrin yaranmasına sәbәb olmuşdur. Bura Maltusçuların әhali artıqlığı
nәzәriyyәsi, texniki tәrәqqi ilә әlaqәdar olaraq texnoloji nәzәriyyә, Keynsçilәrin
yaratdığı bazar tәlәbinin çatışmazlığı nәzәriyyәsi vә “Azad sahibkarlar” mәktәbi
nәzәriyyәsi daxildir. Bu nәzәriyyәlәrin hәr bir işsizliyә dair öz fikir vә
mülahiәlәrini irәli sürüblәr. Mәsәl üçün, Maltusun nәzәriyyәsinә görә әhalinin
artım sürәti istehlak şeylәri istehsalını üstәlәyir.Bunun nәticәsindә әhali artıqlığı,
işsizlәr ordusu yaranır.Maltusun fikrincә istehlak şeylәri әdәdi silsilә, әhali isә
hәndәsi silsilә ilә yolu ilә çoxalır.
Elmi texniki tәrәqqi nәticәsindә yaranan yeni texnologiya yeni ixtisaslar tәlәb
etdiyinә görә “texnoloji işsizlik” yaranir.
İşsizlik haqqında irәli sürülәn nәzәriyyәlәrdәn biri vә әn vacibi Con Meynard
Keyns tәrәfindәn irәli sürülmüş nәzәyiyyәdir. Onun fikrincә işsizlik işçi qüvvәsinә
olan tәlәbin çatışmazlığı ilә әlaqәdardır. C.Keynsә görә gәlirlәr artdıqca әhalinin
istehlaka olan meyli azalır, әhali qәnaәtcil olur.
Sonuncu nәzәriyyәnin tәrәfdarlarına görә işsizliyin qarşısını almaq vә tam
mәşğulluq yaratmaq üçün әmәk haqqını azaltmaq lazımdır.
Cәmiyyәtin müxtәlif dövrlәrindә olduğu kimi, XXI әsrdә
dә işsizlik bәşәriyyәt üçün hәlli vacib olan әn mühüm problemlәrdәn biri olaraq

meydana çıxır. İşsizlik iqtisadi problem olmaqla yanaşı hәm dә sosial bir
problemdir. İşsizlik sosial bir problem kimi isә hәyat tәrzini, yaşayış imkanlarını
zәiflәdir vә çәtinlәşdirir.Mühüm bir iqtisadi problem kimi işsizlik әsasәn iqtisadi
böhranlar vә tsikllәr dövründә baş verir.İqtisadiyyatın geri qalmasının vә tәnәzzülә
uğramasının sәbәblәrindәn biri dә kütlәvi işsizlikdir. İşsizlik bazarda işçi
qüvvәsinә olan tәlәblә işçi qüvvәsi arasında olan tәklif nәticәsindә tәzahür edir.
Müasir dövrdә elmi-texniki tәrәqqinin istehsalata tәdbiqi nәticәsindә insan
әmәyinә olan tәlәbat xeyli azalmışdır.Yeni texnika vә texnologiya әmәyin
keyfiyyәtinә tәsir edir. İstehsala tәdbiq edilәn istehsal vasitәlәrinin kütlәsi artır,
işçi qüvvәsindә istifadә nisbәtәn azalır.
Bir çox iqtisadçıların fikrincә, iş qüvvәsi işlәyәnlәrdәn vә ciddi surәtdә iş
axtaranlardan tәşkil olunub. Bu baxımdan işsizlik sәviyyәsi müasir dövrdә çox
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. İşsizlik sәviyyәsi işsizlәrin iş qüvvәsinә olan faiz
nisbәti ilә ölçülür. Yәni işsizliyin sәviyyәsi işsiz әhalinin iş qüvvәsinә olan faiz
nisbәtidir.
İşsizliyin mühüm problem olması müxtәlif dövrlәrdә ona qarşı müxtәlif
tәlimlәrin yaranmasına sәbәb olmuşdur. Bura Maltusçuların әhali artıqlığı
nәzәriyyәsi, texniki tәrәqqi ilә әlaqәdar olaraq texnoloji nәzәriyyә, Keynsçilәrin
yaratdığı bazar tәlәbinin çatışmazlığı nәzәriyyәsi vә “Azad sahibkarlar” mәktәbi
nәzәriyyәsi daxildir. Bu nәzәriyyәlәrin hәr bir işsizliyә dair öz fikir vә
mülahizәlәrini irәli sürüblәr. Mәsәl üçün, Maltusun nәzәriyyәsinә görә әhalinin
artım sürәti istehlak şeylәri istehsalını üstәlәyir.Bunun nәticәsindә әhali artıqlığı,
işsizlәr ordusu yaranır.Maltusun fikrincә istehlak şeylәri әdәdi silsilә, әhali isә
hәndәsi silsilә ilә yolu ilә çoxalır.Elmi texniki tәrәqqi nәticәsindә yaranan yeni
texnologiya yeni ixtisaslar tәlәb etdiyinә görә “texnoloji işsizlik” yaranir.
İşsizlik haqqında irәli sürülәn nәzәriyyәlәrdәn biri vә әn vacibi Con
Meynard Keyns tәrәfindәn irәli sürülmüş nәzәyiyyәdir. Onun fikrincә işsizlik işçi
qüvvәsinә olan tәlәbin çatışmazlığı ilә әlaqәdardır. C.Keynsә görә gәlirlәr artdıqca
әhalinin istehlaka olan meyli azalır, әhali qәnaәtcil olur.Sonuncu nәzәriyyәnin
tәrәfdarlarına görә işsizliyin qarşısını almaq vә tam mәşğulluq yaratmaq üçün
әmәk haqqını azaltmaq lazımdır.Işsizliyin sәbәblәri vә növlәri nәdir? Işsizliyin

sәbәblәri müхtәlifdir. Mövсud әdәbiyyаtdа işsizliin növlәri müхtәlif сür
аdlаndırılır vә izаh еdilir:
İşsizlik dedikdә elә bir sosial-iqtisadi vәziyyәt nәzәrdә tutulur ki, insan işlәyә
bilәr, işlәmәyә qabildir, işlәmәk istәyir, lakin iş tapa bilmir.
Әmәk qabiliyyәti yaşında olan o vәtәndaşlar işsiz sayılır kiy әmәk
qabiliyyәtinә malikdirlәr, lakin özlәrindәn asılı olmayan sәbәblәrә görә işlәri vә
qazancları yoxdur, münasib iş axtaran, işә başlamağa hazır olan şәxslәr kimi dövlәt
mәşğulluq idarәsin- dә qeydә alınmışlar vә hәmin idarә onlara münasib iş tәklif
edә bilmәmişdir.
İşsiz statusunun verilmәsi qaydalan «Mәşğulluq haqqında» Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 4-cü maddәsindә aşağıdakı kimi verilmişdir:
-İşi vә qazancı olmayan, işә başlamağa hazm olub, müvafiq icra hakimiyyәti
orqanında işaxtaran kimi qeydiyyata alınan, әmәk qabiliyyәtli yaşda olan әmәk
qabiliyyәtli vәtәndaşlar işsiz statusu almaq hüququna malikdirlәr.
Vәtәndaş yaşadığı әrazi üzrә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına şәxsiyyәtini
tәsdiq edәn sәnәd, әmәk kitabçası (yaxud onu әvәz edәn sәnәd), peşә vә ya
ixtisasını tәsdiq edәn sәnәd (zәruri hallarda) tәqdim edәrәk işaxtaran kimi qeydә
alınır, ilk dәfә işaxtaranlar şәxsiyyәti tәsdiq edәn vә tәhsil haqqında (zәruri
hallarda) sәnәdlәri tәqdim edirlәr.
İşaxtaran kimi qeydiyyata alınmış vәtәndaş müvafiq sәnәdlәri tәqdim etdiyi
andan, ona münasib iş tәklif olunmadığı halda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı 11
gün әrzindә hәmin şәxsә işsiz statusu verilmәsi haqqında qәrar qәbul edir.
İşçizlәrin müvafiq icra hakimiyyәtı orqanında qeydiyyata alınması qaydalan
müvafıq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilir.İşçiz statusu almaq hüququ
olmayan vәtәndaşlar aşağıdakı- iardır:
 15 yaşına çatmayanlar,
pensiya (ailә başçısım itirmәyә görә uşaqlar üçün tәyin olunmuş pensiyalar
istisna olmaqla) hüququ qazanmış vәtәndaşlar;
 qeydiyyata ahndıqdan sonrakı 10 gün müddәtindә münasib iş axtarmaq
mәqsәdilә üzrsüz sәbәbdәn müvafıq icra hakimiyyәti orqanına gәlmәyәnlәr
vә ya bu müddәt әrzindә tәklif edilәn iki münasib işdәn imtina edәnlәr
(vәtәndaşa eyni iş tәkrarәn tәklif oluna bilmәz);
 ilk dәfә işaxtaranlar;
 azadlıqdan mәhrumetmә cәzasını çәkәnlәr;

 işaxtaranlara müәyyәn olunmuş qaydada işsiz statusu verilmәdiyi halda,
onun bir aydan sonra tәkrarәn işsiz statusu almaq üçün müvafıq icra
hakimiyyәti orqamna müraciәt etmәk hüququ vardır.
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı belә hesab edir ki, işsizlәr - ha- zırda işlә tәmin
olunmamış, lakin işә başlamağa hazır olan vә son 4 hәftә әrzindә iş axtaran, yaxud
işә düzәlmiş, lakin hәlә işә başlamamış şәxslәrdir. Böyük Britaniyada işsizlәr
qisminә o şәxslәr aid edilir ki, onlar yoxlama apanlan hәftә әrzindә bir saat belә
işlәmәmiş olsun. Bu mәsәlә barәsindә Yaponiyada da eyni meyar tәtbiq edilir.
ABŞ-da o şәxslәr işsiz hesab edilir ki, onlar yoxlama aparılan hәftә әrzindә mәşğul
olmasm, lakin әwәlki 4 hәftә әrzindә işlәmәk imkam olsun, dövlәt mәşğulluq
xidmәtinә vә ya bilavasitә işәgötürәnә müraciәt edәrәk iş tapmağa çalışmış olsun.
Bu deyilәnlәrdәn görünür ki, bizdә işsiz şәxs statusu başqa ölkәlәrdә
olduğundan daha sәrt formada müәyyәn edilmişdir. Belә ki, әwәlәn, bizdә hәr
hansı şәxsin işsiz sayılması üçün hәmin şәxs mәşğulluq xidmәtindә qeydә
alınmalıdrr; ikincisi, 16 yaşdan aşağı şәxslәr vә qocalığa görә pensiyaçılar işlәmәk
arzusunda olsalar vә işlәyә bilsәlәr belә, onlar işsiz hesab edilmir.
İşsizliyin sәciyyәvi cәhәtlәri bunlardır: işsizlik sәviyyәsi, işsizlik hallarının
yaranma tezliyi vә işsizliyin davametmә müddәti.İşsizlik sәviyyәsi adәtәn,
işsizlәrin sayının iqtisadi cәhәtdәn fәal әhalinin sayına nisbәti kimi, yәni mәşğul vә
işsiz әhalinin sayının faiz nisbәti kimi müәyyәn edilir.İşsizlik hallarının yaranma
tezliyi eyni bir şәxsin müәyyәn dövr әrzindә işsiz qaldığı halların sayı ilә müәyyәn
edilir. Bu göstәricinin artması ya iş yerlәrinin keyfiyyәtsiz vә әmәk şәraitinin pis
olmasma, ya da işsizlәrin böhran dövrlәrindә tapmağa müvәffәq olduğu birdәfәlik
xarakterli işlәrin sayca çox olmasına dәlalәt edir.
İşsizliyin davametmә muddәti әmәk qabiliyyәtli şәxsin işsiz qaldığı vaxtla
sәciyyәlәnir. Bu göstәricinin qiymәti ölkәdәki bütün işsizlәrin, yaxud ayrı-ayrı
kateqoriyalar, әrazilәr vә başqa amillәr üzrә işsizlәrin işsiz qaldığı orta müddәt
kimi müәyyәn edilir.İşsizlik sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsinә, әsasәn, iki
mövqedәn yanaşırlar. Birind halda vaxtaşın olaraq, ailәlәrdә sorğu keçirilir. ABŞda, Yaponiyada vә bәzi başqa ölkәlәrdә bu metoddan istifadә edirlәr. İkinci halda
işsizliyin sәviyyәsi işsizliyә görә müavinәt almaq üçün dövlәt mәşğulluq
xidmәtlәrinә müraciәtlәrin sayı әsasmda tәyin edilir. Mәsәlәn, Böyük Brita- niyada
vә bәzi başqa ölkәlәrdә bu metoddan istifadә edilir.Bazar iqtisadiyyatmm inkişaf
etmiş olduğu ölkәlәrdә bu metodlarm tәtbiq edilmәsi nәticәsindә alman kәmiyyәt
göstәricilәri arasmda fәrq çox böyük olmur, lakin keyfiyyәt fәrqlәri
nәzәrәçarpacaq dәrәcәdәdir. İş burasındadır ki, ailәlәrdә sorğu aparılarkәn
mәşğulluq xidmәtlәrindә qeydiyyata alınmamış vә işsizliyә görә müavinәt almaq
üçün әrizә vermәmiş işsizlәr dә aşkar edilir. Buna görә dә hәmin metoddan istifadә

edilәrkәn işsizliyin kәmiyyәt göstәricisi vә sәviyyәsi barәdә daha böyük rәqәmlәr
aşkar edilmәlidir. İkinci metoddan istifadә edildikdә isә, müvafiq göstәricilәrin
artması onunla әlaqәdardır ki, işsizliyә görә müavinәt almaq üçün müraciәt etmiş
şәxslәrin böyük bir qismi әslindә iş axtarmamışdır vә onlara iş tәklif edilәcәyi
halda, bu adamlar ya işlәyә bilmәzdi, ya da işlәmәk istәmәzdi. Azәrbaycanda
hәmin mәsәlәyә münasibәtin bu iki növü arasmda istәr keyfıyyәtcә, istәrsә dә
kәmiyyәtcә ciddi fәrq vardır. Bizim fikrimizcә, işsizlik sәviyyәsini dövlәt
mәşğulluq xidmәtlәrindә qeydiyyata almrnış vә alınmamış işsizlәrin sayı vә
onlarm arasmda olan fәrqi nәzәrә almaqla müәyyәn etmәk daha düzgün olardı.
Bazar iqtisadiyyatına keçidin әsasını tәşkil edәn tәnzimlәnәn vә mütәşәkkil
әmәk bazarmın yaradılması, milli әnәnәlәrә әsaslanan mәşğulluq siyasәtinin
formalaşması vә inkişaf perspektivlәrinin müәyyәn edilmәsi işsizlik problemini
hәll etmәdәn mümkün deyil.Ermәnistanın tәcavüzü nәticәsindә torpaqlarımızın 20
faizinin işğalı, 4 mindәn artıq sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin vә 300
mindәn artıq iş yerinin işğal olunmuş әrazilәrdә qalması, 1 milyondan artıq
soydaşımızm öz doğma yurd-yuvasından didәrgin düşmәsi, elәcә dә yeni iqtisadi
münasibәtlәrә keçid, sosial bәla olan işsizliyi daha da kәskinlәşdirmişdir.
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә işsizliyin yaranması labüddür. İşsizliyin
labüdlüyünü müәyyәn edәn obyektiv amillәrә misal olaraq, mülkiyyәt
münasibәtlәrini, sahibkarların istehsal vasitәlәrinә malik olmasım vә әmәkçilәrin
bu cür vasitәlәrә malik olmamasım, muzdlu әmәk sisteminin mövcudluğunu,
iqtisadiyyatm inkişafımn tsiklik xarakter daşıma- sını vә bir sıra başqa amillәri
göstәrmәk olar. İşsiz әhalinin münasib işlә tәmin olunması üçün әmәk bazannm,
elәcә dә işәgötürәnlәrin müasir tәlәblәrinә uyğun olaraq peşә hazırhğı, yenidәn
ixtisaslaşma, milli peşәlәr üzrә özünümәşğulluğun in- kişaf etdirilmәsi, bununla
әlaqәdar yeni iş yerlәrinin yaradıl- ması diqqәt mәrkәzindә olmalıdır.
Makroiqtisadi tәhlillәr vә makroiqtisadi siyasәt barәdә danışarkәn biz dedik
ki,aparılacaq tәhlillәr nәticәsindә seçilә bilәcәk düzgün iqtisadi siyasәt sayәsindә
bir çox problemlәrin hәlli yolunun reallaşdırılması mümkündür vә
makroiqtisadiyyatın predmetinә aid bir sıra problemlәri dә sıraladıq.Günümüzün
Dünya iqtisadiyyatında elә problemlәr var ki,onlar qlobal xarakter daşıyırlar.O
problemlәrdәn biri dә işsizlikdir.Tәbii ki,işsizliyi yalnızca iqtisadi bir problem kimi
şәrh etmәk heç dә düzgün olmazdı.O hәm dә sosial bir problemdir.Lakin işsizliyә
dә düzgün tәrif vermәk lazımdır. Hәr hansısa mövcud bir cәmiyyәtdә iş
qabiliyyәtinә malik olub da iş yeri tapa bilmәyәn insanlar bunun nәticәsindә işsiz
qalırlar vә bunların sayının artması nәticәsindә artıq cәmiyәt sәviyyәsindә işsizlik
yaranır.Aparılan iqtisadi tәcrübәlәr vә müşahidәlәr göstәrir ki,işsizlik daha çox
iqtisadi böhranlar şәraitindә özünün maksimum göstәricisini әldә edir.Hәr hansısa

bir ölkәnin iqtisadi inkişaf cәhәtdәn geri qalmasının,iqtisadiyyatının tәnәzzülә
uğrumasının mühüm sәbәblәrindәn birinin dә işsizlik olduğunu demiş olsaq,yәqin
ki, yanılmarıq.
Bәs işsizlik yaranır?Xüsusilә dә XXI әsrdә elm vә texnologiyanın sürәtlә inkişaf
etdiyi bir dövrdә işsizliyin get gedә artması diqqәti cәlb edir.Bunu әsasәn bununla
әlaqәlәndirmәk olar ki,işsizlik işçi qüvvәsinә olan tәlәblә işçi arasinda olan tәklif
nәticәsindә özünü tәzahür edir.Yәni bir az öncә dә qeyd etdiyimiz kimi
texnologiyanın sürәtli inkişafı nәticәsindә artıq bir çox müәssisәlәrdә istehsal vә
digәr proseslәr avtomatlaşdırılma yolu ilә hәyata keçirilir.İstehsal prosesini tәtbiq
etmәk üçün ora şamil edilәn istehsal vasitәlәrinin hәcmi artdıqca,әmәyә olan
ehtiyac get gedә aşağı düşmәyә başlayır.İşçi qüvvәsindәn istifadә nisbәtәn azalır.
Bir çox iqtisadçılar da iqtisadiyyatda mühüm problemlәrdәn biri olan işsizliyi şәrh
etmәdәn keçmәyiblәr.Xüsusilә bu barәdә Keysn vә Maltusun fikirlәri daha
maraqlıdır.Maltusun fikrincә әhalinin artım sürәti işçi qüvvәsinә olan tәlәbi
üstәlәyir vә nәticәdә işsizlik yaranır.Keyns isә işsizliyi işçi qüvvәsinә olan tәlәbin
çatışmazlığı ilә әlaqәlәndirir.Tәbii ki, yalnız işsizliyi sәrh etmәklә
olmur.Makroiqtisadiyyatda işsizlik özünü әsasәn bir neçә formada әks etdirir.
Friksion işsizlik-Әmәk qabiliyyәtinә malik olan әhali öz iş yerlәrini könüllü
sürәtdә dәyişәrkәn yeni iş yeri tapana qәdәr işsiz qalırlar. Bu cür işsizlik friksion
işsizlik adlanır.Struktur işsizlik-Bir az öncә qeyd etdiyimiz kimi istehsal
texnologiyasında baş verәn dәyişikliklәr işçi qüvvәsinә olan tәlәbi әsaslı sürәtdә
dәyişir.Elә ixtisaslar olur ki,onlara olan tәlәb azalır.Yeni ixtisasçı tәlәb edәn iş
yerlәrinin tәlәblәrinә uyğun olmayan işçi qüvvәsi işsiz qalır.Tsiklik işsizlik-Bu
işsizlik daha çox iqtisadi böhranlar zamanı istehsalın durğunluğu nәticәsindә
yaranır ki,cәmiyyәt tәrәfindәn müxtәlif maddi mәhsullara,әmtәәlәrә vә xidmәtlәrә
olan tәlәb azaldıqda mәşğulluq ixtisara salınır.Nәticәd işsizlik yaranır.İşsizliyin bir
forması da var ki, o da natamam işsizlik adlanır.İşsizliyin bu forması әsasәn
müәssisә bağlandığı zaman işçi qüvvәsinin işsiz qalması nәticәsindә baş verir.
İşsizliyin faktiki vә tәbii sәviyyәsinin hesablanmasında çәtinlik ayrı-ayrı
şәxslәrin mәşğul olan vә ya işsizlәrә aid edilmәsi meyarlarının kifayәt dәrәcәdә
dәyişgәn olmasıdır.İşçi qüvvәsinin sayı vaxtla әlaqәdar dәyişdiyinә görә
işsizlik,bir qayda olaraq,nisbi kәmiyyәtlә ölçülür.
İşsizlik
norması-işsizlәrin sayının mәcmu işçi qüvvәsinin sayına nisbәtinin faizlә
ifadәsidir.
İşsizlik sәviyyәsi=işsizlәrin sayı/mәcmu işçi qüvvәsinin sayı*100%

Belәliklә,әgәr bir adam işsiz,üç nәfәr isә mә.ğuldursa,onda mәcmu işçi
qüvvәsi dörd nәfәr tәşkil edir,demәli işsizlәrin payı 25% tәşkil edir.
Qeyd edәk ki,işsizlik statistikası inasnı üç qrupdan birinә mәşğul olan,işsiz
vә mәcmu işçi qüvvәsindәn kәnarda olana aid edir.Bu şәkil 24.1-dә aydın
göstәrilmişdir.
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İş axtarmağı tәrk edәnlәr

tәrk edәnlәr

İşçi qüvvәsinә
daxil deyildir
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İşlәyәnlәr(mәşğul olanlar) vә işsizlәr birlikdә mәcmu işçi qüvvәsini tәşkil
edirlәr.İşsiz olmaq üçün işi itirmәyin üç üsulu mövcuddur.Birincisi,firmanın
bağlanması nәticәsindә işçinin işdәn çıxarılması.İkinci halda işçi müvәqqәti olaraq
işdәn kәnarlaşdırılır.Bu halda işsiz ümid edir ki,o,әvvәlki işinә qayıdacaq,iş verәn
isә onu yenidәn işlә tәmin etmәk imkanına malik olacaqdır.İşsiz olmanın üçüncü
üsulu öz xahişi ilә işdәn getmәkdir.
İnsanlar işsizlәrin tәrkibinә yalnız mәşğul olanlardan deyil,elәcәdә işçi
qüvvәsindәn kәnardan daxil olur.Mәcmu işçi qüvvәsinin tәrkibinә daxil
olmayanlara yeni yetmәlәr vә ya işçi qüvvәsinәә yenidәn daxil olanlar aid
edilir.Qeyd etmәk lazımdır ki,işçi qüvvәsinә daxil olmaq vә ondan çıxmaq iki
kanal vasitәsilә hәyata keçirilir;insanlar işdәn gedәrәk,ya işsiz olur,ya da işçi
qüvvәsini tamamilә tәrk edir.Tәdqiqatlar göstәrir ki,öz miqyasına görә bu kanallar
bәrabәr qiymәtlidir,iş tapanlar vә işçi qüvvәsini tәrk edәnlәrin sayı bәrabәr
olur.Demәli,işsizlәrin sırasına tәrk edәnlәrin yarısı iş tapırlar,digәr yarısı isә eyni
zamanda mәcmu işçi qüvvәsinidә tәrk edәrәk,iş axtarmağı dayandırırlar.Әlbәttә
sonuncuların әksәriyyәti iki vә ya üç aydan sonra yeni işsizә çevrilir vә ya iş
tapırlar.

l.2.İşsizliyin formaları.
Cәmiyyәtin müxtәlif dövrlәrindә olduğu kimi, XXI әsrdә dә işsizlik
bәşәriyyәt üçün hәlli vacib olan әn mühüm problemlәrdәn biri olaraq meydana
çıxır. İşsizlik iqtisadi problem olmaqla yanaşı hәm dә sosial bir problemdir. İşsizlik
sosial bir problem kimi isә hәyat tәrzini, yaşayış imkanlarını zәiflәdir vә
çәtinlәşdirir.
İşsizlik bazar iqtisadiyyatına xas olan mühüm әlamәtlәrindәn biridir.
İşsizlik- iş qabiliyyәtinә malik olan adamların bir qisminin iş tapa bilmәmәsi
vә bunun nәticәsindә işsiz qalmasıdır.
İşsizliyin әsas qiymәti buraxılmayan mәhsuldur. Belә ki, işsizlik cәmiyyәtin
potensial istehsal imkanlarının yüksәlmәsinә mәnfi tәsir göstәrir, ona maneçilik
törәdir.
Insanlara fәaliyyәt növünün vә iş yerinin seçilmәsindә sәrbәstlik verildikdә
istәr-istәmәz seçim qarşısında, "iki daşın arasında" qalırlar. Belә ki, bәzilәri iş
yerlәrini könüllü surәtdә dәyişir, bәzilәri işdәn çıxarıldıqlarına görә yeni iş yerlәri
axtarır, üçüncülәr, mövsümi mәşğul olduqları iş yerlәrini (mәsәlәn, tikinti sәnayesindә hava şәraiti pis olduğuna, avtomobil sәnayesindә model dәyişdiyinә görә)
itirirlәr. Elә adamlar da vardır ki, (bu xüsusilә gәnclәrә aiddir) yenicә әmәk fәaliyyәtinә başladıqlarına görә iş axta-rırlar. Bu adamların hamısı iş yerlәri tapdıqda,
yaxud da işdәn müvәqqәti çıxarılanlar köhnә iş yerlәrinә qayıtdıqda, digәr iş
axtaranlar vә iş yerlәrini müvәqqәti itirәnlәr "ümumi işsizlilәr fondunda" onları
әvәz edirlәr vә demәli, işsizlik yenә dә qalır. Buna friksion1 işsizlik deyilir.
Işsizliyin bu forması qaçılmaz vә müәyyәn dәrәcәdә arzuolunandır. Çünki işçilәrin
çoxu, bәlkә dә hamısı az maaş verilәn işdәn çox maaş verilәn, az mәhsuldar işdәn
yüksәk mәhsuldarlıqlı işә keçmәyә çalışır, yaxud da yaşadığı әrazilәrdәki idarә vә
müәssisәlәrdә işlәmәyә üstünlük verirlәr. Demәli, әhalinin yerdәyişmәsi, bir işdәn
başqa işә keçmәsi hallarına son qoymaq mümkün olmadığına görә, friksion
işsizliyi dә tama-milә aradan qaldlırmaq mümkün deyildir.

İşsizliyin
formaları

Frik‐
sion

Struktur

Möv
sümi

Instit
usion
l

Təbii

Tsik‐
lik

Friksion işsizlik hiss olunmadan struktur işsizliyә keçir. Iqtisadçılar struktur
sözünü "tәrkib" mәnasında işlә-dirlәr. Zaman keçdikdә istehlak tәlәbinin
strukturunda vә texnologiyada çox mühüm dәyişikliklәr әmәlә gәlir ki, bu da öz
növbәsindә iş qüvvәsinә olan ümumi tәlәbin strukturu-nun dәyişmәsinә sәbәb olur.
Bunun nәticәsindә bәzi peşә vә ixtisaslara olan tәlәb azalır, bәzi hallarda hәtta yox
olur, bәzilәrinә isә, әksinә, tәlәb artır. Tәbiidir ki, bu, işçilәrin bәzi kateqoriyalarında işsizliyin әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur. Bu, onunla әlaqәdardır ki, iş qüvvәsinin quruluşu yeni iş yerlәrinin quruluşuna tez bir zamanda uyğunlaşa bilmir vә
uyğunlaşa da bilmәz. Göründüyü kimi, elmi-texniki tәrәqqi sonsuz olduğuna görә
struktur işsizliyin dә tamamilә aradan qaldırılması mümkün deyildir vә bu mәnada
onun friksion işsizliyә oxşarlığı vardır. Lakin bunları tamamilә eynilәşdir-mәk
olmaz, onların arasında fәrqlәr vardır. Bu, özünü onda göstәrir ki, friksion
işsizlәrin tәcrübәlәri, vәrdişlәri var vә onlar "әmәk"lәrini sata bilәrlәr. Stukrtur
işsizlәr isә yenidәn hazırlıq mәrhәlәsini keçmәsәlәr, әlavә peşәyә yiyәlәnmә-sәlәr,
hәtta bәzi hallarda yaşayış yerlәrini dәyişmәsәlәr iş tapa bilmirlәr. Digәr tәrәfdәn
friksion işsizlik qısa müddәt, struktur işsizlik isә uzun müddәt davam edir.
Işsizliyin növlәrindәn biri dә tsiklik vә ya dövri işsiz-likdir. Işsizliyin bu
növü iqtisadi tsiklin azalma mәrhәlәsi ilә әlaqәdardır. Başqa sözlә, әmtәә vә
xidmәtlәrә ümumi tәlәb azaldıqda mәşğulluq ixtisar olunur vә işsizlik artır. Odur
ki, tsiklik işsizliyi bәzәn tәlәbin azalması ilә әlaqәdar olan işsizlik dә adlandırırlar.
Müasir dövrdә iqtisadçılarının әksәriyyәti işsizliyin üç növünün mövcud olduğunu
iddia edirlәr: friksion işsizlik, struktur işsizlik vә tsiklik işsizlik.
- Friksion işsizlik әsasәn kadr axıcılığı ilә, işçilәrin daha yaxşı әmәk
şәraitinә malik olan vә daha mәzmunlu iş tapmaq mәqsәdilә könüllü olaraq iş
yerlәrini dәyişmәlәri vә ya işdәn çıxmaları ilә әlaqәdar yeni iş axtarmaları ilә
bağlıdır. Friksion işsizlik dedikdә yaxm gәlәcәkdә işlә tәmin olunmanm
gözlәnilmәsi vә iş axtarılması ilә әlaqәdar işsizlik nәzәrdә tutulur. İşsizliyin bu
növünün yaranması onunla bağlıdır ki, işçilәrin iş yerlәrinә uyğunlaşması üçün
müәyyәn müddәt lazımdır. İşçilәrin hәr birinin müәyyәn peşәsi var, hәr bir iş
yerinә müvafiq professional ixtisas tәlәblәri irәli sürülür. İş yerlәrinin mövcudluğu
barәdә mәlumat heç dә hәmişә operativ vә tam olmur. İşçilәrin bir әrazidәn başqa
әraziyә yerdәyişmәsi, adәtәn, müәyyәn çәtinliklәrlә bağlıdır. Buna görә dә iş yeri
axtarmaq üçün vaxt vә şәrait lazımdır. Bütün bu amillәr friksion işsizliyә sәbәb
olur. Mütәxәssislәrin fikrincә, friksion işsizlik nәinki labüddür, hәtta faydalıdır.
İşçilәrdәn ötrü bu vәziyyәt çox vaxt daha xoşagәlәn, daha mәhsuldar vә yüksәk
maaşlı işә keçmә ilә nәticәlәnir, cәmiyyәt isә bu halda daha çox ümumi daxili
mәhsul әldә edir. Friksion işsizlik. İşsizliyin bu formasına iş axtaranlar vә yaxın
gәlәcәkdә işlә tәmin olunan әmәk qabiliyyәtli insanlar adiddir. Әmәk birjasında
işsizliyin bu formasından olan işsizlәrin sayı ilә sәrbәst iş yerlәrinin sayı uyğun
gәlmir. Friksion işsizlik, demәk olar ki, işsizliyin arzu olunan formasıdır. Yәni,

әmәk qabiliyyәtli insanlar az әmәk haqqı verilәn iş yerlәrindәn daha çox әmәk
haqqı verilәn iş yerlәrinә keçirlәr. Friksion işsizlik әsasәn qısamüddәtlidir.
- Struktur işsiztiyin adından göründüyü kimi, o, әmtәә vә xidmәtlәrin
müxtәlif növlәrinә tәlәbatın daim dәyişmәsi nәtcәsindә tәsәrrüfatda (istehsalatda)
baş verәn struktur dәyişikliklәri ilә bağhdır. Mәsәlәn, paltaryuyan maşmlardan
istifadә edilmәsi vә onlann tәkmillәşdirilmәsi camaşırxanalann saymın azalmasına sәbәb olmuş, fәrdi kompyüterlәrin tәtbiqinin geniş miqyas alması yazı
makinalanndan istifadә hallannı kәskin surәtdә azaltmışdır. Bir sıra ölkәlәrdә
rentabelsiz işlәyәn müәssisәlәr bağlanır. Beynәlxalq gәrginliyin azalması vә
"soyuq müharibә" dÖvrünün başa çatması şәraitindә Rusiyada, ABŞ-da vә bir sıra
başqa ölkәlәrdә silah istehsalı azalır. Hәrbi sәnayenin konversiyası bir tәrәfdәn
ciddi struktur irәlilәyişlәrinә sәbәb olmaqla yanaşı, digәr tәrәfdәn, milyonlarla
insanm mәşğuliyyәt növünün dәyişmәsi ilә nәticәlәnir. Struktur yenidәnqurma
prosesindә bәzi peşә növlәrinә tәlәbat azalır vә ya ümumiyyәtlә aradan qalxır,
digәr peşә növlәrinә tәlәbat isә arür vә ya yenidәn yaranır. Nәti- cәdә elә bir
vәziyyәt yaranır ki, işçi qüwәsinin strukturu iş yerlәrinin strukturuna uyğun gәlmir.
struktur işsizlik. Bәzәn iş yerlәrindә yeni istehsal texnologiyasının tәtbiqi ilә bağlı
olaraq köhnә ixtisaslara olan tәlә azalır, yeni ixtisasa olan tәlәb isә artır. Belә
olduqda iş yerinin tәlәbinә uyğun olmayan әmәk qabiliyyәtli insanlara daha
ehtiyac qalmır vә olar işsiz qalırlar. Әhali miqrasiyası da bu prosesә tәsir edә bilәn
amillәr arasındadır. Struktur işsizlәr öncәdәn tәlәb olunan hazırlığı keçmәdiklәri
üçün işsiz qalırlar.
Struktur işsizliyi friksion işsizlikdәn fәrqlәndirәn әsas cә- hәt ondan ibarәtdir
ki, friksion işsizlik halmda işçilәr adәtәn öz peşәlәrinә vә vәrdişlәrinә uyğun iş yeri
axtanr, struktur iş- sizlik halında isә işçilәr, bir qayda olaraq, әwәlki ixtisaslannı
dәyişmәli olur, bundan ötrü isә vaxt lazmıdır. Adәtәn, friksion işsizlik çox davam
etmir. Lakin işsizliyin bu növlәri arasmda ciddi fәrq yoxdur. Buna görә dә struktur
işsizliyi friksion işsizliyin bir növü hesab edәn bәzi müәlliflәr belә güman edirlәr
ki, hәr iki halda iş yerlәrinin sayı vә işlәmәk arzusunda olan şәxslәrin sayı tәqribәn
bir-birinә bәrabәrdir.
- Tsiklik işsizlik istehsalın azalması, iqtisadi dövrlәr, tәlәbatın vә iş
yerlәrinin azalması ilә bağlıdır. Sәnaye tsikllәri vә ya әvәziәnmә tsikllәri 8-10 il
davam edir. Onlar ilk növbәdә sәnayedә vә digәr sahәlәrdә istifadә edilәn istehsal
avadanhğınm yenilәşmәsi ilә bağh olub, bu yenilәşmәnin tempindәn, әsas is- tehsal
fondlannın fıziki köhnәlmә dәrәcәsindәn vә bәzi başqa mәlum vә namәlum
sәbәblәrdәn asılıdu. 40-50 il davam edәn işsizlik tsikllәri istehsalm bütün tәrkib
elementlәrinin ciddi dәyişikliklәrә mәruz qalması vә işçilәr nәslinin dәyişmәsi ilә
bağlıdır (hәrçәnd, bu proses fasilәsiz davam edir). 1930-cu il- lәrdәn sonra dünya

tәsәrrüfat sistemindә әn böyük tәnәzzül, böhramn 70-ci illәrdә yaranması vә 80-ci
illәrdә sәnaye tsikli şәklindә tәkrarlanması bu cür tsiklikliyin mövcud olduğunu bir
daha tәsdiq edir. İşsizliyin bu forması istehsal durğunluğu baş verәn zaman özünü
göstәrir. Mәcmu tәlәb azalan zaman mәşğulluq ixtisara salınır, işsizlik artır. Bu
xüsusiyyәtinә görә tsiklik işsizli tәlәb defisitliyi işsizliyi dә adlandırılır.
Tsiklik işsizlik halmda mövcud iş yerlәrinin sayı işlәmәk arzusunda
olanların sayından az olur. Bu qıtlığm aradan qaldırılması әsasәn istehsalın inkişafı
vә yeni iş yerlәrinin yaradılması ilә bağlıdır.
Xarici iqtisadçıların әksәriyyәti friksion vә struktur işsizliyin yaranmasını
labüd hesab edir. Onların flkrincә, işsizliyin bu növünün sәviyyәsi tam mәşğulluğa
heç dә zidd olmayan tәbii işsizlik sәviyyәsi ilә eynidir.
Tәbii işsizlik sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün vahid meyar yoxdur.
Müxtәlif ölkәlәrdә vә müxtәlif dövrlәrdә bu göstәrici müxtәlif qaydada müәyyәn
edilmişdir. Yaponiyada vә İsveçdә tәbii işsizlik göstәricisi uzun müddәt 2 faiz
hәddindә olduğu halda, ABŞ-da vә Qәrbi Avropanın bir çox ölkәlәrindә müvafiq
rәqәm 4-5 faiz olmuşdur. Hazırda ABŞ-da, Almaniyada vә bazar iqtisadiyyatının
inkişaf etdiyi bәzi başqa ölkәlәrdә tәbii işsizlik sәviyyәsi 6 faiz hesab edilir.
Tәbii işsizlik sәviyyәsinin vә orta işsizliyin artması proseslәri paralel gedir.
Mәsәlәn, ABŞ-da bu göstәrici 50-ci illәrdә 4,4 faiz, 60-cı illәrdә 4,7 faiz, 70-ci
illәrdә 6,1 faiz vә 80-ci illәr- dә 7,8 faiz olmuşdur. Bu, bir sıra amillәrlә, ilk
növbәdә işçi qüwәsinin tәrkibinin dәyişmәsi, işlәyәn qadmların vә gәnclә- rin
sayının artması ilә bağlıdır. Әhalinin mәhz bu kateqoriya- lan işsizliyә daha çox
mәruz qalır. Amerika tәsәrrüfatlannda qadmların iş qüwәsinin nisbi kәmiyyәti
1960-1980-ci illәrdә artaraq, 33 faizdәn 43 faizә çatmışdır. Tәbii işsizlik sәviyyәsinin artmasmm digәr sәbәbi işsizliyә görә müavinәtin artırılma- sıdır: bu halda
işsizlәr münasib iş tapmaq üçün daha çox vaxt әldә edirlәr. Xarici iqtisadçılann bir
qismi tәbii işsizlik sәviyyә- si dedikdә, bir neçә il üzrә orta göstәricini nәzәrdә
tutur. !'Makroiqtisadiyyatn adlı mәşhur dәrsliyin müәllifl N.Qreqori Menkyu
hәmin kitabda yazır: "Tәbii işsizlik sәviyyәsi işsizliyin real sәviyyәsinin orta
qiymәtidir". Müәllif bu kәmiyyәti hәr il әwәlki 10 il üçün әdәdi orta kәmiyyәt kimi
tәyin edir.
Hәmin müәlliflә razılaşmaq çәtindir. Bizim fikrimizcә, bu mәsәlәdә başqa
iqtisadçılarm mövqeyi daha әsaslıdır. Onlar tәbii işsizlik sәviyyәsi dedikdә,
friksion vә struktur işsizlik sәviyyәlәrinin cәmini nәzәrdә tuturlar. Bizdә bu sahәdә
hәlәlik vahid fikir formalaşmayıb. Bәzi müәlliflәr әhalinin mәşğulluq fondunun
hәcmini vә işsizliyә görә müavinәtin orta mәblәğini әsas götürәrәk, tәbii işsizlik
sәviyyәsinin 4-5 faiz hәddindә olduğunu iddia edirlәr. Lakin bu fikri mәqbul

saymaq olmaz, çünki mәşğulluq fondunun qiymәti törәmә kәmiyyәt olub, bir sıra
başqa amülәrdәn, o cümlәdәn tәbn işsizlik sәviyyәsindәn asılıdır.
Iqtisadi әdәbiyyatlarda işsizliyin ayrı-ayrı xüsusiyyәtlәrini vә cәhәtlәrini
xarakterizә edәn bir sıra başqa növlәrindәn dә bәhs edilir. Bu baxımdan "durğun
işsizlik" anlayışı daha vacibdir. Әksәr ölkәlәrdә durğun işsizlik dedikdә bir üdәn
çox, İsveçdә isә 6 aydan çox davam edәn işsizlik nәzәrdә tutulur. Bu vәziyyәtdә
insan tәdricәn öz peşәkar biliklәrini vә tәcrübәsini itirir, özünü mәnәvi cәhәtdәn
әzilmiş, tәhqir olunmuş sayır, bәzәn ümumiyyәtlә iş axtarmağa cәhd göstәrmir,
iqtisadi aktiv әhalinin tәrkibindәn çıxır, bir sıra hallarda isә sinifsizlәşmiş
elementlәrә vә cinayәtkar alәmә qoşulur. 90-cı illәrdә bәzi ölkәlәrdә durğun
işsizliyin xüsusi çәkisi 50-60 faizә çatmşdır.

ABŞ

Yaponiya

İngiltәrә

Fransa

İspaniya

İtaliya

Bclçika

Ölkәlәr

Almaniya

Durğun işsizliyin xüsusi çәkisi (ümumi işsizlik göstәricisinә nisbәtәn faizlә)

Umumi
12,1 10,2 22,7 8,9 11,7 10,3 2,5 6,9
işsizlik
Durğun
işsizliyin
xüsusi çәkisi,
ümumi işsizlik 61,6 67,l j 49,1 45,5 38,7 45,5 17,9 6,3
göstәricisinә

Durğun işsizlik problemi bütün dünyada ciddi narahatlığa sәbәb olur. Avropa
İttifaqımn (Aİ) üzvü olan ölkәlәrdә bәzi ümidverici meyllәr müşahidә olunduğuna
baxmayaraq, bu göstәrici çox yüksәk sәviyyәdәdir. 1990-cı ülәrdә hәmin ölkәlәrdә
durğun işsizliyin sәviyyәsi 52 faizdәn 43 faizә düşmüşdür. Bu azalma Yunanıstan
müstәsna olmaqla bütün ölkәlәrdә müәyyәn dәrәcәdә tәzahür etmişdir. İşsizliyә
qarşı mübarizә mәqsәdilә ayrılan dövlәt xәrclәrinin tәqribәn 40 faizi әmәk bazarmda fәal siyasi tәdbirlәrin genişlәndirilmәsinә sәrf edilmişdir. Bir mәqamı da
qeyd etmәk maraqlı olar ki, Şimali Avropada durğun işsizlik әhalinin yuxan yaş
qruplarmda daha güclü tәzahür etdiyi halda, qitәnin cәnubunda bu hal gәnclәr
arasmda daha ciddi nәzәrә çarpır.

İşsizliyin mәcburi vә könüllü növlәri dә qәbul edilmişdir. Könüllü işsizUk
dedikdә işçinin öz arzusu ilә işdәn çıxdığı vә yeni, daha maraqlı, yüksәk maaşlı vә
nüfuzlu, yәni özü üçün daha münasib iş axtardığı dövrdә qeyri-mәşğul vәziyyәtdә
ol- ması nәzәrdә tutulur. İşçinin yaşayış yerinin dәyişmәsi dә könüllü işsizliyә
sәbәb ola bilәr. Çox vaxt bu cür yerdәyişmә işdә fasilәyә sәbәb olmur, çünki
adәtәn, işçi әwәlki iş yerindәn getmәzdәn әwәl tәzә işә daxil olmaq mәsәlәsini hәll
edir, lakin bunun mümkün olmadığı vә insanm işsiz qaldığı hallar da az deyildir.
Könüllü işsizlik anlayışını ilk dәfә A.S. Piqu özünün "İşsizlik nәzәriyyәsi'’ adlı
әsәrindә әsaslandırmışdır.
Mәcburi işsizlik dedikdә, istehsalın hәcminin azahnası, ştatlann ixtisan,
әmәk intizamımn pozulması vә digәr sәbәblәr üziındәn işçinin işdәn çıxarılması,
elәcә dә iqtisadi vә başqa mülahizәlәr әsasında işçinin işdәn getmәyә mәcbur
edilmәsi nәzәrdә tutulur.
Mәcburi işsizlik kateqoriyası elmi әdәbiyyata C.M. Keynsin "Mәşğulluq,
faiz vә pulun ümumi nәzәriyyәsi" adlı әsәrindә daxil edilmişdir. İşsizliyin bu
forması Azәrbay- canda da geniş yayılmışdır. Onu da qeyd edәk ki, işçi işdәn azad
edilәrkәn ona işdәnçıxma müavinәti verilmәli olduğuna görә çox vaxt müәssisәnin
müdiriyyәti mәcbur edir ki, әmәk haqqmm aşağı olması vә onun ödәnilmәsinin
uzun müddәt lәngidilmәsi, natamam iş hәftәsi, uzunmüddәtli mәcburi mәzuniyyәtlәr vә s. amillәr üzündәn işçi özü işdәn getsin.
Gizli işsizlik (daha doğrusu, natamam mәşğulluq). Bu halda işçi özü
istәmәdәn natamam iş günü vә ya natamam iş hәftәsi rejimindә mәşğul olur.
Azәrbaycanda bu vәziyyәt dә geniş yayılmışdır.
Әvvәl qeyd etdiyimiz kimi, bizim iqtisadi әdәbiyyatda natamam mәşğulluq
anlayışından geniş istifadә edildiyinә baxmayaraq, onu gizli işsizliyә aid etmәk
üçün kifayәt qәdәr әsas yoxdur. Dünyanın әksәr ölkәlәrindә qәbul edilmiş
statistika qaydalanna görә, işçi hәftәdә cәmi bir neçә saat işlәyirsә, onu işsizlәr
sırasma aid etmirlәr. Mәsәlәn, ABŞ-da 1988-ci ildә tәqribәn 17 milyon adam, o
cümlәdәn mәcburiyyәt üzündәn 5 milyon adam natamam iş hәftәsi rejimindә
işlәmiş, lakin hәmin adamlann hamısı mәşğul әhali sırasına aid edilmişdir.
Natamam mәşğulluq rejimindә işlәyәnlәr işsizlәrdәn xeyli fәrqlәnir. Müstәqil
Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәtlәrarası Statistika Komitәsi haqlı olaraq mәhz natamam
mәşğulluğun uçotunu aparır vә mәşğulluğun bu növünü gizli işsizliyә aid etmir.
İşsizliyin iqtisadi әdәbiyyatda qeyd edilәn bir forması da elmi-texniki
tәrәqqinin inkişafı, yeni, daha mükәmmәl texno- logiya vә texnikanın tәtbiq
edilmәsi, әmәk mәhsuldarlığınm artması ilә әlaqәdar mәşğulluğun azalması vә

işçilәrin işsizlәr sırasma qoşulması nәticәsindә yaranan texnoloji işsizlikdir. Әmәk
mәhsuldarlığmm artması, mәhsuldar qüwәlәrin inkişafı vә әmtәә istehsalçılan
arasmda rәqabәtin güclәnmәsi ilә әlaqә- dar, işsizliyin bu forması (daha doğrusu
işsizliyin bu sәbәbi get-gedә hәlledici әhәmiyyәt kәsb edir. Çox güman ki, müasir
texnologiyalardan, xüsusәn müasir informasiya texnologiyalarından istifadә
edilmәsi lap yaxın gәlәcәkdә iqtisadiyyata, mәşğulluğa vә işsizliyә ciddi tәsir
göstәrәcәkdir.

Fәsil ll.Tam mәşğulluq şәraitindә işsizlik.
ll.1.Mәşğulluğun mahiyyәti,sosial-iqtisadi funksiyası vә mәşğulluq
siyasәti.
Mәğulluq istәr keçmiş dövrlәrdә, istәrsә dә müasir dövrdә dünya ölkәlәrinin
qarşısında duran әn aktual,әn öndәduran problemi olmuşdur. Әlәxsus da
Azәrbaycan kimi tәzә bazar iqtisadiyyatı yolu seçmiş ölkәlәr üçün bu problem
daha qabarıqdı.
İnkişaf etmiş, sivilizasiyalı bazar sisteminin әhatә etdiyi vә keçid iqtisadiyyatı
şәraitindә yaşayan ölkәlәr qanunauyğun bir hal olaraq çalışırlar ki, istehsal öz tam
hәcminә uyğun fәaliyyәt göstәrsin vә tam mәşğulluq tәmin olunsun. Tam
mәşğulluq o demәkdir ki, әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә
tәmin edilmәlidir. Bütün yararlı resurslardan istifadә olunmalıdır vә әmәk
qabiliyyәtinә malik olanlar mәcburi surәtdә işsiz qalmamalıdır. İstehsal
vasitәlәrindәn, o cümlәdәn yararlı torpaqlardan sәmәrәli istifadә olunmalıdır.
İstehsal prosesi o zaman öz gücü ilә fәaliyyәt göstәrә bilәr ki, resurslar tam
mәşğul olsun vә istehsal hәcmindәn tәlәb olunan sәviyyәdә istifadә olunsun. Әgәr
resurslar tam mәşğul deyilsә iqtisadiyyat qarşısına qoyduğu maksimum nәticәyә
nail ola bilmәz. Demәli, bütün resurslardan vә istehsal hәcmindәn tam istifadә
edilmәsi ölkәdә tam mәşğulluğun fәaliyyәt göstәrmәsi demәkdir.
Mәşğulluq haqqında müxtәlif nәzәriyyәlәr yaranmışdır. Belә nәzәriyyәlәrdәn
biri dә mәşğulluq barәdә klassik nәzәriyyәlәrdir. Mәşğulluq haqqında klassik
nәzәriyyәlәrin nümayәndәlәri D.Rikardo, C.Mill, F.Edcuirt, A.Marşal vә
A.Piqudur. Klassiklәrә görә bazar sisteminә mәnsub olan öz-özünә nizamlama
prosesi istehsalı tam mәşğulluq sәviyyәsinә qaldıra bilir. İstehlekçıların tәlәbinә
bazarın strukturu uuyğun olanda bazar mәhsullardan tәmizlәnir. Tam mәşğulluq
şәraitindә sahibkarlar mәhsul istehsal etmәklә belә bir uyğunluğu tәmin edә
bilirlәr.

Ölkәdә mәşğulluğun sәviyyәsini müәyyәn etmәk üçün әn әvvәl әmәk
ehtiyatlarını müәyyәnlәşdirmәk lazımdı. Azәrbaycanda әmәk ehtiyatlarına 16-63
yaşlı kişilәr, 16-59 yaşlı qadınlar daxildir.
Azәrbaycan Republikasının mәşğulluq haqqında qanuna görә mәşğul
şәxslәrә aiddir: muzdla işlәyәnlәr, hәmçinin әmәk kontraktı ilә tam vә ya tam
olmayan iş vaxtı әrzindә haqq müqabilindә iş görәn, habelә haqqı ödәnilәn başqa
işi olanlar; sahibkarlar, fәrdi әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olanlar, mülkiyyәtindә
torpaq payı olanlar; haqqı ödәnilәn vәzifәyә seçilәn, tәyin vә ya tәsdiq edilәnlәr;
Azәrbaycan Respublikasının silahlı qüvvәlәrindә vә Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birlәşmәlәrdә xidmәt
edәnlәr; әmәk qüvvәsinin müvәqqәti itirilmәsi, mәzuniyyәt, ixtisasartırma,
tәhsil,istehsalatın dayanması vә ya başqa sәbәblәrl ilә әlaqәdar iş yerindә
müvәqqәti olmayanlar; Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qanuni әsaslarla
haqqı ödәnilәn әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olan әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan
şәxslәr; Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda qanuni әsaslarla әmәk
fәaliyyәti ilә mәşğul olan Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları.
Qanuna görә işi vә ya qazancı olmayan, işә başlamağa hazır olub, icra
hakimiyyәti orqanlarında iş axtaran kimi qeydiyyata alınan, әmәk qabiliyyәtli
yaşda olan әmәk qabiliyyәtli şәxslәr işsiz sayılır.
Müаsir dövrdә әmәкlә mәşğul оlmаq аşаğıdакı prinsiplәrә әsаslаnır:
1.

Mәşğulluğun sеçilmәsi аzаdlığı (аzаd sеçim)

2.

Mәhsuldаr mәşğulluq – hәr кәs öz qаbiliyyәtinә, iхtisаsınа,

pеşәsinә uyğun sаhәlәrdә çаlışıb öz әmәyinә uysun gәlir әldә еtmәlidir. Hәr кәs
özünә uyğun оlаn işlә tәmin оlunsа bu mәşğulluq üçün çох zәruridir.
3.

Tаm mәşğulluq. Коnstitusiyа ilә әmәк hüququ vеrilir vә işsizliкdәn

müdаfiә оlunmаq hüququ vаrdır.
4.

Mәşğulluğun qаnunvеriсiliкlә tәnzimlәnmәsi.

Böhrаnlаrlа bаğlı işsizliyin оlmаsını аrtıq göstәrdiк. Bu iqtisаdi tsiкlә
bаğlıdır vә böhrаn zаmаnı yаrаnır. XX әsrin iкinсi yаrısındаn еtibаrәn mәşğulluq

prоblеmi кәsкinlәşdi vә хrоniкi hаl аldı. Bununlа bаğlı bütün inкişаf еtmiş ölкәlәr
işsizliyin qаrşısını аlmаq vә mәşğulluğu tәmin еtmәкlә bаğlı tәdbirlәr görmәyә
bаşlаdı. Hаzırdа bizim ölкәmizdә dә bu istiqаmәtdә dövlәt sәviyyәsindә işlәr
görülür.
Mәşğul кimә dеyilir? Işsiz кimә? Bu suаllаrа саvаb üçün Bеynәlхаlq Әmәк
Tәşкilаtının mәslәhәt gördüyü кritеriyаlаrdаn istifаdә оlunur.
Ilк оlаrаq ölкәnin bütün әhаlisi iкi hissәyә bölünür:
1. Iqtisаdi сәhәtdәn fәаl оlmаyаn әhаli – burаyа ölкәnin iş qüvvәsi
tәrкibinә dахil оlmаyаn әhаlisi dахildir. Оnlаrа аiddir:
1)

Gündüz охuyаn şаgird vә tәlәbәlәr;

2)

Pеnsiyаçılаr;

3)

Еv tәsәrrüfаtı ilә mәşğul оlаnlаr (uşаq vә хәstәyә bахаnlаr dа dахil

оlmаqlа).
4)

Iş ахtаrmаqlа mәşğul оlаnlаr;

5)

Işә еhtiyасı оlmаyаnlаr (gәlir mәnbәyindәn аsılı оlmаyаrаq).

2.

Iqtisаdi сәhәtdәn fәаl әhаli (Qәrb әdәbiyyаtındа – «сәmiyyәtin mәсmu

iş qüvvәsi» - bu әhаlinin öz iş qüvvәsini tәкlif еdәn hissәsidir).
Iqtisаdi fәаl әhаli iкi qrupа bölünür:
А. Mәşğul оlаnlаr – 16 yаş vә оndаn çох оlаn (кiçiк yаşdа оlаnlаr dа),
hаnsı кi:
1) muzdlа işlәyir vә hаqq аlır (tаm vә nаtаmаm işlәyәnlәr);
2) аilә müәssisәsindә әmәк hаqqı аlmаdаn çаlışır;
3) muzdlа işlәmir, müstәqil оlаrаq özünü işlә tәmin еdir (iş vеrәn, öz
müәssisәsinin rәhbәri, fәrdi әsаsdа işlәyәnlәr) ;
4)

müvәqqәti оlаrаq işdә оlmаyаnlаr (хәstәliyә görә, хәstәyә qulluq еdir,

tәhsil, tәdris mәzuniyyәti, әmәк hаqqı sахlаnılmаdаn mәzuniyyәt, qismәn әmәк
hаqqı sахlаnılmаqlа mәzuniyyәt vә s.).
B. Işsizlәr – 16 yаş vә çох оlаn şәхslәr:
1)

gәlir gәtirәn işi yохdur;

2)

iş ахtаrmаqlа mәşğuldur;

3)

işә götürmәyә hаzır оlаnlаr;

4)

göndәriş üzrә охuyаnlаr – işlәdiyi sаhә üzrә.

Klassiklәrin fikrincә iş yerlәri uğrunda rәqabәt әmәk haqqı tarifini o qәdәr aşağı
salır ki, bu tariflәr (әmәk haqqı üzrә mәsrәflәr) sahibkarlar üçün faydalı olur vә
nәticәdә bütün işsiz fәhlәlәri işә qәbul etmәk imkanı yaranır. Әmәk haqqı az olsa
da, bu proses әmәk haqqında tarazlıq yaradır ki, mәcburi işsizlik dә aradan
qaldırılır.
Mәşğulluq haqqında yaranan klassik nәzәriyyәlәrdәn fәrqli olaraq ingilis alimi
C.Keynsin ideyaları daha diqqәtә layiqdir. Onun ``Mәşğulluğun, faizin vә pulun
ümumi nәzәriyyәlәri`` kitabında göstәrirdi ki, kapitalist iqtisadiyatında mәşğulluğu
tәmin edәcәk heç bir öz-özünә tәnzimlәnәn mexanizm yoxdur. C.Keynsә görә
tarazlıq yüksәk işsizlik sәviyyәsindә vә inflyasiya şәraitindә dә ola bilәr. Tam
mәşğulluq qanunauyğun hal deyil, bu tәsadüfdür. Kapitalizm öz-özünә nizamlanan
sistem

deyildir.Klassiklәrin

mәşğulluq

nәzәriyyәsinә

görә

pul

bazarında

investisiyanı maliyyәlәşdirәn yeganә mәnbә cari qәnaәtdir. Keynsçilәrin
nәzәriyyәlәrinә әsasәn pul bazarında daha iki mәnbә var: ev tәsәrrüfatlarında
qәnaәt edilәn nağd pul, pul tәklifini artıran idarәlәri.
J.Seyin qanununa görә qiymәtlәrin vә әmәk haqqının elastikliyinә әsasәn xalis
kapitalizm praktiki olaraq daim tam mәşğulluğu tәmin edә bilәr. Әgәr müvәqqәti
olaraq ümumi mәsrәflәr aşağı düşsә dә belә qiymәtlәrin vә әmәk haqqının
azalmasının әvәzi ödәnilir, nәticә dә istehsalın real hәcmi, mәşğulluq vә real gәlir
azalmır.
Әhali müәyyәn mәnada işgörmә qabiliyyәtinә malikdir. Әhalinin işgörmә
qabiliyyәtinә iş qüvvәsi deyilir. Әmәk resurslarından sәmәrәli istifadә etmәklә tam
mәşğulluğu tәmin etmәk mümkün deyildir. Tam mәşğulluq şәraitindә dә işsizlik
ola bilәr. Tam mәşğuluq şәraitindә işsizlik sәviyyәsinә tәbii işsizlik sәviyyәsi
deyilir. İşsizliyin tam vә ya tәbii sәviyyәsi o zaman tәzahür edir ki, әmәk bazarı
balanslaşdırıla bilsin. Yәni iş axtaranların sayı sәrbәst iş yerlәrinin sayına bәrabәr

olsun. İşsizliyin tәbii sәviyyәsi müәyyәn mәnada müsbәt hadisәdir, çünki işsizlәrә
boş iş yerlәri axtarmaq, yeni ixtisas qazanmaq üçün vaxt lazımdır. Әgәr iş
axtaranların sayı boş iş yerlәrinin miqdarından çox olarsa, bu o demәkdir ki, әmәk
bazarı balanslaşdırılmayıb.Belә bir şәraitdә mәcmu tәlәb vә tsiklik işsizlik
müşayiәt olunur.
Mәşğulluq iqtisadi kateqoriya olub, insanların iş yerlәri ilә tәmın edilmәsi vә
әmәk fәaliyyәtindә iştirakı ilә әlaqәdar, onlarınn arasında yaranan münasibәtlәr
sistemini ifadә edir. Mәşğulluq anlayışının hüquqi tәrifi "Mәşğulluq haqqında"
Azәrbaycan Respublikası Qanununun birinci maddәsindә verilmişdir. Hәmin
maddәdә deyilir.
Mәşğulluq - vәtәndaşların Azәrbaycan Respubtikası qanunvericiliyinә zidd
olmayan vә bir qayda olaraq onlara qazanc gәtirәn hәr hansı fәaliyyәtidir.
Tam mәşğulluğa kömәk - hәr bir dövlәtin iqtisadi vә sosial siyasәtinin әn
mühüm mәqsәdidir. İşçi qüvvәsi iqtisadiyyatm әsas ehtiyatıdır, ehtiyatlardan
sәmәrәli istifadә edilmәsi isә iqtisadiyyatın vәziyyәtinin mühüm göstәricisidir.
Digәr tәrәfdәn, mәşğulluq ölkә әhalisinin hәyat fәaliyyәtinin vә maddi rifahmm
әsasını tәşkil edir.
Mәşğulluq mәsәlәlәrinә hәsr edilmiş әksәr әsәrlәrin müәlliflәr haqlı olaraq,
işsizlik mәsәlәsinә xüsusi diqqәt yetirirlәr. Әlbәttә, işsizlik - әmәk bazarının әn
mühüm elementlәrindәn biridir. Lakin nәzәrә almaq lazımdır ki, işsizlik әsasәn
mәşğulluqdan ya- ranır. Әmәk bazarmda işçi qüwәsinin hәrәkәt sxemi aşağıdakı
şәkildә tәsvir edilmişdir.
İstәr mәşğul әhali, isxәrsә dә işsizlәr arasmda o vaxta qәdәr işlәmәmiş gәnclәr dә
olur, lakin әksәr hallarda işsizlәr әwәllәr müәssisәlәrdә işlә tәmin edilmiş, sonra
isә işdәn çıxmış vә ya işdәn çıxanlmış şәxslәrdir.

Şәkil 2.1. İşçi qüvvәsinin әmәk bazarında hәrәkәti.

İşdәn çıxma

Mәşğul әhali

İşsizlәr

İşә düzәlmә

Sosializm quruculuğu illәrindә mәşğulluq vә işsizlik problemlәri iqtisad
elminin diqqәtindәn kәnarda qalmışdı. O vaxt belә hesab edirdilәr ki, geniş tәkrar
istehsal, ölkәnin sürәtli vә böhransız inkişafı әmәk qabiliyyәtli bütün әhalinin tam
mәşğulluğu üçün imkan yaradacaqdır, bu isә işsizliyin ümumiyyәtlә mövcud
olmamasım nәzәrdә tuturdu. Bu istiqamәtdә SSRİ- nin müәyyәn uğurlan
Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı tәrәfındәn etiraf edümişdi. Mәsәlәn, BӘT-in hәlә
1969-cu ildә qәbul etdiyi Mәşğulluq Proqrammda deyilirdi: "Sosialist ölkәlәrindә
tam mәşğulluq - әmәk hüququndan irәli gәlәn ümumi prinsipdir. Milli
konstitusiyalarda tәsbit olunmuş әmәk hüququ iqtisadi inkişafm hәlledici amili
sayılır".
Bazar iqtisadiyyatma keçidin başlanması vә işsizliyin sürәtlә artması ilә
әlaqәdar, mәşğulluq problemi birinci dәrәcәli problemә çevrilmişdir vә
tәdqiqatçüar, praktiklәr vә siyasәtçilәr bu problemә get-gedә daha çox diqqәt
yetirmәli olurlar.
Mәşğul әhali üç qrupa bölünür. Sayca әn böyük qrup (inkişaf etmiş bazar
iqtisadiyyatı ölkәlәrindә bu qrupun xüsusi çәkisi 80-85 faizdir) muzdlu işçilәrdәn,
ikinci qrup - sahibkarlar, bankirhr vә muzdlıı iş qüvvәsindәn istifadә edәn digәr
şәxslәrdәn, nәhayәt 3-cü qrup - özünümәşğulluqla, yәni әmtәә istehsalı vә
xidmәtlәr göstәrümәsi ilә bağlı müstәqil әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olan vә muzdlu
iş qüwәsindәn istifadә etmәyәn şәxslәrdәn ibarәtdir.

Hәm nәzәriyyәdә, hәm dә praktikada mәşğulluğun bir ne- çә növü vә ya
forması fәrqlәndirilir. İlk növbәdә tam mәşğulluq anlayışım nәzәrdәn keçirәk.
Әmәklә mәşğul olmaq әmәk qabiliyyәtli hәr bir şәxsin birinci dәrәcәli vәtәndaşlıq
vәzifәsi hesab edililr. Belә olduqda, tam mәşğulluq dedikdә, başdan-başa bütün
әhalinin - hәr bir fәrdin әmәklә mәşğul olması nәzәrdә tutulurdu. Bazar
iqtisadiyyatı şәraitindә isә tam mәşğulluq de- dikdә cәmiyyәtin әmәk qabiliyyәtli
hәr bir üzvünün ictimai-faydalı әmәkdә iştirak etmәsinin mümkünlüyü başa
düşülür. Bu halda işsizliyin "tәbii işsizlik" adlanan müәyyәn sәviyyәsinin mövcud
olması istisna edilmir. Tam mәşğulluq haiında iş axtaran şәxslәrin sayı sәrbәst iş
yerlәrinin sayma tәqribәn bәrabәr olur, hәrçәnd bu cür iş yerlәrinin sayı peşә vә
ixtisaslar üzrәjş axtaranlann sayından fәrqli ola bilәr.
İlqtisadi nәzәriyyәdә vә praktikada mәşğulluğun mәhsuldar, rasional vә
sәmәrәli növlәrini fәrqlәndirirlәr. Mәhsuldar mәşğuüuq dedikdә hәm cәmiyyәt
üçün, hәm dә işçinin özü üçün faydalı olan nemәtlәr vә xidmәtlәr yaradılması ilә
bağlı mәşğulluq başa düşülür. Rasional mәşğulluq dedikdә, mәşğul әhalinin tәlәbat
olan mәhsullar buraxmaq vә xidmәtlәr göstәrmәk mәqsәdilә istehsal sahәlәri vә
ölkәnin regionlan üzrә optimal paylanması nәzәrdә tutulur. Rasional mәşğulluğun
tәmin edilmәsindә marketinq mühüm rol oynayır. Sәmәrәti mәşğulluq - әmәyin
mütәrәqqi üsullarla tәşkil edildiyi yüksәk dәrәcәdә mәhsuldar vә keyfıyyәtli
mәhsul istehsal edilәn, texniki cәhәt- dәn yaxşı tәchiz olunmuş müәssisәlәrdә
mәşğulluq nәzәrdә tu- tulur. Bundan ötrü yüksәk peşәkarhğa malik vә sәmәrәli
işlәmәyi qarşısma mәqsәd qoymuş işçilәr vә müvafıq idarәetmә komandası
(menecerlәr) olmalıdı.
Müstәqil mәşğulluq - işçinin öz tәşәbbüsü ilә, muzdlu işçi qüwәsindәn
istifadә etmәdәn, müxtәlif istehlak mallanmn istehsalı vә xidmәtlәr göstәrilmәsi ilә
bağlı fәaliyyәti demәkdir. Bu halda işçinin müәyyәn istehsal vasitәlәri olur vә o, öz
işini özü tәşkil edir. Beynәlxalq Әmәk Bürosunun "Müstәqil mәşğulluğa kömәk"
adlı xüsusi mәruzәsindә deyilir: "Әksәr ölkәlәrin hökumәtlәri vә iri müәssisәlәr iş
axtaran şәxslәr üçün qәnaәtbәxş әmәk haqqı sәviyyәsini tәmin etmәyә qadir
olmadığı indiki dövrdә müstәqil mәşğulluğa diqqәt get-gedә artır". Belәliklә,
müstәqil mәşğulluq müәyyәn mәnada işsizliyin alternativi olmaqla bәrabәr, hәm
dә xәlvәti vә kriminal mәşğulluqla qismәn bağlıdır. Lakin bu amillәr müstәqil
mәşğulluğun müsbәt rolunu istisna etmir.
Qlobal mәşğulluq dedikdә, ölkәnin iqtisadiyyatında, tәhsil müәssisәlәrindә,
hәrbi xidmәtdә, ev tәsәrrüfatında, dini müәssisәlәrdә vә ictimai-faydalı fәaliyyәtin
digәr növlәrindә, bir sözlә әmәk fәaliyyәtinin bütün sahәlәrindә mәşğulluq nәzәrdә
tutulur.

Natamam vә ya yarımçıq mәşğulluğun sәciyyәvi cәhәti natamam iş vaxtı:
natamam iş günü vә ya iş hәftәsi, müdiriyyәtin tәşәbbüsü ilә mәcburi
mәzuniyyәtlәr rejimindә iş ilә bağlıdır.
Çevik mәşğulluğun (çevik iş vaxtınm) әn geniş yayılmış formasmda işçi işin
başlanma vә qurtarma vaxtmı, nahar fasilәsinin vaxtmı vә müddәtini müdiriyyәtlә
razılaşdırmaq şәrtilә özü seçir. Bu halda işçinin iş günü vә ya hәftә (ay) üçün
müәyyәn edilmiş iş vaxtı fonduna riayәt etmәsi zәruridir. Birinci halda işçi hәr gün
müәyyәn edilmiş iş vaxtını işlәmәk şәrtilә işin başlanma vә qurtarma vaxtmı
dәyişә bilәr. İkinci halda iş gününün müddәti reqlamentlәşdirilmir, lakin hәftә vә
ya ay әrzindә iş vaxtınm ümumi müddәtinә riayәt edilmәlidir. Çevik iş vaxtı
rejimindә, adәtәn, müәyyәn saatlar tәyin edilir ki, hәmin saatlarda işçinin iş
yerindә olması zәruridir. Bundan әlavә, iş gününün ortasmda uzun müddәtli nahar
fasilәsindәn dә istifadә edilә bilәr.
Qısaldılmış iş hәftәsini dә iş vaxtınm çevik formalanna aid etmәk olar. Bu
halda normativ vә ya natamam iş hәftәsi dörd, üç vә ya daha az sayda iş gününә
bölünür vә bu cür iş günlәrinin müddәti müvafıq qaydada artırlır. Bütün hәftә
әrzindә işlәyәn müәssisә vә tәşkilatlar üçün bu formanm üstünlüyü ondan ibarәtdir
ki, iş yerlәrinin sayı praktiki olaraq iki dәfә artınla bilәr. İşçilәr isә bu halda әlavә
qeyri-iş günlәri qazanmış olur. Lakin iş gününün müddәtinin artınlması saatlıq
işlәmә normasınm azalmasına, elәcә dә mәhsulun vә xidmәtlәrin keyfıyyәtinin
pislәşmәsinә sәbәb ola bilәr.
Nәzәrә çarpmayan yarımçıq mәşğulluq natamam mәşğulluqdan fәrqlidir.
Nәzәrә çarpmayan yarımçıq mәşğulluq vәziyyәti tam iş vaxtı rejimlәrindә işçinin
imkanlanndan tam istifadә edilmәdikdә, işçi aşağı mәhsuldarlıqlı köhnә
avadanlıqda işlәdikdә vә ya öz ixtisas dәrәcәsindәn aşağı sәviyyәli işlә mәşğul
olduqda, növbә әrzindә iş vaxtı itirildikdә vә sair hal- larda yarana bilәr. Bәzi
müәlliflәr bu halı natamam mәşğulluğa aid edirlәr. Mәsәlәn, "Ekonomiks”
dәrsliyinin bir bölmәsindә qeyd edilir ki, "iş yerlәrinin sәmәrәliliyi işçilәrin
potensial imkanlarmdan aşağı olduğu halda mәşğulluq" da natamam mәşğulluğa
aiddir.
Tәkrar mәşğulluq. Mәşğulluğun bu növü onunla bağlıdır ki, işçinin әlavә
gәlir әldә etmәk zәrurәti vә ya istәyi nәticәsindә o, başqa tәşkilatda (müәssisәdә)
vә ya әsas iş yerindә әlavә ödәnişli iş görmәyә mәcbur olur.
Müvәqqәti mәşğulluq - müvәqqәti kontraktlar üzrә vә ya podrat şәrtlәri ilә
işlәmәk demәkdir. Mәşğulluğun bu forması Qәrbi Avropa ölkәlәrindә, xüsusәn
Almaniyada, Yunamstan- da, Danimarkada vә Portuqaliyada çox geniş

yayılmışdır. Firmalar mәşğulluğun bu növünә maraq göstәrirlәr, çünki bu halda
onlar muzdlu işçilәrin sayım sәrbәst şәkildә dәyişmәk, müvәqqәti işçilәrә daha
aşağı әmәk haqqı verilmәsi hesabma işçilәr üçün çәkilәn xәrclәri azaltmaq,
müәyyәn sәbәblәr üzündәn işdә olmayan daimi işçilәri operativ qaydada başqa işçi
üә әvәz etmәk, işçüәrin işgüzar fәallığı artan dövrdә mәşğul işçüәrin sayını sürәtlә
artırmaq, müvәqqәti işlәdiyi dövrdә özünü müsbәt cәhәtdәn göstәrmiş şәxslәri
daimi işә götürmәk imkanı әldә edirlәr.
Müvәqqәti mәşğulluq ticarәt, xidmәt sahәsi vә inşaat işçilәri arasmda geniş
yayümışdır. Sәnayedә mәşğulluğun bu növü әsasәn ixtisassız yardımçı fәhlәlәr
üçün tәtbiq edilir. Arxitektorlar, dizaynerlәr, layihәçüәr vә digәr yüksәk ixtisaslı
mütә- xәssislәr dә müvәqqәti kontraktlar üzrә işә cәlb edilir. Müvәqqәti mәşğul
şәxslәr arasında natamam iş rejimi şәraitindә işlәyәn qadınlar çoxluq tәşkil edir.
Bir sıra ölkәlәrdә mәşğulluğun bu növünün tәşkü edilmәsi üçün xüsusi müvәqqәti
işә düzәltmә fırmaları vә mәşğulluq xidmәtlәri fәaliyyәt göstәrir.
Mövsünu mәşğulluq. Mәşğulluğun bu növü kәnd tәsәrrü- fatmda, tikintidә,
meşә tәdarükündә, istirahәt zonalannda, ba- lıqçıhqda, şәkәr sәnayesindә vә il
әrzindә eyni dәrәcәdә gәrginliklә işlәmәyәn digәr sahәlәrdә mövsümi işlәrlә
bağlıdır. Bu cür iş- çilәr ilin çox vaxtını işsiz qalırlar. Mahiyyәt etibarilә mövsümi
mәşğulluq - müvәqqәti mәşğulluğun bir növüdür, lakin müvәqqәti mәşğulluqdan
fәrqli olaraq, mövsümi işçilәr hәr il eyni yerdә işlәyә bilәrlәr.
İş olmayan müddәtdә mövsümi işlәrlә mәşğul olan şәxslәr әksәr ölkәlәrdә
işsizlәr qisminә aid edilmir. Әgәr bu cür işçilәr mövsüm әrzindә illik iş vaxtınm
fondu hәcmindә tam işlәmiş olarsa, onlar tam mәşğul işçi, illik iş vaxtı fondunun
bir hissәsini işlәmiş olanlar isә natamam mәşğul işçi sayılır. Bu cür işçilәr
mövsümlәr arasmdakı dövrdә başqa müvәqqәti işlәrlә mәşğul olmaq, yaxud daimi
işә düzәlmәk hüququna malikdirlәr.
Yuxanda qeyd olunanlardan әlavә, qeyri-standart mәşğulluğun bir sıra başqa
formalan da mövcuddur. Belә formalardan biri - evdә iş formasıdır. Bu halda
işçilәr firmadan (tәş- kilatdan) xammal, material, avadanhq vә alәtlәr alır, sonra isә
vaxtaşın hazır mәhsulu ona tәhvil verirlәr. Evdә iş rejiminә maraq göstәrәn işçilәr
çoxdur, çünki bu halda onlar iş vaxtmı vә işin hәcmini özlәri müәyyәnlәşdirir vә
bir qayda olaraq, iş- lәmәklә yanaşı, uşaqlarma qulluq edir, ev tәsәrrüfatım idarә
edirlәr. Firmalar isә bu halda istehsal sahәlәrini azaldır vә әmәyin ödәnilmәsi ilә
bağlı xәrclәrә qәnaәt edirlәr, çünki adә- tәn, evdә işlәyәn işçilәrә әsas işçilәrdәn az
әmәk haqqı verilir. Müntәzәm olmayan vә planlaşdırılması çәtin olan işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün çağınş üzrә iş kimi sәciyyәvi formadan da istifadә edilir.

Qeyri-standart mәşğulluğun mühüm formalarmdan biri dә mәşğulluq
xidmәtlәri vә yerli hökumәt tәrәfindәn mәxsusi olaraq işsizlәr üçün tәşkil edilәn
ictimai işlәrdir. Adәtәn yüksәk ixtisas tәlәb etmәyәn, әrazinin sәhqәyә sahnması,
yol tikintisindә iştirak vә s. müvәqqәti işlәr bu yolla icra edilir.
Belәliklә, "Mәşğulluq haqqında" Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
müvafiq olaraq, aşağıdakı vәtәndaşlar mәşğul hesab edilir:
Muzdla işlәyәn, o cümlәdәn әmәk müqavilәsi (kontraktı) ib tam vә ya tam
oimayan iş vaxtı әrzindә haqq müqabilindә iş görәn, habelә haqqı ödәnilәn başqa
işi (xidmәti) olanlar;
- sahibkarlar, fәrdi әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olanlar, mülkiyyәtindә torpaq
payı olanlar;
- haqqı ödәnilәn vәzifәyә seçilәn, tәyin vә ya tәsdiq edilәnlәr;
- Azәrbaycan Respublikasmm Silahlı Qüwәlәrindә vә Azәrbaycan
Respublikasmm qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı
birlәşmәlәrdә xidmәt edәnlәr;
- Әmәk qabiliyyәtinin müvәqqәti itirilmәsi, mәzuniyyәt, ixtisasartırma, tәtil,
istehsalatın dayanması vә ya başqa sәbәblәr ilә әlaqәdar iş yerindә
müvәqqәti olmayanlar;
- Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qanuni әsaslarla haqqı ödәnilәn
әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olan әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr;
- Azәrbaycan Respublikasının hüdudlanndan kәnarda qanuni әsaslarla әmәk
fәaliyyәti ilә mәşğul olan Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları.
Orduda xidmәt edәn vә tәhsil alan şәxslәr dünyanin әksәr ölkәlәrindә
mәşğullar siyahısına daxil edilmir. Әlbәttә, onlar ölkәnin xalq tәsәrrüfatında
çalışanlar sırasına aid deyildir, lakin bu cür şәxslәr bütün әhali üçün
әhәmiyyәtli bir işlә - ölkәnin tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә
mәşğuldurlar.
Әmәk ehtiyatlarında sәmәrәli istifadә olunması işçi qüvvәsinin
mәşğuliyyәtini әhatә edir.Dövlәtin bu sahәdәki tәnzimlәmә siyasәti "tam
mәşğuliyyәtin" tәmin olunmasıdır.
"Tam
mәşğuliyyәt"
anlayışı mücәrrәd xarakter daşıyır.Mütlәq "tam mәşğuliyyәtin" tәmin olunması
mümkün deyildir.İşsizliyin müәyyәn sәviyyәsi normal hal sayılır.Müasir bazar
münasibәtlәri şәraitindә işsizliyin müәyyәn tiplәri mğvcuddur.
1.friksion işsizlik
2.struktur işsizlik
3.Mövsümi (dövi) işsizlik
"Tam mәşğuliyyәtin" tәmin olunması heç dә işsizliyin lәğv edilmәsi demәk
deyildir.İqtisadçılar müasir bazar iqtisadiyyatı şәraitindә friksion vә struktur
işsizliyini mütlәq sayırlar."Tam mәşğuliyyәt" göstәricisi 100% olan iş qüvvәsindәn

az olur.İşsizlik hәcmi friksion işsizliklә struktur işsizliyin cәmindәn
ibarәtdir.İşsizliyin sәviyyәsi isә işsizlәrin işçi qüvvәsinә olan nisbәti ilә ölçülür.
Us=F+Q/Uq*100%
Burada,
Us-işsizlik sәviyyәsi,
F-friksion işsizliyi,
Q-struktur işsizliyi,
Uq-işçi qüvvәsini göstәrir.

II.2.Tәbii işsizlik sәviyyәsi.Oyken Qanunu.İşsizlik vә onun sosialiqtisadi nәticәlәri.
Әgәr işsizliyin sәviyyәsi dәyişmirsә,yәni әmәk bazarı dayanıqlı
vәziyyәtdәdirsә,onda işә qәbul edilәnlәrin sayı işdәn azad edilәnlәrin sayına
bәrabәr olmalıdır.Demәli,işsizliyin sәviyyәsi işә düzәlmә vә işdәn azad olma
sәviyyә göstәricilәrindәn asılıdır.İşdәn azad edilәnlәrin sayı nә qәdәr yüksәk
olarsa,işsizlik sәviyyәsi dә o qәdәr aşağı olacaqdır.Aparılmış tәdqiqatlar göstәrir
ki,sıfır işsizlik real deyil,mәnasızdır.Bәs onda işsizliyin hansı sәviyyәsi mәqsәd
kimi qarşıya qoyulmuşdır?Bu suala cavab vermәk mәqsәdilә iqtisadçılar "tәbii
işsizlik norması"anlayışını tәklif etmişlәr.
Tәbii işsizlik norması-iqtisadiyyatda tam mәşğulluq sәviyyәsinә uyğun olan
işsizlәrin payıdır.Әlbәttә tam mәşğulluq şәraitindә işsizliyin olması ideyası qәribә
olsada,yada salmaq lazımdır ki,iqtisadiyyat dәyişir,yeni iş yerlәri yaradılır,köhnәlәr
lәğv olunur,insanlar әmәk bazarını doldurur vә onu tәrk edir.Bu onunla әlaqәdardır
ki,hәmişә işi olmayan vә onu axtaran vardır.Bu halda iqtisadiyyatın ümumi
vәziyyәtinin әhәmyyәti yoxdur.Әgәr işsizliyin faktiki payı mәqsәdәuyğun narmaya
bәrabәrdirsә,iş axtaran insanlar bir qayda olaraq,qәbul edilә bilәn vaxt dövründә işi
kifayәt dәrәcәdә tez tapır.İşsizlik normasının yüksәlmәsi işsizlәrin әziyyәtinin
artmasına,bu normanın isә әmәk haqqının inflyasiyasına sәbәb olur,çünki sahibkar
әmәk haqqının cari sәviyyәәsindә lazimi sayda işçi tuta bilmir.Әgәr siyasәtçilәr
işsizlik vә inflyasiya haqqında narahat olurlarsa,sәmәrәli siyasәtin mәqsәdi faktiki
işsizlik normasını onun tәbii ölçüsünә yaxın sәviyyәdә saxlanılması
olmalıdır.Baxmayaraq ki,tәbbi işsizlik normasının tәyin edilmәsi nәzәri cәhәtdәn
heç bir çәtinliyә malik deyildir,onun tәcrübәdә nә olduğunu anlamaq bәzәn
çәtindir.
Qeyd etmәk lazımdır ki,tәbii işsizlik sәviyyәsi(NAİRU) ölkәdә әvvәlki 10
ildә faktiki işsizlik sәviyyәsi( vә ya daha uzunmüddәtli dövrdә) vә sonraki 10
ildәki (inflyasiya sәviyyәsinin gözlәnilәn dinamikasını nәzәrә almaqla proqnoz
qiymәtlәndirilmәsi istifadә olunur) sәviyyәlәrinin orta kәmiyyәtinә görә tәyin
olunur.
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә(mәsәlәn,ABŞ-da) müvafiq monitorinq әldә etmәk
mәqsәdilә әmәk nazirliyinin statisika idarәsi hәr ay 60 min ailәnin mәşğulluğa
münasibәti üzrә seçmә sorğu aparır.Lakin statistik xәtalar qaçılmaz
olur,mәsәlәn,fәal iş axtarmayan şәxslәr işsizliyә görә müavinәt almaq üçün
anketdә iş axtarmaqla mәşğul olduğunu qeyd edә bilәrlәr.Nәticәdә etibarı ilә hәm
faktiki,hәm dә tәbii işsizlik sәviyyәsi yüksәldilmiş olacaqdır.Digәr tәrәfdәn
,"kölgә" iqtisadiyyatında mәşğul olanlar özlәrini işsiz adlandırırlar,nәticәdә
sektorda "kölgә"-nin payı çox olduqca,işsizliyin sәviyyәsi o qәdәr yüksәk

olacaqdır.Sonuncu keçid dövrünün iqtisadiyyatı üçün daha çox aktualdır.Burada
"kölgә" biznesi ilә mәşğul olanların payı iqtisadiyyatda adekvat statistik
monitorinqin olmaması,әmәk bazarında infrastrukturun inkişaf etmәmәsi,"gizli"
işsizliyin dövlәt xәrclәrinin nisbi stabilliyi amili kimi saxlanılması vә sosial riskin
azalması ilә birlәşir.Ona görә dә keçid iqtisadiyyatlarında işsizlik sәviyyәsinin
hesablanması çox hallarda ekspert qiymәtlәndirilmәsi xarakteri alır.
Tәbii dayanıqlı işsizlik sәviyyәsinin mövcudluğunun әsas sәbәblәrinә
aşağıdakıları aid etmәk olar:
1.İşsizliyin sığortası sistemi şәraitindә işin axtarışı vaxtının artması.İşsizlik
müavinәtinin ödәnilmәsi tez işә düzәlmәyә stimulu aşağı salır-müvafiq işin axtarışı
vaxtı,ona hazırlıq vaxtı vә s. artır.Uzunmüddәtli perspektivdә o,iş yerlәrinin vә işçi
qüvvәsinin strukturlarının daha da balanslaşdırılmasına nail olmağa imkan
yaradır.Eyni zamanda işsizliyә görә müavinәtlәr vә onların ödәnilmә
müddәtlәrinin yüksәldilmәsi işsizlәrin sayının artmasına vә sәviyyәsinin
yüksәlmәsinә sәbәb olur.Bu problemin hәlli alәti әmәk bazarı
infrastrukturuna(kadrların yenidәn hazırlanması,onların profesional mobilliyinin
artırılması,vakansiyalar haqqında informasiyanın tәkmillәşdirilmәsi vә s.) dövlәt
investisiyalarının qoyuluşudur.Qısamüddәtli dövrdә mәşğulluğun tәnzimlәnmәsi
proqramının maliyyәlәşdirilmәsi dövlәt büdcәsinin yükünü artıra bilәr,lakin artıq
orta müddәtli perspektivdә o,tәbii işsizlik sәviyyәsini aşağı salmağa imkan
verәcәkdir.
2.Әmәk haqqının dayanıqlığı (sәrtliyi) "gözlәmә işsizliyini" meydana
çıxarır.Gözlәmә işsizliyi real әmәk haqqı sәviyyәsinin onun müvazinәtli
kәmiyyәtindәn artıq olması nәticәsindә yaranır.Bunu 24.2 şәkildәn daha aydın
görmәk olar.
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Әmәk haqqının "dayanıqlığı" iş yerlәrinin nisbi çatışmazlığına gәtirib
çıxarır:işçilәr ona görә işsiz olurlar ki,әmәk haqqının mövcud Wo sәviyyәsindә L2
әmәyә tәklif әmәyә tәlәbdәn yüksәkdir vәә insanlar sadәcә olaraq әmәyin
ödәnilmәsinin fiksә olunmuş stavkasında iş almaq imkanını gözlәyirlәr.Әmәk
bazarının qeyri-müvazinәtli vәziyyәtindә "donması" aşağıdakılarla әlaqәdardır;
-minimum әmәk haqqının qanunvericiliklә tәyini,onun sәrbәst dәyişmәsini
mәhdudlaşdırır.Minimum әmәk haqqının mәhdudlaşdırırcı tәsiri,işçi qüvvәsinin
tәrkibindә gәnclәr,qadınlar vә az ixtisaslı әmәyә malik şәxslәrin xüsusi çәkisi
yüksәk olduqda,daha nәzәrә çarpandır.Çünki hәmin işçi kateqoriyalarının
müvazinәtli әmәk haqqı stavkası qanunvericiliklә tәyin olunmuş minimumdan
aşağıdır.
-ixtisaslı işçi qüvvәsini itirilmәsi;kadrlarınümumi axının artması,әmәk
mәhsuldarlığının,әmәk intizamı vә mәnfәәtin aşağı düşmәsi risqi ilә әlaqәdar
olaraq firmaların әmәk haqqının sәviyyәsini azaldılmasında maraqlı olmamalıdır.
-hәmkәrlar ittifaqı ilә kollektiv vә fәrdi әmәk müqavilәlәrindә әmәk
haqqının sәviyyәsinin fiksә olunması.
Qeyd etmәliyik ki,müxtәlif demoqrafik qruplarda işsizlәrin sәviyyәsi
müxtәlifdir.Belә ki,digәr yaş qruplarına nisbәtәn gәnclәr arasında işsizliyin
sәviyyәsi yüksәkdir.Uzunmüddәtli dövrdә tәbii işsizlik sәviyyәsinin artması
tendensiyası aşağıdakılarla әlaqәdardır;
-işçi qüvvәsinin tәrkibindә gәnclәrin payının artması;
-işçi qüvvәsinin tәrkibindә qadınların payının artması;
-iqtisadiyyatda struktur dәyişikliklәr.
Әmtәә vә xidmәtlәrin istehsalında mәşğul olanlar iştirak edirlәr,işsizlәr isә
iştirak etmirlәr.Ona görә dә fәrz etmәk olar ki,işsizliyin sәviyyәsinin artması real
ümumi milli mәhsulun hәciminin azalmasına sәbәb olur.Bu mәnfi asılılığı
amerikan alimi Artur Ouken tәdqiqi etmişdir.Ouken qanununa görә real ÜMM-un
illik 2,7% artımı işsizliyin sәviyyәsini sabit sәviyyәdә saxlayır.Real Ümm-un hәr
bir әlavә 2 faizli artımı işsizlәrin payını bir faiz azaldır.Uyğun olaraq ÜMM-un
artım tempinin hәr iki faiz ixtisarı,işsizlik normasını bir faiz artırır.Ouken qanunu
işsizliyin sәviyyәsinin dәyişmәsini ümumi milli mәhsulun dәyişmәs ilә
әlaqәlәndirmәyә imkan verir;
Y-Y*/Y*=-k(U-U*)
Burada,
Y‐istehsalın faktiki hәcmi;
Y*-potensial ÜMM;

(24.2)

U-işsizliyin faktiki sәviyyәsi;
U*-işsizliyin tәbii sәviyyәsi;
k-ÜMM-un dövrü işsizliyin dinamikasına emprik hәssaslıq әmaslı.
Әgәr işsizliyin faktiki sәviyyәsi tәbiidәn 1% yuxarıdırsa,onda istehsalın
faktiki hәcmi potensial sәviyyәdәn k% aşağı olacaqdır.k әmsalı emprik yolla tәyin
olunur vә ölkәlәr üzrә müxtәlifdir.Bәzәn onun kәmiyyәti 2/3 arasında dәyişir,bu
isә dövrü işsizliklә bağlı olaraq ÜMM-da әgәmiyyәtli itgilәri әks
etdirir.Demәli,qanunda iki hissә mövcuddur.
Birincisi,ÜMM-un müәyyәn artımı lazımdır ki,işsizliyin sәviyyәsinin
artmasına imkan verilmәsin.Hәr il işçi qüvvәsinin sayı artır,onlardan istifadә bu
halda daha mәhsuldar olur.Bu sәәbdәn ildә real ÜMM-un artımı 2,5% -dәn 3%-dәk
olmalıdır ki,yeni iş yerlәri yaradılsın vә bu isә işsizliyin әvvәlki sәviyyәdә saxlaya
bilsin. Qanunun ikinci hissәsi işsizlәrin payının ÜMM-un artımı tempinin әlavә
variyasiyasından asılı olaraq dәyişmәsini tәsvir edir.Daha sürәtli artım işsizliyi
ixtisa edir,artım tempinin nisbi azalması isә onların payını yüksәldir.Әgәr artım
tempi 3%-dәn 5%-dәk yüksәlirsә,işsizliyin payı tәxminәn 1% azalır.Öz növbәsindә
artım normasının 4-dәn 2%-ә düşmәsi işsizliyin payını 1% artırır.
Ouken qanununun әn vacib aspekti onun ikinci hissәsi,yәni 2:1
nisbәtidir.Mәhz 2:1 nisbәti göstәrir ki,işsizlik problemini hәll etmәk üçün iqtisadi
artım necә olmalıdır.Tutaq ki,işsizlәrin payı 8%-dir,müdriyyәt isә istәyir ki,bir
ildәn sonra o,6% olsun.Bu o demәkdir ki,iqtisadiyyatı pul vә fiskal stimullaşdırma
vasitәsilә daha intensiv inkişafa mәcbur etmәk lazımdır.Bәs onda iqtisadi inkişaf
nә qәdәr sürәtli olmalıdır?İl әrzindә işsizlik 2% azalmalıdır.Bu halda hökumәt
gәlәn ili real ÜMM-un artımının 6,7% tempini tәmin etmәlidir.Bundan 2,7 punktuişsizliyin әvvәlki ildәki sәviyyәsini saxlamaq vә 4-i isә onun sәviyyәsini 2 punkt
aşağı salınması üçün lazımdır.Ouken qanunu nәzәrdә tutur ki,işsizlik norması
sürәtli vә ya asta kumulyativ iqtisadi artımın nәticәsidir.İşsizliyin payının artması
bir neçә il asta artım vә ya azalmanın nәticәsi olub,onu azaltmaq üçün
uzunmüddәtli intensiv artım tәlәb olunur.Yüksәk işsizliyi tez lәğv etmәk mümkün
deyildir,çünki yeni iş yerlәrinin yaradılması vә onların doldurulmasına vaxt
lazımdır.
İşsizlik hәm iqtisadi,hәm dә sosial problemdir.İşsizlik iqtisadi problem
olmaqla resursların artıq mәsrәflәrini yaradır,sosial bir problem kimi isә hәyat
tәrzini,yaşayış imkanlarını zәiflәdir vә çәtinlәşdirir.İşsizlik o demәkdir ki,iş
qabiliyyәtinә malik olan insanların bir qismi iş tapa bilmirlәr vә bunun nәticәsindә
işsiz qalırlar.

İşsizlik әn çox iqtisadi böhranlar vә tsikllәr dövrü baş verir.İqtisadiyyatın geri
qalmasının,tәnәzzülә uğramasının sәbәblәrindәn biri dә kütlәvi surәtdә işsizlәr
ordusunun formalaşmasıdır.İşçi qüvvәsi bazarında әmәk qabiliyyәtli insanları işlә
tәmin etmәk,bu prosesi nәzarәt altına almaq vә tәnzimlәmәk mühüm iqtisadi
problemlәrdәn biridir.
İşsizlik bazarda işçi qüvvәsinә olan tәlәblә işçi qüvvәsi arasında olan tәklifin
nәticәsindә tәzahür edir.Elmi-texniki tәrәqqinin istehsala tәtbiqi,daha mәhsuldar
maşın vә avadanlıqlardan geniş istifadә edilmәsi insan әmәyinә olan tәlәbi azaldır.
Yeni texnika vә texnologiya әmәyin keyfiyyәtinә tәsir edir.İstehsala tәtbiq edilәn
istehsal vasitәlәrinin kütlәsi artır,işçi qüvvәsindәn istifadә nisbәti azalır.İşçi
qüvvәsinә olan tәlәb nisbәtәn istehsalın canlanma vә yüksәlişi dövrü çoxalır.
İşsizlik haqqında müxtәlif tәlimlәr mövcudur.Bunlardan Maltusçuların әhali
artıqlığı nәzәriyyәsi,texniki tәrәqqi ilә әlaqәdar texnoloji nәzәriyyә,Keynsçilәrin
Yaratdığı bazar tәlәbinin çatışmazlığı nәzәriyyәsi vә s. göstәrmәk olar.Maltusa
görә әhalinin artım surәti istehlak şeylәri istehsalını üstәlәyir vә nәticәdә әhali
artıqlığı,nәticәdә dә işsizlәr ordusu yaranır.Onun fikrincә istehlak şeylәri әdәdi
silsilә,әhali artımı isә hәndәsi silsilә yolu ilә çoxalır.Buna görә dә hәr 25-30 ildәn
bir artıq әhali yaranır vә işsizlik dә artır.
Elmi-texniki tәrәqqi nәticәsindә yaranan yeni texnologiya yeni ixtisaslar tәlәb
etdiyinә görә texnoloji işsizlik yaranır.
Keynsin nәzәriyyәsi isә müasir Qәrb iqtisadi fikrindә daha geniş yayılmışdır.
Keyns
işsizliyi
işçi
qüvvәsinә
olan
tәlәbin
çatışmamazlığı
ilә
әlaqәlәndirir.Mәşğullun hәcmi tam mәnası ilә tәlәbin sәmәrәli hәcmindәn
asılıdır,işsizliyin sәbәbi isә әmtәәlәrә olan tәlәbin azlığından irәli gәlir,yәni gәlirlәr
artdıqca әhalinin Istehlaka olan meyli azalır,әhali qәnaәtcil olmağa çalışır.
Iqtisadiyyatın inkişafını әldә olan resursların effektiv istifadәsi vә әn başlıcası isә
işçi qüvvәsi xarakterizә edir.Mәşğulluğun müәyyәn sәviyyәdә qorunması
iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәrindәn hesab olunur.Bazar iqtisadiyyatı dövründә
işsizliyin müәyyәn bir norması var,buna baxmayaraq mәşğulluğun sәviyyәsi ildәnilә dәyişir.Keyns belә hesab edirdi ki,kapitalizm şәraitindә tam mәşğulluğu
xarakterizә edәn heç bir mexanizm yoxdur,iqtisadiyyat müәyyәn olunmuş
işsizliyin sәviyyәsi ilә tarazlaşa bilәr.
Әmәk bazarı cәmiyyәtin sosial vә iqtisadi hәyatının әsas vә çoxplanlı sferasıdır.

Әmәk bazarında işçi qüvvәsi qiymәtlәndirilir,onun muzdla işә qәbul edilmә şәrtlәri
bununla yanaşı-onun mәvacibinin miqdarı,iş şәraiti,tәhsil almaq imkanı,
professional inkişafı,mәşğulluğun sığortası vә s. müәyyәn edilir.
Әmәk bazarı mәşğulluq dinamikasında onun әsas strukturunu,yәni әmәyin ictimai
bölüşdürülmәsini,iş qüvvәsinin sәrbәstliyi,işsizliyin masştabı vә dinamikasını әks
etdirir.
Natamam mәşğulluq bu elә haldır ki,görülәn iş şәxsin tam professionallığını vә
tәhsilinin tam istifadәsini tәlәb etmir,onun tam işdә aldığı mәvacibi o bu işdәn
gözlәyә bilmәz.
Tam mәşğulluq-bu professional әmәklә tәmin olunmaqdır,hansı ki,şәxsin bu iş
yerindәn aldığı mәvacib onun ailәsinin layiqlimövcudluğunu tәmin edir.Tam
mәşğulluq hәr bir әmәk qabiliyyәtli insanın işli vә ya işsiz olmaq arzusu üçün
imkan yaradır.Tam mәşğulluq o demәk deyil ki,әmәk qabiliyyәti olan әhali әmәk
qabiliyyәti yaşına çatanda tam mәşğul olsun.Bir sıra sәbәblәrdәn asılı olaraq
xüsusi әmәk qabiliyyәti olan insanlar әmәk prosesindә iştirak etmәyә
bilәrlәr(uşağına qulluq edәn qadınlar,peşәsini dәyişmәk arzusunda olan insanlar vә
s).Tam mәşğulluq işçi qüvvәsinә tәlәbin onun tәklifi ilә üst-üstә düşәndә
yüksәkliyә çatır,belә hal bazar iqtisadiyyati şәraitindә nadir hallarda olur.İqtisadi
vә sosial әdәbiyyatlarda işsizlik anlayışının müәyyәn olunması üçün müxtәlif
terminlәrdәn istifadә olunur.İşsizlik bu sosial iqtisadi haldır,belә ki iqtisadi fәal
әhalinin bir hissәsi mәhsulların vә xidmәtlәrin istehsalında mәşğul deyillәr.
Işi olan insanlarla yanaşı ölkәnin işçi qüvvәsini formalaşdırır.İşsizlik iqtisadyyatda
elә haldır ki,işlәmәk arzusunda olan iqtisadi fәal әhalinin bir hissәsi,öz iş
potensialından istifadә edә bilmir.
BӘT (Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı) görә işsizliyә aid olan şәxslәr bunlardır:
1)Hal-hazırda işi olmayanlar;
2)İş tapmaq üçün fәal vә konkret sәy göstәrәnlәr;
3)Hal-hazırda işә qәbula hazırlaşanlar.
Real iqtisadi hәyatda işsizlik işçi qüvvәsinә tәlәbi üstәlәyir.İşsizliyә,bir çox
inkişaf etmiş ölkәlәrin statistikasına görә aid olan insanlar:mәşğulluq statusunun
sorğusu aparılan zaman onları işsiz olması,dörd hәftә әrzindә iş tapmağa sәy
göstәrәnlәr vә әmәk birjasında qeydiyyatda olanlar.
İşsizliyin davamlığı – işsiz statusu olan şәxslәrin,analizi olan dövrdә,iş axtarmaq
müddәtinin göstәricisi ilә xarakterizә olunur.İşsizlik davamlığı ilә fәrqlәnir –

müvәqqәti (4aya qәdәr) vә xroniki (1 ildәn artıq).İşsizliyin dәrәcәsi – işsizlәrin
sayı,fәal iqtisadiyyatı olan әhalinin sayı ilә münasibәti(faizlә)
Qeydiyyatda olan işsizliyindәrәcәsi-qeydiyyatda olan işsizlәrin sayını fәal
iqtisadiyyatı olan әhalinin sayı ilә münasibәti(faizlә).
Fәal iqtisadiyyatı olan әhali (işçi qüvvә)-fәal iqtisadiyyatı olan әhali sayının
ümumi әhali sayı ilә münasibәti(faizlә) Müasir qәrb iqtisadiyyat elmi işsizliyin 4
formasını müәyyәn edib.
Friksion işsizlik-iş axtarışı vә ya gözlәmәsi ilә bağlıdır.Bәzi insanlar könüllü iş
yerlәrini dәyişirlәr(peşәlәrini dәyişmәsi ilә әlaqәdar),yaşayış yerinin dәyişilmәsi
ilә әlaqәdar vә ya bu vә ya digәr firmalarda yaxşı vәzifәyә keçmәsi ilә әlaqәdar.
Digәrlәri isә firmaların müflislәşmәsi vә yaxud işdәn qovulmaları ilә әlaqәdar
olaraq yeni iş yerlәri axtarırlar.3-lәr isә müvәqqәti olaraq mövsüm işini itirirlәr.
4-lәr isә(gәnclәr)ilk dәfә olaraq iş axtarırlar.Bu insanlar işә başlayan zaman aydanaya işsizliyin bu növünü qoruyaraq,onların yerinә yenilәri gәlir.
Friksion işsizlik arzu olunandır,çünki işçilәrә iş sәviyyәsini yaxşılaşdırmaq vә
yüksәk mәvacibi olan iş axtarmaq imkanı verir.
Mәnә elә gәlir ki,işsizliyin bu tipi könüllülәrә daxil ola bilәr.Prinsipial olaraq
odemokratik dövlәtә daxil deyil,harada ki,mәcburi iş vә qeydiyyat rejimi yoxdur.
Işsizliyin strukturu,әmәk sahәlәrindәki sturuktur tәlabatındakı dәyişiklәrlә
әlaqәdәdir,müәyyәn vaxtın vacibliyi işçi qüvvәsinin strukturu ilә yanaşı
quraşdırılır , işsizlәri müәyyәn olunmuş keyfiyyәti vә hәrtәrәfli tәlәblәrin boş
yerlәrilә bağlıdır.Texnoloji dәyişikliklәrin gedişatı zamanı bir peşәyә tәlabat azalır
vә ya sona yetir, digәrlәrinә isә tәlabat çoxalır.İş yerlәrinin coğrafi bölümü
dәyişir.Mәsәlәn kompüterlәrin işә daxil olması çap maşınına tәlabatı azaltdı,hansı ki,müәssәlәrdә çap
maşınlarının istehsalını aşağı saldı.Eyni zamanda elektron sәnayesindә işә tәlabat
çoxaldı.Müxtәlif regionlar müxtәlif mәhsullar istehsal edirlәr.Әmәyә tәlabat eyni
zamanda bir regionda azala bilәr,digәr regionda arta bilәr.Әgәr fruksional işsizliyin
öz adәtlәri varsa hansı ki,struktur işsizlәr hazırlıqsız zamanı istifadә edә
bilәrlәr,әlavә tәhsil yaşayış yerinin dәyişdirilmәsi ilә әlaqәdar iş tapa
bilmirlәr.Struktur irәlilәyişlәr daima baş verdiyi üçün işçilәrә işinin dәyişilmәsi
üçün müәyyәn vaxt tәlәb olunur,bu halda işsizliyin strukturu ciddi xarakter daşıyır.

Struktur işsizlәr iş tapan zaman kifayәt qәdәr yüksәk tәhsilin olmaması üçün
çәtinliklәrlә üzlәşirlәr,cinsiyyәtә görә ayrımlar,etnik mәnsublarına görә,yaş vә әlilliyә görә.Hәtta mәşğulluğun yüksәk dәrәcәsi dövründә dә,struktur işsizlәr arasında
yüksәk işsizlik qorunub saxlanılır.İşsizliyin dövrü düşüklük ilә müәyyәn
olunur,yәni iqtisadi dövrün elә fazasıdır ki,ümumi çıxarı kifayәt olmaması ilә
xarakterizә
olunur.Xidmәtlәrә vә mәhsula olan tәlәbat azalanda işsizlik artır,mәşğulluq
azalır.Düşüklük-bu iş fәallığının aşağı düşmәsidir,hansıki,nәticәdә insanlar iş
yerlәrini itirirlәr,bu dövr iş fәallığının canlanmasına qәdәr vә tәlabatın artmasına
qәdәr bu davam edir.
Işsizliyin bir növü dә-mövsüm işsizliyidir,hansı ki,tәsәrrüfatın yaradıcılıq vә
funksionar
sahәlәrindә
müvәqqәti
xarakter
doğurur.Bunlara
kәnd
tәsәrrüfatı,meşәlәrin tәmizlәnmәsi,ovçuluq,tikinti vә yaradıcılığın digәr növlәri
daxildir.Bu halda ayrı-ayrı vәtәndaşlar vә hәtta bütün müәssәlәr bir neçә hәftә vә
yaxud ilin bir neçә ayı işlәyә bilәrlәr,digәr vaxtlarda öz yaradıcılıqlarını kәskin
azaldaraq.Gәrgin iş dövründә kadrların kütlәvi yığımı baş verir.İş qurtaran dövrdә
isә kütlәvi işdәn çıxarılmalar.İşsizliyin bu növü öz xüsusiyyәtinә görә işsizlik
dövrünә aid olur,başqa sözlә frksion.Çünki bu könüllü xarakter daşıyır.Mövsüm
işsizliyinin göstәricilәrinin mәlumatını çox böyük dәqiqliklә müәyyәn etmәk
olar,çünki o,ildәn-ilә tәk-rar olunur vә әmәlә gәlәn problemlәrin hәlli üçün
imkanlar var.
Gizli işsizlik daxili iqtisadiyyat üçün xarakterikdir.Burada mәqsәd odur
ki,müәssәlәrdә ehtiyatların natamam istifadәsi zamanı,hansı ki,işçilәr
müәssisәlәrdәn qovulmurlar,(iqtisadi krizislә әlaqәdar olaraq) iş saatının
qısaldılması ilә kifayәtlәnirlәr.(tam olmayan iş hәftәsi vә ya iş günü vә yaxud da
mәcburi ödәnilmәyәn mәzuniyyәtә yollanırlar.Formal olaraq belә işçilәri işsiz
saymaq olmaz.Ancaq faktiki olaraq onlar belәdirlәr.
Könüllü işsizlik-bu işlәmәmәk istәyi ilә bağlıdır,bu da boş iş yerlәrinin olması ilә
әlaqәdardır,hansı ki,potensial işçilәri mәvaciblәrinin miqdarı qane etmir vә ya işin
Öz xarakteri qane etmir.
Mәcburi işsizlik mәhsulun,enerjinin olmaması ilә әlaqәdar yaranır,müәssisәnin
Dayanmasına
gәtirib çıxarır vә yeni funksional müәssisәlәrin şәraitini
yaradır,bununla yanaşı mәcburi mühacirlik dә yaranır.
İşsizliyin tәbii sәviyyәsindә әmәk haqqlarını vә qiymәtlәri azaldan,yaxud artıran
faktorlar tarazlıqda olur.Müasir iqtisadiyyatda,yüksәk inflyasiya şәraitindә

işsizliyin sәviyyәsi kifayәt qәdәr aşağıdır.Struktur vә friksion işsizliyi onun tәbii
sәviyyәsi müәyyәn edir.Bu şәraitdә inflyasiyanın ölçülәri mәhduddur.Dövri
faktorlar isә işsizliyin sәviyyәsini tәbii hәddәn yuxarı qaldırır.
Tam mәşğulluq şәraitindә işsizlik sәviyyәsini dә işsizliyin tәbii sәviyyәsi
adlandırırlar.İşsizliyin tәbii sәviyyәsi-verilmiş ölkәdә çox illәr әrzindә müşahidә
olunmuş sәviyyәnin orta hәddi kimi götürülür.İşsizlik sәviyyәsini tarazlaşdırarkәn
Iş axtaranlarla boş iş yerlәri arasında nisbәt әsas götürülür.İşsizliyin tәbii sәviyyәsi
Müsbәt kәmiyyәtdir.Belә ki,friksion işsizlәrә iş kvalifikasiyası qazandırmaq üçün
vә yaxud başqa yerә köçmәk üçün vaxt tәlәb olunur.Әgәr iş axtaranların sayı
mövcud olan vakansiyaları üstәlәyirsә,demәli işçi qüvvәsi bazarı balanslaşdırıl
mayıb.Bu zaman müştәrәk tәlәb çatışmamazlığı vә dövri işsizlik yaranır.Başqa
tәrәfdәn çoxsaylı müştәrәk tәlәblәr zamanı işçi qüvvәsinin çatışmamazlığı hiss
olunur.Yәni boş yerlәrin sayı iş axtaran işçilәrin sayından çox olur.Belә şәraitdә
işsizliyin faktiki sәviyyәsi tәbii sәviyyәdәn xeyli aşağı olur.İşçi qüvvәsi bazarında
buna oxşar qeyri adi “defisit” infilyasiyaya gәtirib çıxarır.
“İşsizliyin tәbii sәviyyәsi”anlayışı iki dәqiqlәşdirilmә tәlәb edir:
1.Avtomatizmin olmaması.”Tәbii” termini heç dә iqtisadiyyatın işsizliyin tәbii
sәviyyәsi üzәrindә qurulduğunu göstәrmir vә bununla öz istehsal potensialını
hәyata keçirir.Başqa bir tәrәfdәn,bәzәn iqtisadiyyat elә bir rejimdә işlәyir
ki,işsizlik sәviyyәsi tәbii sәviyyәdәn dә aşağı düşür.
2.Dәyişkәnlik.İşsizliyin tәbii sәviyyәsi-qeyri sabit kәmiyyәtdir. O,periodik
(vaxtaşırı) olaraq işçi qüvvәsi tәrkibindә demoqrafik yerdәyişmәlәrә,ölkә qanunları
vә adәtlәrinin dәyişmәsi proseslәrinә mәruz qalır.
Tam mәşğulluq zamanı işsizliyin sәviyyәsinin tәyin edilmәsi praktik olaraq
çәtindir.Çünki,işsizliyin faktiki sәviyyәsini tәyin etmәk dә asan deyil.Bütün әhali
üç böyük qrupa bölünür:
Birinci
qrupa
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yaşına
çatmayanlar
vә
yaxud
xüsusi
müәssisәlәrdә,mәsәlәn,psixiatrik xәstәxanalarda,yaxud cәza-islah yerlәrindә olan
şәxslәraiddir.Bu kateqoriyadan olan şәxslәr işçi qüvvәsinin potensial hissәsi
sayılmır.
İkinci qrupu “işçi qüvvәsi” tәrkibinә daxil olmayanlartәşkil edir.Bu şәxslәr
işlәmәk qabiliyyәti olan halda,hәr hansı bir sәbәbdәn işlәmәyәnlәrdir.Sәbәb olaraq
evlәrdә mәşğulluq,tәhsil,tәqaüdә çıxmahalları götürülür.Bu şәxslәr işlәmәyәn vә iş
axtarmayanlardır.

Üçüncü qrup-xüsusi işçi qüvvәsidir.Bu kateqoriya işlәmәk qabiliyyәti olan vә
işlәmәyә hazır olan adamlardır.İşçi qüvvәsinin tәrkibinә hәm işlәyәnlә,hәm
işsizlәr,hәm dә fәal iş axtaranlar aiddir.
Işsizliyin sәviyyәsi –işsizlәrin sayının әmәkqabiliyyәtli insanların sayına nisbәti
kimi götürülür.

İşsizliyin sәviyyәsi=(İşsizlәrin sayı/İşçi qüvvәsinin sayı)*100%

İşsizlәri hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadә olunur:
İşçi qüvvәsi – mәşğul olanların sayı=işsizlәr.İşçi qüvvәsi ölkәnin bütün әhalisinin
bir hissәsi olan әmәkqabiliyyәtli şәxslәrin müәyyәn hissәsidir.
Işsizliyin daha yüksәk sәviyyәsi qadınlar,gәnclәr vә milli azlıqlar arasında daha
çox nәzәrә çarpır.İrqi mәnsubiyyәtә görә dә diskriminasiya mövcuddur.İşsizlik
sәviyyәsini tәyin edәrkәn insanlara aşağıdakı suallara cavab vermәk tәklif
olunur:ailә üzvlәrindәn kimin işlәmәsi,kimin işlәmәmәsi,kimin iş axtarması vә
yaxud da iş axtarmaması soruşulur.Seçim çox diqqәtlә yerinә yetirildiyinә vә
etibarlı sorğu
metodlarından istifadә olunduğuna baxmayaraq,alınmış nәticәlәr daima tәnqid
olunur.
1.Qismәn mәşğulluq.Rәsmi statistika natamam iş gününә malik olan işçilәrin hamısını tam mәşğul olanlar kateqoriyasına aid edir.
Bәzi işçilәr öz arzusuna görә natamam iş gününә malikdir,bәzilәri bütöv iş günü
işlәmәk istәyәn ,ancaq uyğun iş tapa bilmәyәnlәrdir,yaxud müvәqqәti olaraq
ehtiyac olmadığından natamam iş gününә malik olanlardır.Faktiki olaraq bu
axırıncı qruplar qismәn mәşğul olanlardan vә qismәn işsizlәrdәn ibarәtdir.
Rәsmi statistika bu şәxslәrә tam mәşğul olanlar kimi baxaraq,işsizlik sәviyyәsini
az göstәrir.
2.İşә düzәlmәyә ümidini itirmiş işçilәr.İşsiz kimi qeyd olunmaq üçün fәal iş axtarmaq lazımdır.İş axtarmayan işsizlәri “işçi qüvvәsinin tәrkibinә daxil olmayanlar”
Kateqoriyasına daxil edirlәr.Problem ondadır ki,bir çox işçilәr müәyyәn vaxt
әrzindә iş tapa bilmәyәndә tәdricәn iş tapmağa ümidlәrini itirәrәk,işçi qüvvәsinin
tәrkibindәn çıxarırlar.Tәnәzzül zamanı iş tapmaqda ümidini itirәn insanların sayı

tәrәqqi zamanındakından daha çox olur.Belә işçilәri ümumi işsizlәrin tәrkibinә
daxil etmәdәn rәsmi statistika işsizliyin sәviyyәsinin aşağı olduğunu göstәrir.
3.Yanlış informasiya.Digәr tәrәfdәn işsizlәrin say sәviyyәsi hәqiqәtdә olduğundan
çox da göstәrilә bilәr.Bәzi işlәmәyәn respondentlәr tәsdiq edirlәr ki,onlar iş axtarırlar,lakin bu hәqiqәtә uyğun deyil.Bu şәxslәr yanlış olaraq”işsizlәr”qrupuna daxil
edilir,halbuki onlar”işçi qüvvәsinin tәrkibinә daxil olmayan” vәtәndaşlardır. Respondentlәr yanlış informasiya verir.Çünki işsizliyә vә yaxud sosial tәminata görә
tәqaüdlәr belә yalançı iş axtaranlardan asılı olur.Әlbәttә,qanunsuz bizneslә mәşğul
olan şәxs özünü işsiz adlandırır.İşsizliyin sәviyyәsinin öyrәnilmәsi iqtisadi siyasәt
üçün әsas faktor sayılır,lakin onun müәyyәn çatışmayan cәhәtlәri var.İşsizliyin
sәviyyәsi ölkәnin iqtisadi vәziyyәtininәn yaxşı göstәricisi olmağına
baxmayaraq,onu sәhvsiz barometr hesab etmәk olmaz
İqtisadi әdәbiyyatlarda göstәrildiyi kimi,kәmiyyәt xarakteristikası baxımından
işsizlik sәviyyәsi üç cür ; tәbii,mәqbul vә kütlәvi xarakter daşıya bilәr.Hәr bir ölkә
coğrafi böyüklüyü,kommunikasiya sistemi vә iqtisadi inkişaf vәziyyәti ilә
şәrtlәnәn özünәmәxsus tәbii işsizlik sәviyyәsinә malikdir.Mәşğulluq dairәsindә
yaranmış real vәziyyәtin tәhlil edilib qiymәtlәndirilmәsinә vә beynәlxalq tәcrübәyә
әsasәn müәyyәn edilmişdir ki,hәr bir ölkәdә iqtisadi fәal әhalinin 5-7 faizinin
işsiz olması nәinki zәruridir,hәm dә ölkәnin sosial-iqtisadi hәyatının normal
inkişafı ilә üzlәşәn mәqbul haldır.Kütlәvi işsizliyin yaranmasına gәldikdә isә bu
mәnfi hal olub,ölkәdә sosial –iqtisadi vәziyyәtin
qeyri –sabitliyinә,sosial
partlayışa gәtirib çıxara bilәr.İctimai cәhәtdәn mәqbul işsizliyin müәyyәn
edilmәsindә onun sәbәblәri vә xarakteri mühüm rol oynayır.Bu sәbәbdәn dә ayrıAyrı işsizlik formaları onların ixtisarı vә aradan qaldırılması üçün müxtәlif
tәdbirlәr görülmәsinin tәlәb edir.
Tәbii işsizliyә tәsir edәn amillәr arasında demoqrafik problemlәr,gender
mәsәlәlәri, pensiyaçı vә gәnc yaşlıları misal göstәrmәk olar.Tәbii işsizliyi vә
ümumiyyәtlә işsizliyi tәnzim etmәk üçün dövlәt bu mәsәlәlәri kompleks hәll
etmәlidir.Bunlardan başlıcalarından biri әhalisakinliyidir. Әhalisakinliyi dedikdәCәmiyyәtin başlıca mәhsuldar qüvvәlәrini vә ictimai istehsalın subyektlәrini tәşkil
edәn ,әhalinin kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә istehsalı vә tәkrar istehsalın
nizamlanmasına yönәldilmiş kompleks sosial-iqtisadi,hüquqi,siyasi vә tәşkilati
tәdbirlәr sistemi başa düşülür.
Ölkәmizdә hәyata keçirilәn sosial siyasәtin mühüm istiqamәtlәrindәn biri dә
gәnclәrin vә pensiyaçıların әmәyinin düzgün tәşkil edilmәsi vә onların sәmәrәli
mәşğulluğunun tәmin olunmasına dövlәt qayğısının artırılmasından ibarәtdir.Bu
kateqoriyaya daxil olan әhali qruplarının birincisinә - ölkә әhalisinin tәbii tәkrar

istehsalının vә onun mühüm tәrkib hissәsi olan әmәk ehtiyatlarının formalaşması
vә inkişafının tәbii әsasını tәşkil edәn gәnclәr daxildirlәrsә, ikincisinә-daha
mükәmmәl әmәk vә peşә vәrdişlәrinә ,yüksәk tәcrübәyә vә tәhsil sәviyyәsinә
malik olan pensiyaçılar daxildirlәr.Buna görә dә hәmin әhali qruplarının
әmәklәrinin düzgün tәşkil edilmәsi vә sәmәrәli mәşğulluqlarının tәmin olunması
ilә bağlı mәsәlәlәrin tәdqiqinә onların hәr birinin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri vә
problemlәri baxımından yanaşmağı zәruri edir.
Respublikamızın istәr şәhәr vә istәrsә dә kәnd yerlәrindә mәşğul olan bütün әhali
arasında,elәcә dә gәnclәr arasında qadınların xüsusi çәkisinin xeyli aşağı
olması,әvvәla,respublikamızda ailәnin maddi cәhәtdәn tәmin edilmәsi işinin milli
adәt- әnәnәlәrә әsasәn ilk növbәdә ailәdәki kişilәrin funksiyası ilә;ikincisi kәnd vә
şәhәr yerlәrindә yaşayan oğlan vә qızların şәhәr yerlәrindә yaşayan oğlan vә
qızlara nisbәtәn peşә-ixtisas vә tәhsil sәviyyәlәrinin xeyli aşağı olması ilә әlaqәdar
olaraq,onların xüsusi tәhsil sәviyyәsi vә peşә әmәyi tәtbiq edilәn iş proseslәrinә
geniş cәlb edilә bilmәmәsi vә nәhayәt,üçüncüsü,kәnd yerlәrindә doğum
sәviyyәsinin nisbәtәn yüksәk olması vә bunun әksinә olaraq,burada әhaliyә
göstәrilәn ictimai xidmәt sahәlәrinin şәhәr yerlәrinә nisbәtәn xeyli aşağı olması
üzündәn kәnd yerlәrindә gәnc ana-qadınların bir qisminin ictimai istehsaldan ayrı
düşüb ev tәsәrrüfatı ilә mәşğul olması vә sairә bu kimi bir sıra sosial-iqtisadi vә
demoqrafik xarakterli sәbәblәrlә әlaqәdardır.
Kәnd yerlәrindә çalışan gәnclәr arasında qızların xüsusi çәkisinin nisbәtәn yüksәk
olmasının әsas sәbәbi ondan ibarәtdir ki,buradan gәnc oğlanlrın xeyli bir qisminin
iş axtarmaq vә tәhsil almaq üçün şәhәr yerlәrinә çıxıb getmәlәri vә qadın әmәyinin
geniş tәtbiq edildiyi kәnd tәsәrrüfatı istehsalı sahәlәrinin (pambıqçılıq,üzümçülük,
tütünçülük,baramaçılıq,bağçılıq,heyvandarlıq) inkişafı ilә bağlıdır.Kәnd yerlәrindә
yaşayan qızların әsas hissәsinin kәnd tәsәrrüfatında çalışmasının başlıca sәbәbi isә
onların kәnd hәyat tәrzini üstün tutması vә çoxuşaqlılıq әnәnәsinin qorunub
saxlanması ilә әlaqәdar olaraq miqrasiya prosesindә zәif iştirak etmәsi vә qeyrikәnd tәsәrrüfatı әmәyinә lazımi dәrәcәdә yiyәlәnmәmәlәridir.Bu isә,öz
növbәsindә,bir
tәrәfdәn,kәnd yerlәrindә xeyli sayda әmәk qabiliyyәtli
әhalinin,xüsusilә dә gәnc-lәrin işsiz qalmasına,digәr tәrәfdәn isә bәzi istehsal
sahәlәrindә ixtisaslı iş qüvvәsi çatışmamazlığına sәbәb olur.Çünki müvafiq peşә
hazırlığına malik olmayan gәnclәri hәmin sahәlәrә cәlb etmәk işi
çәtinlәşir.Nәticәdә ümumorta tәhsil sәviy-yәsinә malik olan gәnclәrin әhәmiyyәtli
bir hissәsi peşә-ixtisas tәhsilinә malik olmadıqlarından xalq tәsәrrüfatının müxtәlif
sahәlәrindә ixtisassız әmәk tәtbiq edilәn işlәrdә mәşğul olmağa mәcbur olur.Bu isә
obyektiv olaraq gәnclәrin aldığı
ümumorta tәhsilin qiymәtini aşağı
salır vә onların peşә-ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi imkanlarını

mәhdudlaşdırır.Hәmin vәziyyәtin aradan qaldırılması gәnclәrin ümumtәhsil vә
peşә hazırlığının artırılmasını tәlәb edir.Nәzәrә almaq lazımdır ki,mәşğulluq
xidmәti orqanlarının mәlumatlarına әsasәn,2004-cü ilin yanvar ayının әvvәlinә
respublikada qeydә alınmış 53.4 min nәfәr işsiz әhalinin 24.6 min nәfәrini vә ya
46.1 faizini 35 yaşdan aşağı olan gәnclәr tәşkil etmişlәr.
İqtisadi formasından vә sosial-iqtisadi mәzmunundan asılı olmayaraq,bütün
cәmiyyәtlәrdә ölkәnin başlıca mәhsuldar qüvvәlәrinin mühüm tәrkib hissәsi olan
vә analıq kimi çox mürәkkәb,çәtin vә şәrәfli bir funksiyanı yerinә yetirәn
qadınların әmәyinin cәmiyyәt vә ailә miqyasında necә vә hansı dәrәcәdә sәmәrәli
tәşkil edilmәsinin hәr bir sivil dövlәtin sosial siyasәt sahәsindә ,ilk növbәdә ,yerinә
yetirmәli olduğu vәzifәlәrdәndir.
Ölkәmizdә qadın azadlığının hәyata keçirilmәsi,onların ictimai istehsala cәlb
edilmәsi,qadın әmәyinin tәtbiqi xarakterinin dәyişilmәsi,onların iş şәraitinin
yaxşılaşdırılması,bәrabәr әmәk üçün bәrabәr haqq verilmәsi,ana vә uşaqların
әmәyinin mühafizәsi vә mәdәniyyәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi yolu ilә mümkündür vә bütün sahәlәrdә buna ciddi әmәl edilmәsi tәlәb olunur.
Tәsadüfü deyildir ki,hazırda qadın mәşğulluğu sahәsindә dövlәt siyasәtinin vә
qadın әmәk potensialının sәmәrәli mәşğulluğunun tәmin edilmәsi istiqamәtlәrinin
müәyyәn edilmәsi iqtisad elmi qarşısında duran vahid bir problemin iki tәrәfi olub,
qarşılıqlı surәtdә hәll edilmәsi tәlәb edilәn sosial-iqtisadi vә siyasi vәzifәdir.
Әmәk bazarında iştirak etmәk qadınların iqtisadi müstәqilliyinin mәnbәyini tәşkil
edәrәk,onların sosial vә pensiya tәminatı,habelә sәhiyyә xidmәtlәrindәn istifadә
etmәk hüquqlarının tәmin olunması,ictimai vәziyyәtinin vә şәxsiyyәtlәrinin
inkişafı üçün geniş imkan vә şәrait yaradır.
Mәlum olduğu kimi,keçmiş sosialist ölkәlәrindә olduğu kimi,Azәrbaycanda da
sosializm cәmiyyәti şәraitdә kostutisiya ilә bütün әmәk qabiliyyәtli qadın vә
kişilәrә әmәk hüququ vә qadınlara kişilәrlә bәrabәr әmәk üçün,bәrabәr әmәk haqqı
almaq hüququ verilmişdir.O zaman ölkәdә rәsmi qeydә alınmış işsizlәr olmamış vә
әmәk qabiliyyәtli yaşında olan qadınlar bütün hәyatı boyu evdәn kәnar әmәkdә
tam iş günündә mәşğul olurdular.Әhali iqtisadiyyatda hakim mövqe tutan dövlәt
sektoru hesabına qeyri-mәhdud dәrәcәdә iş yerlәri ilә tәmin edilirdi.Lakin SSRİnin dağılması nәticәsindә öz müstәqilliyinә qovuşmuş respublikamızın bazar
iqtisadiyyatı sisteminә keçmәsi bu sahәdә yeni münasibәtlәrin yaranıb inkişaf
etmәsinә vә onlara uyğun yeni mәşğulluq prinsiplәrinin formalaşmasına sәbәb
olmuşdur.

Ölkә iqtisadiyyatının bazar münasibәtlәri sisteminә küçmәsi qadın vә kişilәr
arasında işsizliyin yaranıb artmasını labüd edәrәk,mәşğulluq probleminin
kәskinlәşmәsinә sәbәb olmuş vә onun hәllini xeyli çәtinlәşdirmişdir.
Hazırda respublikamızda qadın әmәk ehtiyatlarının iqtisadi fәallığına mәnfi tәsir
göstәrәn әn başlıca amillәrdәn biri mәhz doğum sәviyyәsi vә ailәdәki uşaqların
sayıdır.Tәsadüfi deyildir ki,hazırda iqtisadiyyatda mәşğul olmayan qadınların
әksәriyyәti körpә uşaqların tәrbiyәsi ilә mәşğul olan çoxuşaqlı analardır.Nәzәrә
alsaq ki,әvvәla,qadınların geniş miqyasda ictimai istehsala cәlb edilmәsi müasir
cәmiyyәtin mühüm qanunauyğunluqlarından biridir vә geri qaytarılması mümkün
olmayan bir prosesdir;ikincisi,qadınların sәmәrәli mәşğulluğu tәkcә onun iqtisadi
tәrәfi deyil,hәm dә sosial tәrәfi ilә müәyyәn edilir vә nәhayәt üçüncüsü,qadınların
әmәk haqqı ailәnin yaşayış fondunun formalaşmasının mühüm tәrkib hissәsini
tәşkil edir,onda onların ictimai istehsalda iştirakının tәmin edilmәsinin nә kimi
mühüm iqtisadi vә siyasi әhәmiyyәt kәsb etmәsini sübut etmәyә ehtiyac qalmır.
Burada belә bir hәqiqәti dә unutmaq olmaz ki,qadınların ictimai istehsala cәlb
edilmәsi hәm dә onların bir şәxsiyyәt kimi inkişaf edib formalaşmasına tәsir edәn
әsas amillәrdәn biridir.
Aparılan sosialoji tәdqiqatların nәticәlәri göstәrir ki,bir qayda olaraq,qadınlar
istәr istirahәt günlәri olsun,istәrsә dә adi iş günlәri,fәrqi yoxdur,hәr iki halda ailәyә
xidmәt edilmәsinә kişilәrә nisbәtәn 3.1-4.3 dәfә çox vaxt sәrf edirlәr.
Onu da nәzәrә almaq lazımdır ki,qadınların ev tәsәrrüfatı ilә yanaşı,ictimai
istehsalda da iştirak etmәsi onların üzәrinә eyni vaxtda hәm iqtisadiyyatda işlәmәk
vә hәm dә analıq funksiyası kimi mühüm bir vәzifәnin yerinә yetirilmәsini qoyur.
Dünyanın
bütün ölkәlәrindә olduğu kimi,Azәrbaycanda da qadın әmәk
potensialının bir qisminin ictimai әmәk dairәsindәn kәnarda qalması vә ictimai
istehsalda çalışan qadınların çoxunun az ixtisaslı işlәrdә işlәmәsinin әsas
sәbәblәrindәn biri dә kişilәrә nisbәtәn onların mәdәni-texniki sәviyyәsinin hәlәlik
aşağı olmasıdır.Elmi-texniki tәrәqqinin inkişafı ilә әlaqәdar olaraq ,fiziki
qüvvәlәrin yerini daha çox zehni qüvvәlәrin tutması müvafiq ixtisas,peşә vә
tәhsilsәviyyәsinә malik olmayan adamların müxtәlif әmәk fәaliyyәti dairәlәrinә
cәlb olunması işini get-gedә çәtinlәşdirir vә onun hәllini mühüm problemә çevirir.
Elmi-texniki tәrәqqi iş qüvvәsinin quruluşu vә onun keyfiyyәtinin dәyişilmәsi ilә
üzvi şәkildә bağlıdır.Çünki istehsalın inkişafı vә burada yeni texnika vә
texnologiyanın tәtbiqi әl әmәyinә,habelә qurğular vә alәtlәrә әsaslanan peşәlәrin
әvәzinә müasir texnikaya uyğun yeni vә yüksәk ixtisaslı peşәlәrin meydana
gәlmәsinә ,işçilәrin yaş-cins,peşә -ixtisas tәrkibinә ciddi dәyişikliklәrin meydana

gәlmәsinәsәbәb olur vә onların mәdәni-texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәlәb
edir.Müasir cәmiyyәtdә әhalinin mәdәni –texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi tәlәbi
tәkcә iqtisadi vә ictimai tәrәqqinin inkişafı üçün zәrurәt tәşkil edәn bir
prosesdir.Buna görә dә müstәqil Azәrbaycan dövlәtindә texniki vә ictimai
tәrәqqinin iş qüvvәsinin,o cümlәdәn dә qadın iş qüvvәsinin peşә ixtisas tәrkibinin
dәyişilmәsinә tәsirinin öyrәnilmәsinә dә mәhz bu sәpkidәn yanaşılmalıdır.
Әvvәllәrdә olduğu kimi,bu gün dә MDB ölkәlәrinin iqtisadçıları (hәm dә tәkcә
onlar yox) “tam,mәhsuldar vә sәmәrәli mәşğulluq” anlayışlarına dair tam fikir
birliyinә nail olmamışlar.Belә bir vәhdәtlik Qәrb iqtisadçıları arasında da yoxdur.
Belә ki,neoklassik istiqamәtli iqtisadi fikir tәrәfdarlarına görә tam mәşğulluq
dedikdә-iqtisadiyyatın elә vәziyyәtdә olması nәzәrdә tutulur ki,әmәk haqqının
mövcud sәviyyәsindә işlәmәk arzusunda olan bütün әmәk qabiliyyәtli әhalinin
ictimai istehsalda işi vardır.Bu cür mәşğulluğu onlar hәm optimal vә hәm dә sәmәrәli hesab edilirlәr.Neoklassik iqtisadçılardan fәrqli olaraq,Keyns belә hesab
edirdi ki,iqtisadiyyatda sәmәrәli tәklifi tәmin etmәk üçün eyni real әmәk şәraitindә
hәr vaxt faktiki mәşğul olan әhaliyә nisbәtәn daha çox әhali işlәyә bilәr.Bu cür
yüksәk mәşğulluğu o,sәmәrәli hesab edirdi.
Monetaristlәrin fikrincә isә (M.Fridmen vә başqaları) “tәbii işsizliyin” müәyyәn
sәviyyәsi mövcuddur (onların fikrincә,bu sәviyyә ABŞ-da 5-6 faizdir) vә
iqtisadiyyat özü-özünü nizamlamaqla bu hәddә gәlib çıxır.Mәhz buna görә dә
dövlәt bu prosesә müdaxilә etmәmәlidir,çünki onun müdaxilәsi iqtisadiyyatda
inflyasiyanın yaranmasına gәtirib çıxarır.Dövlәt yalnız pul kütlәsinin
nizamlanması ilә mәşğul olmalıdır.Bu,hәr il istehsalın artım sәviyyәsindәn çox
olmayaraq artmalıdır.(ABŞ üçün bu artım tәqribәn 3-5 faiz tәşkil edir).Bu prosesә
dair başqa nöqteyi-nәzәrlәr dә vardır.Başqa sözlә desәk,bu problem indiyәdәk
kәskin xarakter daşımaqdadır vә hәll edilmәmiş qalmışdır.Sual oluna bilәr ki,tam
mәşğulluğa nail olmaq olarmı vә o hansı şәraitdә әldә edilә bilәr? Әlbәttә,burada
söhbәt heç dә ümumiyyәtlә iş yerindәn deyil,әhalinin tәlabatını ödәyә bilәn,iqtisadi
cәhәtdәn sәmәrәli olan iş yerlәrindәn gedir.İqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli iş yeri
dedikdә isә-dövriyyә vasitәlәri ilә (әmәk predmeti,enerji,әmәk haqqı vә s.) tәmin
edilmiş elә fiziki iş yerlәri nәzәr- dә tutulur ki,bu zәhmәt adamına öz marağını
hәyata keçirmәyә,yüksәk әmәk mәhsuldarlığına nail olmağa vә işçinin özünün vә
ailәsinin normal qaydada yaşamasına imkan vermiş olsun.
Belәliklә,әgәr iqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli olan belә iş yerlәrinә tәlәb müvafiq
peşә-ixtisas quruluşu üzrә iş qüvvәsinә olan tәlәbatı ödәyirsә,onda bu vәziyyәtdә
tam mәşğulluq haqqında söhbәt aparmaq olar.Hәm dә bu iqtisadi cәhәtdәn
sәmәrәli iş yerlәri ictimai sәmәrәli vә haqqı ödәnilәn,başqa sözlә desәk,mәhsuldar

olmalıdır.Yalnız bu әsasda tәlәb vә tәklifin tarazlığı iqtisadiyyatda yüksәk
nәticәlәrin әldә edilmәsinә imkan verә bilәr.Nәzәrә almaq lazımdır ki,tam
mәşğulluğun tәmin edilmәsinә tәkcә bazar mexanizmi vasitәsilә nail olmaq qeyri
mümkündür.Bunun üçün dövlәtin iqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli iş yerlәrinin
yaradılmasına,daha çox isә elmin,tәhsilin,sәhiyyәnin,ekoloji tәhlükәsizliyin
inkişafına,iş qüvvәsinin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә,iqtisadiyyatın yeni vә
daha yüksәk inkişaf sәviyyәsinә imkan verәn fәal iqtisadi siyasәt yeridilmәsinә
böyük ehtiyac duyulur.Bu vәzifә isә yalnız sosial yönümlü iqtisadiyyatın
yaradılması şәraitindә hәyata keçirilә bilәr.Burada qarşıda duran vәzifә tәkcә
mәhsuldar mәşğulluğa deyil,hәm dә iqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli mәşğulluğa nail
olmaqdan ibarәtdir.
Sәmәrәli mәşğulluq dedikdә isә-elә mәşğulluq başa düşülür ki,o,layiqli
gәlir,sağlamlıq,şәxsiyyәtin tәkmillәşdirilmәsi,ictimai әmәk mәhsuldarlığının
yüksәldilmәsi әsasında cәmiyyәtin hәr bir üzvü üçün tәhsil vә peşә sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinin tәmin edilmәsinә imkan versin.Keyfiyyәt cәhәtdәn hәmin
anlayışın müәyyәn edilmәsi üçün bu deyilәnlәr kifayәtdir.Bunun üçün çoxlu
göstәricilәr sistemi lazımdır.
Tam mәşğulluğun bir vәzifә kimi qarşıya qoyulduğu şәraitdә belә işsizliyin
tamamilә aradan qaldırılmasına nail olmaq qeyri-mümkündür.Çünki bir çox
iqtisadçıların fikrincә,bütün normal cәmiyyәtlәrdә friksion vә struktur işsizliyin
mövcüd olması mәqbul hesab edilmәli vә hәtta cәmiyyәtin inkişafı üçün zәruri
sayılmalıdır.Demәli,onlar tam mәşğulluq dedikdә-iş qüvvәsinin 100 faizdәn az bir
hissәsinin mәşğul olmasını nәzәrdә tuturlar.Daha doğrusu,tam mәşğulluq
sәviyyәsindәki işsizliyin sәviyyәsi dedikdә-friksion vә struktur işsizlik
sәviyyәlәrinin mәzmununa bәrabәr bir kәmiyyәt başa düşülür.Başqa sözlә,tam
mәşğulluq şәraitindә işsizliyin normal sәviyyәsinә ancaq tsiklik işsizliyin sәviyyәsi
sıfra bәrabәr olduqda nail olmaq mümkündür.İqtisadi әdәbiyyatlarda işsizliyin bu
formasına bәzәn dә tәbii işsizlik dә deyilir.İşsizliyin tәbii sәviyyәsinә әmәk
bazarının balanslaşdırılması şәraitindә,yәni iş axtaranların sayı ilә boş olan iş
yerlәrinin sayı üst-üstә düşdüyü şәraitdә meydana çıxır.
Ümumiyyәtlә götürüldükdә isә işsizliyin tәbii sәviyyәsi anlayışı iki aspektdәn
dәqiqlәşdirilmәlidir:
Birincisi, bu anlayış heç dә iqtisadiyyatın hәmişә işsizliyin tәbii sәviyyәsi
şәraitindә fәaliyyәt göstәrdiyini vә nәticәdә istehsal potensialının tam
reallaşdırılmasını әks etdirmir.Çünki iqtisadi tsikllәrin tәhlili göstәrir ki,işsizliyin
sәviyyәsi tez-tez onun tәbii sәviyyәsini üstәlәyir.Digәr tәrәfdәn isә çox nadir

hallarda iqtisadiyyatda belә bir hal ola bilәr ki,işsizliyin sәviyyәsi onun tәbii
sәviyyәsindәn aşağı olsun.
İkincisi, işsizliyin tәbii sәviyyәsi öz-özlüyündә sabit qalmır vә institutsional
dәyişikliklәr nәticәsindә (cәmiyyәtdәki adәt-әnәnәlәr vә qanun dәyişikliklәri) bu
sәviyyә dә yenidәn müәyyәn edilir.Mәsәlәn,60-cı illәrdә çoxları belә hesab
edirdilәr ki,friksion vә struktur işsizliyin minimum labüd sәviyyәsi iş qüvvәsinin 4
Faizini tәşkil etmәlidir.Başqa sözlә desәk,etiraf olunur ki,mövcüd iş qüvvәsinin 96
faizi mәşğul olduqda, tam mәşğulluq yaranır.Hazırda isә dünyanın әksәr
iqtisadçıları belә hesab edirlәr ki, işsizliyin tәbii sәviyyәsi 5-7 faizә bәrabәrdir.Belә
olan halda indi işsizliyin tәbii sәviyyәsinin 60-cı illәrdәn nә üçün yüksәk
olduğunun sәbәblәri iqtisadi әdәbiyyatlarda aşağıdakı kimi izah olunur.
Әvvәla, iş qüvvәsinin demoqrafik tәrkibi dәyişilmiş vә işsizlәrin әksәriyyәtini
tәşkil edәn qadınlar vә gәnclәr artıq müәyyәn mәnada iş qüvvәsinin mühüm
komponentlәrinә çevrilmişlәr;
İkincisi,institutsional dәyişikliklәr baş vermişdir.Yeni işsizliyә görә müәyyәn
müavinәt verilmәsi haqqında proqramlar hazırlanmış vә hәyata keçirilmәyә
başlanmışdır.İşsizliyә görә verilәn bu müavinәtlәr işsizlәrin iqtisadiyyata tәsirini
zәiflәdir vә onların daha sakit vә arxayın tәrzdә iş axtarmalarına şәrait yaradır.Bu
isә eyni zamanda hәm friksion işsizliyin vә hәm dә ümumilikdә
götürüldükdә,işsizliyin sәviyyәsinin artmasına sәbәb olur.
Qeyd edildiyi kimi, tam mәşğulluq anlayışı dedikdә belә başa düşülmәmәlidir
ki,әmәk qabiliyyәtli bütün insanlar ictimai istehsalla mәşğuldurlar.Mәsәlә heç dә
insanların (әmәk qabiliyyәtli) müәyyәn edilmiş mәvacib qarşılığında işlәmәmәk
istәmәyindә dә deyil.Әhalinin bütün bu qruplarından da başqa (75-ci şәkil) tam
mәşğulluq şәraitindә hәmişә elә bir qrup insanlar da var ki,onlar daha yaxşı iş
tapmaq ümidi ilә gözlәmә mövqeyi tuturlar.Hәmin bu insanlar da tәbii işsizliyi
әmәlә gәtirirlәr ki, bu da sәrbәst iş yeri vә mәqsәdәuyğun iş vaxtına görә iş
tapmaq arzusunun qaçılmaz nәticәsidir.
Әmәk qabiliyyәtli әhali qrupunun hәrәkәtini sxem şәklindә göstәrәk. (şәkil 7.7)
Bütün әmәk qabiliyyәtli әhali istәnilәn an әrzindә 3 yerә bölünmüş olur:
a) işlәyәnlәr
b) işsizlәr,lakin daim iş axtaranlar (U)
c) işsizlәr,hansı ki, heç dә iş axtarmırlar

Insanlar daimi olaraq bir qrupdan digәrinә vә әksinә hәrәkәt edәrәk yerlәrini
dәyişirlәr (Bu hәrәkәtlәr sxemdә oxlarla işarәlәnib) Bu insanlardan bir qrupu öz iş
fәaliyyәtlәrini demәk olar ki,dayandırmadan iş yerlәrini dәyişirlәr.
Digәrilәri isә başqa bir mәqbul iş arzusu ilә öz hazırki iş yerlәrindәn ayrılırlar ,
halbuki onların bir anlıq iş tapmaları mümkün deyil.(2) Digәr bir qrup isә artıq
işlәmәk istәmirlәr vә öz iş yerlәrini tәrk edirlәr,lakin onlar işsiz sayılmırlar (3)
Eyni anda elә dә ola bilәr ki, könüllü işlәmәyәnlәrin elә bir arzusu meydana çıxa
bilәr ki, onlar ya hәmin an (7), ya da bir müddәt iş axtardıqdan sonra (5) işlәmәk
istәsinlәr.Öz növbәsindә bir qrup işsizlәr hәmin an iş tapıb işlәyirlәr(3). Digәr bir
hissәsi isә aktiv iş axtarmaqdan әl çәkәrәk artıq könüllü işsizlәr sırasına daxil
olmuş olurlar (4)
İşçi qüvvәsinin ümumi hәcmi (R) istәnilәn hәr bir halda iki qrupdan ibarәt olur:
R=N+U . Üçüncü qrup (H) işçi qüvvәsi kütlәsinә daxil olmur,çünki hazırki
şәrtlәrlә o öz әmәyini satmaq istәmir.
İşçi qüvvәsinin strukturu daim dәyişikliklәrә uğrayır: hәr anda müәyyәn qrup әhali
işdәn azad olunur,digәr bir qrup isә işә tәyinat alır.Belә hәrәkәtin,yerdәyişmәsinin
intensivliyi bir çox sәbәblәrdәn asılıdır, mәsәlәn iqtisadi konyekturadan..Hәtta xalq
tәsәrrüfatında vәziyyәt tam mәşğulluq şәraitindәki şәrtlәrә uyğun olanda әmәyin
maksimal istehsalı real әmәk haqqı stavkasına bәrabәrdir, şәkil 7.7 dә 2 vә 3
dalğalar kәsişmirlәr.
İş yerlәrini itirmişlәri işlәyәnlәrin ümumi sayı ilә nisbәtdә V ilә müqayisә
edәk,işә düzәlmişlәri isә g ilә işarә edәk.V vә g parametrlәri doğum vә ölüm
faizlәri , vә ya böyük şәhәrlәrdә nәqliyyat qәzalarının orta kәmiyyәti ilә
uyğundur.Misal kimi 1991-2000 –ci illәr әrzindә Almaniya Federativ Respublikası
timsalında V vә g әmsalları göstәrilib.

Illәr

İşlәyәnlәr İşlәmәyәnlәr V %

1991

38454

2145

6.31

İşdәn
İşә yeni g %
Qovulanlar qәbul
edilәnlәr
3 660
3 713
1,73

1992

37 878

2 283

6,63

3 961

3 667

1,61

1993

37 365

2 864

8,20

4 549

4 061

1,42

1994

37 304

3 354

9,20

4 514

4 483

1.54

1995

37 382

3 393

9,30

4 655

4 522

1,33

1996

37 270

3 696

10,10

4 967

4 684

1,27

1997

37 208

4 078

11,00

4 926

4 823

1,18

1998

37 611

3 937

10,50

4 943

5 123

1.3

1999

38 081

3 719

9,90

4 835

5 030

1.35

2000

38 706

3 413

8,70

4 650

4 882

1.43

İşlәyәnlәrin sayının iş qüvvәsinin 2 kateqoriyasının dalğaları arasında dәyişmәsi
N=gU –N formulu ilә müәyyәn edilir.Tam mәşğulluğa N=0 olduqda nail olmaq
mümkün olacaq.Bu isә gU=N vә ya gU=R-U olduqda mümkündür.(7.2) formulu
ümumi işsizlәrin sayını tam mәşğulluq şәraitindә müәyyәn edir.(N=0) onların
nisbәtini bütün iş qüvvәsi kütlәsindәn çıxırıq.(7.3) formulu işsizliyin tәbii
sәviyyәsini ümumi iş qüvvәsi ilә müqayisәdә tәyin edәr.(7.1) vasitәsilә tәbii
işsizliyin sәviyyәsini dәqiq müәyyәn edәk.

“Tәbii işsizlik sәviyyәsi” termini M.Fridmen tәrәfindәn işsizliyin sәviyyәsini
uzunmüddәtli tarazlı dövrdә xarakterizә etmәk üçün işsizlik sәviyyәsidir,hansı
ki,Valras sistemindә ümumi tarazlıq nәzәrә alınmamışdır.O әmәk vә
әmtәәbazarında real strukturu,quruluşu әks etdirir,tәlәb vә tәklifin stoxastik
dәyişkәnliklәrini,boş iş yerlәri vә onların mümkün potensialı haqqında informasiya
xәrclәri,iş qüvvәsinin hәrәkәti vә başqalarını açıq şәkildә nümayiş etdirir.
V vә g parametrlәrinin mahiyyәtini izah edәn faktorlar siyahısına ölkә
vәtәndaşlarının sosial-iqtisadi tәhlükәsizliyi sәviyyәsi (әmәk haqqının minimal
stavkası,işsizlik vә yoxsulluğa görә dövlәt yardımlarının miqdarı vә s.),hәmkarlar
ittifaqlarının nüfuzu,әhalinin işlәmәyә meyli vә s. göstәrmәk olar.Bu faktların hәr
biri dәyişkәn olduğundan tәbii işsizliyin sәviyyәsi dә zaman-zaman dәyişir.Tәbii
işsizliyin normasının dinamikası qәrb ölkәlәrinin timsalında 7.3 cәdvәlindә
göstәrilmişdir.

Tәbii işsizliyin sәviyyәsi,%
1966-1975
1976-1985
1986-1995

Almaniya
1.2
4.9
7.1

İtaliya
5.9
8.9
11.3

İspaniya
2.9
11.6
20.1

ABŞ
5.2
7.5
6.3

Tәbii işsizliyin inkişafı sadalanan amillәrlә yanaşı faktiki işsizliyin dinamikası
daha tәsir edir.
Davamlı olaraq istehsalın eniş dövründә müşahidә edilәn işsizliyin artması
işsizliyin tәbii sәviyyәsini daha yüksәk sәviyyәyә çatması ilә başa çatır.Bu onunla
izah olunur ki,bu müddәt әrzindә(yüksәk işsizlik sәviyyәsi)insan
kvalifikasiyasının enişi baş verir,bir növ insan kapitalı paslaşır.İşsizlәr bu dövrdә
әmәk haqları sәviyyәsinin sabit qalmasını istәyirlәr,çünki belә olduqda әmәyә
tәlәb artacaq,lakin işsizlәr әmәk haqqının miqdarı barәsindә danışıqlarda iştirak
edә bilmirlәr. İşlәyәnlәr işә onda maraqlıdırlar ki,әmәyә çoxalan tәlәb özü ilә birgә
artan iş qüvvәsi deyil әmәk mәvaciblәrinin artımını gәtirsin.Bununla da onlar öz
mәqsәdlәrinә hәmkarlar ittifaqları vә sahibkarlar arasında gedәn danışıqlarda nail
ola bilәcәklәr.

Beveric Әyrisi.
Necә ki,işsiz şәxsә yeni iş yeri tapmağa bir müddәt vaxt lazımdır,elәcә dә sahibkar әlindә olan vakant yerlәri doldurmaq üçün zamana ehtiyac var.Buna görә dә
tәbii işsizlik şәraitindә hәmişә vakant iş yerlәri olur.İşsizlәrin sayı ilә boş yerlәrin
sayı arasında münasibәt Beveric Әyrisi adlanır,hansı ki,ingilis iqtisadçısı Uilyam
Beverecin adı ilә bağlıdır.Bu әyrinin standart vәziyyәti 7.8 cәdvәlindә göstәrilib.
Absis oxunda işsizliyin ümumi sәviyyәsi (u)%,ordinat oxunda isә işlәyәnlәr
timsalında vakant yerlәr göstәrilib(v)%.Tәbii ki,vakant yerlәrin sayı çox olduqca
işsizliyin sәviyyәsi azalacaq vә әksinә.Beveric Әyrisi azalan funksiya hesab
olunur.

Çünki vakant yerlәrin sayının artması işsizliyi yumşaldır.Lakin statistik
müşahidәlәr bunun heç dә hәmişә belә olduğunu göstәrmir.Növbәti cәdvәldә MDB
Ölkәlәri (1995-2000)illәrdә tәsvir olunub.Belә anomal halı mütәxәssislәr belә
hesab edirlәr ki, işә götürәnlәrlә iş axtaranlar arasında yeni anlaşılmamazlıqlar
yaranır.

Tam mәşğulluq işsizliyin heç olmadığını nümayiş etdirmir.İqtisadçılar
friksion vә struktur işsizliyi qaçılmaz hesab edirlәr.Tәqribәn tam mәşğulluq 100%
aşağı işsizlik hesab olunur.Dәqiq desәk, tam mәşğulluq sәviyyәsindә işsizlik
friksion vә struktur işsizlik arasında orta kәmiyyәtә bәrabәrdir.Başqa sözlә
desәk,tam mәşğulluğa tsiklik işsizlik sәviyyәsi sıfra bәrabәr olanda nail olunur.Bu
elә tәbii işsizlik sәviyyәsi demәkdir.
Tam mәşğulluq vә ya tәbii işsizlik әmәk bazarında balanslı şәkildә ,iş
axtaranlarla boş yerlәr arasında bәrәbәrlik olanda yaranır.Tәbii işsizlik sәviyyәsi
özü-özlüyündә müsbәt bir göstәrici kimi xarakterizә olunur.Çünki,friksion işsizlәrә
müvafiq vakant iş yerlәri tapmağa vaxt lazımdır,struktur işsizlәrә isә kvalifikasiya
qazanmağa vә ya yeni iş yeri tapmaq üçün yeni mәnzilә köçmәyә müәyyәn
zaman tәlәb olunur.Әgәr iş axtaranların sayı hazırda olan vakant iş yerlәrinin
sayından çoxdursa,belә hesab olunur ki,әmәk bazarı balanslaşdırılmayıb.Bu
şәraitdә tsiklik işsizlik müşahidә olunur.Digәr tәrәfdәn iş qüvvәsinә çatışmamazlıq
hiss edilәrsә,(vakant iş yerlәrinin sayı işsizlәrin sayından çoxdursa) bu da müsbәt
qarşılanmır.Bu şәraitdә işsizliyin faktiki sәviyyәsi özünün tәbii sәviyyәsindәn
aşağıdır.Әmәk bazarında qeyri-adi gәrgin vәziyyәt isә inflyasiya ilә bağlıdır.
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