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Qloballaşma şəraitində dünya sivilizasiyası 
qarşıdurma və münaqişələr, təbii və ekoloji fəlakət-
lər, miqrasiya proseslərinin vüsət alması, virus pan-
demiyaları və s. kimi məsələlərin səbəb olduğu ça-
ğırışlardan getdikcə daha çox əziyyət çəkməkdədir.  

Hazırkı tədqiqat COVID-19 pandemiyasının 
iqtisadiyyatın qeyri-formal sektoruna və qeyri-for-
mal məşğulluğa təsirinin öyrənilməsinə həsr olu-
nub. Bəşəriyyət öz tarixi boyunca yüz min  insan-
dan tutmuş (17-19-cu əsrlər: London və Marseldə 
Böyük Taun və iki vəba pandemiyası)  yüz milyona 
qədər insanın (20-ci əsrdəki İspan qripi) ölümünə 
səbəb olan ən azı 15 irimiqyaslı pandemiyaya şa-
hidlik etmişdir. Səhiyyə mütəxəssisləri artıq uzun 
müddətdir ki, yeni ciddi pandemiyanın olacağına  
dair xəbərdarlıq edirdilər və insanları buna hazır ol-
mağa çağırırdırlar. Lakin  dünya COVID-19  koro-
navirusun törətdiyi qlobal təhlükəyə hazır deyildi. 

Pandemiya və onun fəsadlarına qarşı müba-
rizənin ciddi tədqiqat və icra ediləcək tədbirlərin 
müzakirəsini tələb etdiyini nəzərə alaraq, Azər-
baycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 
mütəxəssisləri və ekspertləri tərəfindən bütün əhali 
təbəqələrini əhatə edən sistematik cavab tədbirləri-
nin  səmərəli şəkildə icra olunmasına dair təlima-
tı  kitab formatında nəşr edildi. Bu nəşrin məqsə-
di həmkarlar ittifaqı liderlərini və ölkə fəallarını 
cari problem, onun təsirləri və fəsadları haqqında 

məlumatlandırmaq,  pandemiyanın mümkün təsir-
lərinin aradan qaldırılması və müvafiq tədbirlərin 
görülməsi üçün dünya təcrübəsindən faydalanmağa  
kömək etmək, habelə pandemiyadan sonrakı dövr-
də insanların, iqtisadiyyatın və əmək bazarının yeni 
şəraitə necə uyğunlaşacaqlarını  nəzərə almaqdır.   

COVID-19 yoluxma prizmasından dünyada-
kı və ölkədəki vəziyyət  təhlili edilmiş, qlobal iq-
tisadi böhran təhlükələri açıqlanmış və insanların 
həyatlarının və sağlamlığının pandemiyadan qo-
runması üçün həyata keçirilən fəaliyyətlər haqqın-
da məlumat təqdim edilmişdir.  Ölkə iqtisadiyya-
tında, əmək bazarında, qeyri-formal məşğulluq və 
gənclərin məşğulluğu, habelə gender məsələləri 
ilə bağlı vəziyyət haqqında ətraflı məlumat təqdim 
edilmişdir. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının 
əməyin mühafizəsinə dair işləri, əmək hüquqlarının 
qorunması və yeni şəraitdə işçilərin sosial statusun 
yüksəldilməsi, sosial dialoq və tərəfdaşlığın  güc-
ləndirilməsinə dair tədbirlər təqdim olunmuşdur. 
Təsisatların əhəmiyyəti təhlil edilir və böhranın bir 
çox iş imkanlarından  məhrum etdiyi şəraitdə  is-
tifadə edilən siyasət həlləri ölçülüb-biçilir, həssas 
əhali qruplarının, o cümlədən gənclərin qorunması 
və dəstəklənməsi üzrə sistematik tədbirlər də daxil 
olmaqla, sosial birlik və sosial həmrəyliyin zərurəti 
nəzərdən keçirilir. 

Giriş
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ri, bir çox hallarda ödənişsiz məzuniyyət, qoruyu-
cu maskalar və qorxu artıq  həyatımızn xislətlərinə 
çevrildilər. Təəssüf ki, milyonlarla insan bu virusa 
artıq yoluxub və ya ondan dünyasını dəyişib.  

Azərbaycan yaranan böhrana rekord sürətlə 
cavab reaksiyasını nümayiş etdirdi.  Dövlət orqan-
ları mümkün qədər yoluxmanın qarşısını almaq  və 
həmçinin  yaranmış vəziyyətin idarəetmə mexaniz-
minin həyati vacib  funksiyaların pozmaması üçün  
bütün mümkün tədbirləri görürlər. 

Bununla bağlı sərhəd və hərəkət nəzarəti, vax-
taşırı tam lokdaun, SMS icazə sistemi, komendant 
saatı, ticarət mərkəzlərinin, habelə mədəniyyət 
və əyləncə müəssisələrinin fəaliyyətinə qadağa-
nın qoyulması, daxili məhdudiyyətlər və şəhər və 
kəndlərdə karantin məhdudiyyətləri tətbiq olunur. 
Səhiyyə və sosial təminat sisteminin əhatə dairə-
si genişləndirilir. Hökümət orqanları, müəssisə və 
təşkilatlar işçilərinin qorunması üzrə tədbirləri iş-
ləyib hazırlayırlar.  Yoluxma riskini azaltmaq üçün 
ictimai sferalar boyunca zəruri  tövsiyələr verilir.  

2020-ci ilin əvvəlinə olan dünyanın mən-
zərəsinə nəzər saldıqda, bəşəriyyətinin inanılmaz  
dərəcədə dəyişdiyini görmək olar. Yoluxma sərhəd 
tanımır. COVID-19 böhranının səhiyyə, iqtisadiy-
yat  və eləcə də sosial rifah sahələrində yaratdığı fə-
sadlardan heç bir ölkə kənarda qalmayıb.  Hazırda 
pandemiya 210 ölkə və müxtəlif əraziləri də cən-
ginə alıb. Lazımi peyvəndlər və müalicə metodları 
icad olunana  qədər yoluxma zəncirini qırmaq üçün 
faktiki olaraq yeganə həll yolu  fiziki məsafənin 
saxlanılmasıdır. Bununla bağlı dünya miqyasında 5 
milyarddan çox insanı əhatə edən tam və ya qismən 
izolyasiya tədbirləri həyata keçirilməkdədir.

Əhalinin sağlamlığını qorumaq məqsədilə 
qlobal iqtisadiyyat durğunluq vəziyyətinə çatdırıl-
dı. Dəhşətli insan itkilərinə səbəb olan yeni CO-
VID-19 pandemiyası özü ilə birlikdə iri miqyaslı 
özünüizolyasiya tədbirlərinin tətbiqinə  və iqtisadi 
fəallığı sıradan çıxartdı.  Bir çox ticarət obyekt-
ləri bağlanıldı, zavodlar fəaliyyətini dayandırdı, 
hərəkət azadlığı isə ciddi şəkildə məhdulaşdırıldı. 
İnsan həyatının ahəngi  tamamilə pozuldu. Məcbu-

Fövqəladə hal- COVID-19 koronavirus infeksiyasının pandemiyası
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vam edərsə, dünyada 25 milyon insan iş yerlərini 
itirəcək və əldən çıxan əmək haqqı isə 3,4 trilyon 
ABŞ dolları həddinə çatacaqdır. Müqayisə üçün 
qeyd edək ki, 2008-2009-cu illərdə baş verən qlo-
bal maliyyə böhranı nəticəsində 22 milyon insan 
işsiz qalmışdır. 

Sosial təhlükəsizlik şəbəkəsi zəif və ya heç 
olmayan ölkələrdə milyonlarla insan gəlirsiz qaldı. 
Əksər ölkələrdə işsizlik artan sürətlə davam etmək-
dədir və BƏT-in hesablamalarına əsasə, bütün ölkə 
və regionlarda iş saatları ciddi şəkildə azalmışdır: 
2019-cu ilin son rübü ilə müqayisədə 2020-ci ilin 
ikinci rübündə 10.7 faiz azalma müşahidə edil-
mişdir, bu da tam ştatlı 305 milyon işçinin iş saatı 
(həftədə 48 saatlıq iş rejiminə əsasən) deməkdir.

Dünya İqtisadi Forumu qeyd edir ki, pande-
miyaya görə dünyada 4 milyarddan çox insan çətin 
vəziyyətdədir. Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) 
qlobal iqtisadi fəallığın Böyük Böhrandan  sonra 
görülməmiş dərəcədə azalacağını proqnozlaşdırır.

Bəşəriyyət  təlaş içindədir. COVID-19 pan-
demiyası dünya əmək bazarlarının zəif cəhətlərini 
bütün çılpaqlığı ilə nümayiş etdirdi. İlk mərhələ-
də koronavirus infeksiyası Çində istehsalın bir 
qismini iflic edib, daha sonra Avropa və Asiyada 
minlərlə müəssisələrin fəaliyyətini dayandırdı və 
nəhayət, növbə Amerika qitəsinə də gəlib çatdı. 
Müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinin, böyük və kiçik  
müəssisələrin, ticarət mərkəzlərinin, mədəniyyət 
obyektlərinin və restoranların fəaliyyət ahəngi tam 
sıradan çıxdı, distant işə keçid təmin edilib, iş vax-
tının müddəti isə azaldılıb.  Uçuş və mehmanxana 
rezervasiyaları ləğv edildi və bütün qeyd olunanlar 
bir çox müəssisələri müflisləşmə ilə üz-üzə qoydu.  
Belə ki,  ilk növbədə  iş yerlərini itirənlər onsuzda 
işləri qeyri-stabil olan insanlardır: satıcılar, ofisi-
antlar, mətbəx personalı, yükqaldıran fəhlələr və 
təmizləmə işlərinə baxanlar).  

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına 
əsasən, pandemiya 2020-ci ilin sonuna qədər da-

COVID-19 pandemiyasının qlobal iqtisadi fəallığa və cəmiyyətə təsiri 
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amillərinə səbəb olması həyəcan təbilini çalmağa 
səbəb olmuşdur. . Bundan başqa, , əlavə vaxt tələb 
edən ev işlərini də nəzərə alsaq, bir çox xidmət 
sahələrində fəaliyyət göstərən qadınlar böhranla 
əlaqədarqeyri-bərabər sosial yükü  də öz çiyinlə-
rində daşımaq məcburiyyətindədirlər. . Ümumiy-
yətlə, böhrandan əvvəlki dövrdə işləyən qadınların 
demək olar ki, yarısı böhrandan zərər çəkəcək yük-
sək risk qrupuna aiddir. Bu mənfi amil  COVID-19 
böhranına xasdır və izolyasiya rejiminin ən çox 
təsir göstərdiyi xidmət sahələrində qadınların daha 
çox çalışması ilə əlaqələndirilir.

Yalnız hər beşinci adamın işsizlik müavinəti 
hüququna malik olduğu dünyada milyonlarla ailə 
üçün işdən çıxarılma fəlakət deməkdir. Sosial və 
kuryer xidməti işçilərinin, yəni bu gün asılı oldu-
ğumuz adamların əksəriyyəti üçün ödənişli xəstə-
lik məzuniyyəti əlçatmazdır və onlar, adətən, xəstə 
ola-ola belə işləməyə davam etmək məcburiyyətin-
də olurlar. Qeyri- rəsmi işləyənlər də (sövdələşmə 
üzrə işəmuzdçular, vaxtamuzd işləyənlər, ticarət-
çilər və s.) həyatda eyni halla qarşılaşa bilərlər, 
onlar ailələrini dolandırmalıdırlar. Əmək bazarında 
bunun nəticələri uzun müddət davam edə bilər ki, 
bu da virusun yayılmasını sürətləndirə, yoxsullu-
ğun və bərabərsizliyin əhəmiyyətli dərəcədə geniş-
ləndirilməsinə gətirib çıxara bilər.

İşsizlik və natamam iş rejiminin bütün dünya 
üzrə gənc adamlar üçün də xoşagəlməz nəticələri 
ola bilər. Bura bacarıqların və məmnuniyyətsizliyin 
artması, xəstəlik və məyusluq hissi daxil ola bilər, 
bu sosial qəsbə, nifrətə və antisosial davranış növlə-
rinə gətirib çıxara bilər. Bundan əlavə, gənc işçilə-
rin böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatında, inşaatda, 
xidmətlər sahəsində, xüsusilə də, qeyri- rəsmi iqti-
sadiyyat sektorunda çalışır ki, qeyri- rəsmi iqtisa-
diyyat sektorunda, çalışan qruplar, digər qruplarla 
müqayisədə, daha çox sabit olmayan əmək forma-
ları ilə məşğuldur və burada iş yerlərinin keyfiyyəti 
aşağı olur, burada onlar əsas əmək hüquqlarından 
həmişə istifadə edə, əmək müqavilələrinə malik 
ola, sosial müdafiə tədbirləri çərçivəsinə daxil ola 
bilmirlər.

Qlobal iqtisadiyyatda yaranmış gözlənilməyən 
iflic vəziyyət 2020-ci ildə qlobal tənəzzülə səbəb 
ola bilər. Analitiklərin fikrincə, dünya ÜDM-nin 
illik artımı 1-1,5% -i keçməyəcək. Lakin, artıq mə-
lumdur ki, verilən rəqəmlər mənfi nəticələrin tam 
miqyasını əks etdirə bilməz.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) qlobal 
böhrana qarşı birgə beynəlxalq tədbirləri koordi-
nasiya etməyə çalışır. Ancaq əhalinin bir hissəsi 
və bəzi siyasətçilər eyni zamanda ictimai səhiyyə 
sahəsində olan mütəxəssislərin tövsiyələrinə  qar-
şı çıxırlar. Eyni zamanda, işgüzar dairələr, çətin 
vaxtdan keçmələrinə köməklik göstərmək üçün 
öz (lehlərinə) xeyirlərinə (azadlıqlar) istisnalar və 
əhəmiyyətli subsidiyalar (təxirəsalınmaz yardım) 
tələb edirlər. Hazırki vəziyyət siyasət, iqtisadiyyat 
və digər aspektlərin kəsişməsini (nümunəsidir) əks 
etdirir. 

Pandemiya, ilk növbədə əhalinin ən həssas və 
marjinal qruplarına təsir edən sosial bərabərsizlik 
və sosial problemləri üzə çıxardı. Bu, böyük eh-
timal ki, çoxölçülü yoxsulluq və bərabərsizliyin 
əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb ola bilər. 
Dünya Bankının təkrar nəzərdən keçirdiyi qiymət-
ləndirmələr yoxsulluq içərisində yaşayanların sayı-
nın 2019-cu ilə nisbətən 70-100 milyon artaraq bu 
rəqəmin 632 milyon olduğu və 1998-ci ildən bəri 
yoxsulluğun ilk dəfə artdığını göstərəcək. Hesabla-
malara əsasən yoxsulluq içində yaşayan insanların 
sayı çalışmaqlarına baxmayaraq 35 milyon olacaq.

COVID-19 pandemiyası əhalinin müəyyən 
təbəqəsini əlverişsiz vəziyyətlə üz-üzə qoymuş-
dur. Məsələn, böhrandan əvvəl gənclər arasında 
işsizlik yaşlı əhali ilə müqayisədə üç dəfə çox idi. 
Dünyada hər dörd gənc işçidən üçü, qeyri-formal 
sektorda çalışırdı, halbuki 25 və daha yuxarı yaşlı 
şəxslər arasında bu rəqəm 60 % təşkil edirdi. Dün-
yada gənclərin təqribən beşdə biri və ya 267 mil-
yon gənc əvvəl işləməmiş, təhsil almamış  və ya 
peşə hazırlığı keçməmişdirlər. Bu rəqəm, aşağı orta 
gəlirli ölkələrdə gənc qadınlar üçün təxminən 40 % 
təşkil edir.

Böhrandan əvvəl qadınların kişilər ilə müqa-
yisədə üç dəfə çox  ödənişsiz qayğı xidmətlərinə 
cəlb olunması və pandemiya ilə əlaqədar izolyasiya  
rejimi ilə bağlı həmin  işlərin artması, qadınların 
məşğulluq imkanlarının daha da məhdudlaşdırıl-
ması və bütün bunların fiziki və psixoloji stress 
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nişləndirilməsi, sosial dialoqun təşviqindən ibarət-
dir. 

LƏ çərçivəsinə (2008-ci ilin dekabr ayında 
keçirilmiş Əmək statistiklərinin 18-ci beynəlxalq 
konfransında təsdiq edilib) 10 əsas element daxil-
dir. Bu elementlər aşağıda qeyd olunanlardır: iş 
tapmaq imkanı; adekvat qazanc və istehsal əməyi; 
iş vaxtının layiqli davametmə müddəti; əmək, ailə 
və şəxsi həyatın birləşdirilməsi; aradan qaldırılmalı 
olan əmək; işin qorunub saxlanması ilə bağlı sabit-
lik vəəminlik; təhlükəsiz iş mühiti; sosial təminat; 
və sosial dialoq, işçilərin və işəgötürənlərin nü-
mayəndəliyi.

Layiqli əmək çərçivəsinin birinci elementi 
olan “iş tapmaq imkanının” göstəricilərindən biri 
“Qeyri- rəsmi məşğulluqdur”.  BƏT-in 204 və P205 
saylı Tövsiyələrində işçilərin və iqtisadi vahidlərin 
qeyri- rəsmi iqtisadiyyatdan rəsmi iqtisadiyyata 
keçməsi zərurəti vurğulanır. 

Azərbaycanın Həmkarlar ittifaqları “rəsmi 
məşğulluq yaxşı bir şeydir, bütün növ qeyri- rəs-
miliklər isə deyil, çünki burada ÜDM-ün artım 
templəri aşağı olur, iqtisadiyyat innovasiyaları 
qəbul etmək qabiliyyətinə malik olmur, inkişaf et-
məkdəolan ölkələr geridə qalır və yoxsul olur, eyni 

BƏT-in məlumatlarına görə, qeyri- rəsmi iqti-
sadiyyata dünyanın işçi qüvvəsinin yarısından çoxu 
və bütün dünya üzrə mikro- və kiçik müəssisələrin 
90%-dən çoxu daxildir. “Qeyri- rəsmi iqtisadiyyat” 
ifadəsi çox böyük spektrli müxtəlif vəziyyətləri və 
hadisələri ehtiva edir. BƏT-in qeyri- rəsmi iqtisa-
diyyat tərifinə yanaşmasına uyğun olaraq (BƏK-in 
90-cı sessiyasının Qətnaməsi, 2002-ci il), qeyri- 
rəsmi iqtisadiyyata “qanunvericiliyə və ya forma-
laşmış təcrübəyə uyğun olaraq rəsmi hüquqi müd-
dəaların ehtiva etmədiyi və ya tam ehtiva etmədiyi 
işləyən şəxslərin və ya iqtisadi vahidlərin bütün 
iqtisadi fəaliyyət növləri” aiddir. 

Təzə minillikdə qeyri- rəsmi sektora dair an-
layış qavrayışı 1999-cu il tarixli Beynəlxalq əmək 
konfransından götürülüb ki, bu Konfransda BƏT-in 
yeni “Layiqli əmək” adlı gündəlikdə duran məsələ-
si elan edilmişdir.

Layiqli əmək (LƏ) özündə işçilərin hüquqları, 
sosial təminat, keyfiyyətli məşğulluq və işçilərin 
kollektiv nümayəndəliyi konsepsiyasını təcəssüm 
etdirir ki, onun 4 əsas istiqamətləri iş yerlərinin ya-
radılmasının stimullaşdırılması, əmək hüquqlarına 
dair zəmanətlərin verilməsi, sosial müdafiənin ge-

Qeyri- rəsmi iqtisadiyyat, qeyri- rəsmi məşğulluq. Məsələnin tarixi.
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Əmək vəəhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin (AR 
ƏƏSMN), AR Milli Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Konfederasiyasının (AR MSK), Dövlət peşə təh-
sili agentliyinin (DPTA), AR EA İqtisadiyyat İns-
titutunun (AR EAİİ) nümayəndələrinin, müstəqil 
ekspertlərin məruzələri dinlənmişdir. Qrup işləri, 
müzakirələr aparılmış və sorğu- sual keçirilmişdir.

Lakin hər şey bu qədər asandırmı? İnsanların 
beynində çoxlu suallar yaranır. Məsələn, işçilərimiz 
rəsmi müqavilə ilə deyilən dərəcədə müdafiə olu-
nurlarmı? Və qeyri -rəsmi işləyənlər, həqiqətənmi 
yalnız götürür və cəmiyyətə heç nə vermirlər? Axı, 
əməyi müasir meyarlara uyğun təsvir etsək, əsrlər 
boyunca əmək qeyri- rəsmi olmuşdur. Ümumiyyət-
lə, bazarı qeyri- rəsmi işləyənlər “qurub”. Yalnız 
XIX- XX əsrlərdə, sosial təminatların və pensiya 
təminatının müəyyən edilməsi ilə, əməyin rəsmi və 
qeyri- rəsmi olaraq bölgüsü yaranmışdır. Bazar bü-
rokratlaşma və rəsmiləşmə dövrünə addım atdı ki, 
bu isə qanunun aliliyi demək idi. Məhz həmin vaxt 
qeyri- rəsmi təcrübəyə qarşı yeni qaydaya təhlükə 
münasibəti yaranmışdır. Qeyri- rəsmilik inkişafdan 
qalma əlaməti kimi qəbul edilməyə başladı.  Bura-
dan da vəziyyəti düzəltmək istəyi yaranır. 

Bununla belə, qeyri- rəsmi işləyənlərə qarşı 
alternativ “loyal” münasibət mövqeyi də mövcud-
dur. Belə ki, Britaniyalı antropoloq Kit Hart elmi 
dövriyyəyə (1973-cü ildə) “qeyri- rəsmi sektor” 
termini daxil etmiş və onu rəsmi işə qəbulun deyil, 

işə görə rəsmi sektorda olan həmkarın səndən daha 
çox əmək haqqı alır və s.” düşüncəsi aydın məsələ 
hesab edir. 

Biz BƏT-in (qeyri- rəsmi məşğulluğa qarşı 
mübarizə ideoloqunun) mövqeyi ilə tamamilə razı-
yıq. Bu cür ciddiyyətin nəyəəsaslandığına dair mü-
vafiq izahedici iş aparılır. Rəsmi məşğulluğun işçi-
nin özü üçün də, cəmiyyət üçün də nəyə görə daha 
yaxşı olduğunu izah edirik. Axı qanuni məşğulluq 
işçinin hüquqlarını qoruyur (pensiyalar, xəstəlik 
vərəqələri, işdənçıxma müavinətləri və s.), cəmiy-
yət isə vergiləri və həqiqi statistikanı əldə edir. 
Qeyri -rəsmi fəaliyyət göstərənlər isə özləri dəəziy-
yət çəkir, cəmiyyətə də zərər verir, sanki nəqliyyat 
vasitəsindən biletsiz istifadə edənlər: onlar ictimai 
nemətlərdən “pulsuz” istifadə edirlər. 

AHİK, BƏT ekspertlərinin dəstəyi və iştirakı 
ilə, həmkarlar ittifaqlarının liderləri və aktivistlər 
üçün bir sıra qeyri- rəsmi iqtisadiyyata və məş-
ğulluğa həsr olunmuş seminar keçirmişdir. Bura 
aşağıdakılar daxildir: “Qeyri- rəsmi iqtisadiyyatın 
leqallaşdırılması: işçilərin məşğulluğu, həmkarlar 
ittifaqının rolu və öhdəlikləri” (6- 7 mart 2018-ci 
il), “Həmkarlar ittifaqının Azərbaycan Respublika-
sının qeyri- rəsmi iqtisadiyyatın leqallaşdırılması 
üzrə tədbirlər planının və fəaliyyətinin reallaşdırıl-
masında rolu haqqında” (18- 19 oktyabr 2018-ci il) 
və s.

Təşkilatçıların müraciətləri və AHİK, AR 
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ması tövsiyə edilmişdir (işləyənlərin sayı 5 nəfərə 
qədər olduqda). Müvafiq olaraq, özünüməşğulluq 
fəaliyyəti həyata keçirən hər bir fərd, tərifə əsasən, 
qeyri- rəsmi sektora daxildir. Şəxsi istehlakı üçün 
ev təsərrüfatında işləyənlər isə qeyri- rəsmi sektor-
da işləyənlər kateqoriyasına aid edilmir. 

Lakin ölkələrin hamısı bu tövsiyələr altına 
imza atmamışdır. Məsələn, bizim statistika, qey-
ri- rəsmi sektorun sərhəd dəyərlərini dəyişərək, 
məsələyə yaradıcılıq nöqteyi- nəzərindən yanaşdı. 
Bizdə fərdi mütəxəssisləri qeyri- rəsmi sektordan 
istisna edirlər, bunun əsası olaraq isə onu göstərir-
lər ki, onlardan əksəriyyətinin lisenziyası var. Bu-
rada işsiz hesab olunan torpaq payları olan şəxslər 
də yoxdur.  

Bundan başqa, rəsmi sektorda da qeyri- rəs-
mi olaraq işə qəbul edilmiş işçilər var ki, onların 
fəaliyyəti dövlətin nəzarətindən kənarda qalır. Bu 
xətanı 2003-cü ildə düzəltməyə çalışdılar. Həmin 
vaxt, növbəti əmək statistiklərinin konfransı “qey-
ri -rəsmi məşğulluq” anlayışından istifadə etməyi 
və bu anlayışa əmək hüququ normaları ilə müda-
fiə olunmayan bütün iş yerlərini daxil etməyi təklif 
etmişdir. Qanuna uyğunluğu əsas amil kimi qəbul 
edən bu yanaşma”leqalist” yanaşma adı almışdır. 
Lakin burada da problemlər ortaya çıxdı. Məsələ 
burasındadır ki, iş yeri qanunvericiliyin müəyyən 
bölmələrinə uyğun olsa da, onun digər bölmələri ilə 
ziddiyyət təşkil edə bilər. Tutaq ki, işçi rəsmi olaraq 
qeydiyyata alınıb, lakin əmək haqqının bir hissəsini 
“zərfdə” alır. Lakin “pis” və “yaxşı” iş yerlərinə hər 
iki sektorda rast gəlmək olar. 

Tədqiqatlar göstərir ki, işə qəbul edilmiş orta 
statistik qeyri- rəsmi işçi rəsmi sektordakı həmka-
rından əhəmiyyətli dərəcədə geridə qalır. Qeyri- 
rəsmi olaraq işə qəbul edilmiş işçilərin qazancın-
dakı itkilər, əksər hallarda, qeyri- rəsmilik faktı ilə 
deyil, insan kapitalının aşağı olması ilə izah olunur. 
Qeyri -rəsmi işləyənlər arasında, korporativ sektor-
la müqayisədə, gənclər, kənd sakinləri, zəif təhsil-
li, qeyri- qanuni miqrantlar və s. daha çox olur. Bu 
xüsusiyyətlər, qeyri- rəsmiliklə heç bir əlaqə olma-
dan, əmək haqqını aşağı doğru dartır.

Qeyri- rəsmi işləyənin “üzə çıxmaq” ehtimalı 
varmı? Əmək bazarı seqmentasiya olunub, yoxsa 
inteqrasiya? 

Qeyri -rəsmi işə qəbul güclü burulğan zona-
sıdır və burada işsizliyə atılmaq ehtimalı böyük 
olur. Rəsmi olaraq işə qəbul edilmiş işçi uzun illər 

işsizliyin alternativi (həyatda qalma üsulu kimi) 
hesab etmişdir (Qananın paytaxtı Akkra misalında) 
ki, burada sosial normalar və şəbəkə öhdəlikləri 
davranışı nizama salır. Qeyri- rəsmi işləyənlərin 
kökünü kəsmək əvəzinə başqa, daha real proqram 
təklif edilmişdir - rəsmi və qeyri -rəsmi məşğullu-
ğun nisbətini optimallaşdırmaq. 

Qeyri- rəsmiliyin təbiətinə əks nöqteyi- nəzər-
lər də mövcuddur. Məsələn, Peru iqtisadçısı Er-
nando de Soto (Peru misalında) hesab edir ki, hətta 
aktiv şəkildə böyüyən iqtisadiyyat belə qeyri- rəs-
miliyin artmasına səbəb ola bilər.  Səbəb qanuna 
tabeçilik üzrə hədsiz dərəcədə yüksək xərclər təyin 
edən institutların keyfiyyətindədir.  Qeyri -rəsmi iş-
ləyənlər, sırf rasionallıq səbəbi ilə, qanuna əhəmiy-
yət verməməyə üstünlük verirlər: qanuni məkana 
daxil olma (firmanı qeydiyyatdan keçirərək, patent 
alaraq və s.) və orada qalmanın qiyməti (vergilər, 
gömrük yığımları və s.) yüksək olduğu, dövlət xid-
mətlərinin keyfiyyəti isə aşağı olduğu halda, qeyri- 
rəsmi işləyənlər “kölgəyə” doğru qaçacaq, bununla 
da öz qarşılıqlı əlaqə qaydalarını yaradacaqlar. O 
(Ernando de Soto), qeyri- rəsmiliyi rəsmi norma-
ların mükəmməl olmadığının göstəricisi kimi təfsir 
etməyi təklif etmişdir. 

Yoxsulluq, iqtisadiyyatın inkişafdan qalması 
və ya pis qanunlar, effektiv olmayan dövlət apara-
tı - qeyri- rəsmiliklərin izah olunmasının əsas iki 
ənənəsi bunlardır. Yəni, Qeyri- rəsmi sektor rəsmi 
işə qəbulun deyil, işsizliyin alternatividir.

Problemə nə qədər dərin dalsaq, onun həll 
edilməsi üzrə işi o qədər səriştəli şəkildə aparmaq 
olar. Aydın olmuşdur ki, “Qeyri -rəsmi sektorda 
məşğulluq” və “qeyri- rəsmi məşğulluq” oxşar söz-
lərdir, lakin mənaları fərqlidir. Birinci halda, müəs-
sisənin, digər halda isə iş yerinin xüsusiyyətləri 
nəzərə alınır. 1993-cü ildə, Əmək statistiklərinin 
XV beynəlxalq konfransı qərar qəbul etmişdir ki, 
qeyri- rəsmi sektorda məşğulluq müəssisələrin xü-
susiyyəti ilə ölçülməlidir. 

Bu yanaşmanın “istehsal” yanaşması adını al-
ması məntiqlidir. Yəni, qeyri- rəsmi sektor dedik-
də, müəssisələr nəzərdə tutulur. Müəssisənin qeyri- 
rəsmi sektora aid edilməsi üçün əsas onun ölçüləri 
və (və ya) qeydiyyatın mövcudluğu olmuşdur. La-
kin qeydiyyat haqqında məlumatların həmişə əlça-
tan və səhih olmadığına görə, qeyri- rəsmi sektor 
tərifi müəssisədəki işçi sayına gətirildi. Rəsmi və 
qeyri- rəsmi sektorlar arasında “hüdudun” qoyul-
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cür şəraitdə, rəsmi məşğulluğun “elitarlığı” şübhə 
altına düşür. 

Buradan qeyri- rəsmiliyə qarşı yürüşlərin zə-
ruri olduğu barədə yanlış bir nəticəyə gəlmək olar. 
Ekspertlərin fikrincə, bu zaman uğurun əldə edil-
məsi çətin məsələdir. Qeyri- rəsmi aləmin taleyi 
cəza məntiqi ilə həll olunmur, lakin “üzdə”, korpo-
rativ məşğulluq seqmentində baş verən proseslər-
dən asılıdır. Azərbaycanda müəssisə və təşkilatlar-
da məşğulluq üstünlük təşkil edir. Və, qanun aliliyi 
zonaları kimi rəsmi məşğulluğun inkişaf etdirilmə-
si üçün şərait yaradılsa, əmək müqaviləsinə malik 
olmağın prestiji artırılsa, qeyri- rəsmi məşğulluqla 
bağlı vəziyyət dəyişəcək.

boyunca bir işəgötürənin yanında çalışırsa, qeyri- 
rəsmi işçidə hər şey əksinə olur. “Üzdə” fəaliyyətin 
sabitliyi də, qazancı da daha yüksək olur ki, bu da 
qeyri- rəsmi işçiləri “kölgədən” çıxış yolları axtar-
mağa motivasiya edir. Lakin rəsmi sektora keçid 
ehtimal olunsa belə, bu keçid çətinləşdirilib, çünki 
əlverişli biznes mühiti həmişə korporativ sektorun 
genişləndirilməsini blok etmir. 

Bundan əlavə, əmək münasibətlərinin rəs-
miləşdirilməsinin bəyan edilən üstünlükləri hə-
mişə işçilərin gözündə dəyərə malik olmur ki, bu 
da nəzərdə tutulan normaların yerinə yetiriləcə-
yinə dair zəmanətlərin zəif olması ilə əlaqədardır. 
Adətən, burada işəgötürənin iradə ifadəsi qanun 
hərfindən daha böyük əhəmiyyətə malik olur. Bu 
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itində, məhz bu sektor potensial işsizlərə müəyyən 
sosial dəstəyi təqdim edir. Xüsusi olaraq, bu sek-
tor işini itirənlərə qazanc əldə etmək və yoxsulluğa 
doğru düşməkdən qaçmaq, büdcəyə güclü təzyiq 
görmüş dövlətə isə işsizlik müavinətlərinə qənaət 
etmək imkanı verir. Nəhayətində, qeyri- rəsmi sek-
tor subyektlərinin gəlirləri iqtisadiyyatda ümumi 
tələbat elementini təşkil edir vəəsasən rəsmi sektor 
çərçivəsində sərf edilir.

Qeyri- rəsmi sektor həmçinin bir növ sahibkar-
lıq inkubatoru qismində çıxış edir, yəni ora daxi-
lolmanı və öyrənməni təmin edir. Kiçik biznesə 
girişin bir sıra inzibati və digər baryerlərlə bağlan-
dığı şəraitdə, məhz qeyri- rəsmi sektor onlardan 
yan keçməyə və ya xərcləri azaltmağa imkan ve-
rir. Daha geniş mənada, yeni peşələrə keçid açaraq 
və yeni bacarıqları nisbətən “ucuz” qiymətəəldə 
etməyə imkan verərək, bu sektor sosial, əmək və 
peşə mobilliyinin əhəmiyyətli mexanizmidir. Yeri-
ni möhkəmləndirərək, bu cür sahibkarlıq və özü-
nüməşğulluq nəticədə rəsmiləşə və üzə çıxa bilər.

Azərbaycanda qeyri- rəsmi işləyənlər çoxdur-
mu? Mövcud halların və şərtlərin müxtəlifliyinin 
nəzərə alınması ilə, effektiv və hərtərəfli siyasi təd-
birləri hazırlamaq üçün, sadəcə hakimiyyət üçün 
deyil, həmkarlar ittifaqları üçün də, bu məsələlər 
üzrə məlumatlara malik olmaq son dərəcə əhəmiy-
yətlidir. Lakin bizdə də dəqiq məlumatlar mövcud 
deyil. 

Aydınlaşdırmağa çalışaq. Hüquqi şəxs status-
lu müəssisələrdə, təşkilatlarda iş rəsmi sektorda 
iş kimi təsnifləndirilir. Qalan hər şey qeyri- rəsmi 
sektora aiddir. Daha dəqiq desək: fermer təsərrüfat-
larında, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq sahə-
sində, fiziki şəxslərlə muzdlu olaraq, fərdi əsaslarla 
iş, habelə, ev təsərrüfatlarında satış üçün məhsulla-
rın istehsalı. Başqa cür desək, qeyri- rəsmi sekto-
run tanınmasının əsas meyarı hüquqi şəxs qismində 
qeydiyyatın olmamasıdır. Qeyd edək ki, bu cür olan 
halda, fəaliyyətin qeydiyyata alınıb- alınmadığı heç 
də əhəmiyyət kəsb etmir. Tutaq ki, bir fermer qey-
diyyata alınıb və vergi ödəyir, digəri isə qanundan 
qaçır. Lakin bunların hər ikisi qeyri- rəsmi sektora 
düşür. Həmçinin işi olanların sayına əsasən müəs-
sisənin ölçüsü də əhəmiyyət kəsb etmir. 

Yəqin ki, hər kəs yekdil olaraq düşünür ki, 
kölgə iqtisadiyyatı, ümumilikdə mənfi bir haldır 
və onun iqtisadiyyatdakı payı (ÜDM-də, əhalinin 
gəlirlərində və ya məşğulluqda) nə qədər çoxdursa, 
bu iqtisadiyyat və, ümumilikdə, cəmiyyət üçün o 
qədər pisdir. Eyni zamanda, qeyri- rəsmi sektorun 
bu cür birmənalı qiymətləndirməsini ədalətli adlan-
dırmaq olmaz. Qeyri -rəsmi sektorun (QS) öz müs-
bət və mənfi cəhətləri var ki, bu cəhətlərin balan-
sı o qədər də birmənalı deyil və bir çox hallardan 
asılıdır. Ümumilikdə, təxmin etmək olar ki, onun 
iqtisadiyyatdakı payı artdıqca (müəyyən hüduddan 
çox), mənfi cəhətlər müsbət cəhətlərdən çox ola 
bilər. Əksinə, müəyyən miqyasda, QS zəruri olur.

Əlbəttə ki, qeyri- rəsmi sektorda əhəmiyyətli 
miqyasda olan məşğulluq bir sıra sosial və iqtisadi 
problemləri davam etdirir. Buradakı fəaliyyətdən 
əldə olunan gəlirlərdən vergi tutulmur, buna görə 
büdcələr və sosial fondlar əhəmiyyətli məbləğdə 
vəsaitlərdən məhrum edilir. Bu sektorun məhsul-
darlığı az olduğuna görə (zəif kapital həcmi və 
primitiv texnologiyaların üstünlük təşkil etməsi 
səbəbi ilə), onun inkişafı, resursların qeyri- rasio-
nal ayrılmasından ibarət olmaqla, ümumilikdə iq-
tisadi artımı ləngidə bilər. Qeyri -rəsmi məşğullu-
ğun inkişafı, bir qayda olaraq, onsuz da həddindən 
çox olan gəlir bərabərsizliyini artırır. Bu sektorda 
işləyənlərin əmək hüquqları qanun tərəfindən heç 
cür qorunmur. Burada işləyənlər çox zəif və müda-
fiəsiz, bir çox əmək hüquqlarından və bütün sosial 
imtiyazlardan məhrum vəziyyətə düşürlər. Bütün 
kölgə gəlirlərində olduğu kimi, bu sektorda döv-
riyyədə olan bütün nağd vəsaitlər korrupsiyanı və 
cinayətlərin sayını qidalandıra bilər. Lobbi təşki-
latlarını yaratmaq və ya siyasi- iqtisadi maraqlarını 
qorumaq imkanına malik olmayaraq, qeyri- rəsmi 
sektorun işçiləri siyasi prosesdən xaric edilmiş 
olurlar. Bu sektorun miqyası nə qədər əhəmiyyət-
li olarsa, onun mənfi nəticələri özünü o qədər çox 
büruzə verə bilər.

Lakin qeyri- rəsmi sektor, həddindən artıq de-
yilsə, inkişaf etməkdə olan və ya keçid iqtisadiyya-
tı üçün özünün sözsüz müsbət tərəflərinə malikdir. 
Dövlətin işsizlikdən effektiv müdafiəni təmin edə 
bilmədiyi ölkələrdə dərin və ya uzun resessiya şəra-

Qeyri- rəsmi iqtisadiyyat sektoru - müsbət və mənfi cəhətləri
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yüzillikdə əmək sahəsi böyük dəyişikliklərə məruz 
qalır. Məlumdur ki, robot texnikasının inkişafı, is-
tehsalatın avtomatlaşdırılması və yeni texnologi-
yaların tətbiq edilməsi əmək bazarının inkişafında 
həlledici rol oynayır. Cənubi Koreyada hər 10 min 
işçinin payına 478, Yaponiyada 315 robot, Almani-
yada 292, ABŞ-da 164 robot düşür və bu göstərici 
sürətlə artır. Hətta insan resurslarının artıqlığı ilə 
fərqlənən Çində belə, bu sahədə ən yüksək artım 
müşahidə olunur. Dəyişiklik prosesi o qədər sürət-
lə və o qədər böyük miqyasda gedir ki, artıq əmək 
sahəsinin transformasiyasına səbəb olur. Bundan 
əlavə, təəssüflər olsun ki, bu transformasiya dəyi-
şikliklər vektorunun sosial ədalətin təmin edilmə-
sinə deyil, əksinə istiqamətlənməsi şəraitində baş 
verir.

Qlobal iqtisadiyyatda istehsalat güclərinin in-
sanların tələbatlarını təmin etməyə və yoxsulluğu 
aradan qaldırmağa imkan verdiyi halda, iqtisadiy-
yatın daxili mexanizmləri kütləvi işsizlik və nata-
mam məşğulluq doğurur, geniş miqyaslı izolya-
siyaə səbəb olur. Son 40 il ərzində, inkişaf etmiş 
ölkələrdə, əməyin ÜDM-dəki payı 75 faizdən 65 
faizədək azalmışdır. Lazımı sosial müdafiə dünya 
əhalisinin sadəcə 27 faizini ehtiva edir. Son 25 il ər-
zində, beynəlxalq miqrasiya 50 faizdən çox atmış-
dır və hal- hazırda 232 milyon kişi və qadını ehtiva 
edir. Onların əksəriyyəti qəbul edildikləri ölkələrdə 
yüksək işsizlik səviyyəsi ilə və tam sosial müdafiə-
sizliklə, bir sıra hallarda isə açıq ksenofobiya ilə və 
irqçiliklə qarşılaşır.

BƏT tərəfindən müzakirə üçün əməyin gələcə-
yi üzrə təklif olunan mövzular əmək sahəsinə yeni 
texnologiyaların inkişaf etməsi, demoqrafik pers-
pektivlər, təhsil imkanlarının genişlənməsi kon-
tekstində daha geniş şəkildə baxmağa və bu sahədə 
baş verə biləcək mümkün dəyişikliklərə müstəqil 
mövqe formalaşdırmağa imkan verir. 

“Əməyin gələcəyi” konsepsiyasından irəli 
gələn təşəbbüslər, xüsusilə də, dayanıqlı insan in-
kişafının təmin edilməsi məsələləri, müzakirələ-
rin mərkəzində və milli səviyyədədir. Azərbaycan 
hökuməti ilə BƏT arasında 2016- 2020 illər üzrə 
imzalanmış layiqli əmək üzrə dövlət proqramı so-
sial inkişaf naminə əhəmiyyətli hədəflərin reallaş-
dırılmasına xidmət edən növbəti addımdır. Dövlət 
proqramının üstünlükləri beynəlxalq normalar və 

6 fevral 2018-ci ildə, Bakıda “Əmək sahəsinin 
gələcəyi, dayanıqlı inkişaf, həmkarlar ittifaqının 
tapşırıqları və perspektivləri” mövzusunda Bey-
nəlxalq əmək təşkilatı (BƏT) tərəfindən, Azərbay-
can Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası (AHİK) ilə 
birgə təşkil edilmiş beynəlxalq konfrans baş tutdu.

AHİK sədri Səttar Mehbalıyev, VERS Prezi-
denti İrakli Petriaşvili, BƏT Moskva Bürosunun 
mütəxəssisi Qoça Aleksandriya konfransda çıxış 
edərək, öz təşkilatlarının konfransda müzakirə olu-
nan mövzu üzrə mövqelərini izah etdilər.

Qeyd edilmişdir ki, dünyada baş verən ictimai, 
siyasi və sosial ziddiyyətlərin fonunda, 200 milyon-
dan çox işsiz, ekoloji və təbii sərvətlərin istifadəsi 
və tükənməsi problemi, insan həyatı üçün yarana 
biləcək təhlükələrin öhdəsindən gəlmək ideyası 
bəşəriyyətin gələcək konsepsiyasının əsasını təşkil 
edir. Bu kontekstdə Beynəlxalq əmək təşkilatının 
baş direktoru Qay Rayder tərəfindən BƏT-in 104-
cü sessiyasında irəli sürülmüş “Əməyin gələcəyi” 
konsepsiyası və bu təşəbbüs ətrafında qlobal mü-
zakirələrin aparılmasına çağırış böyük əhəmiyyətə 
malik olacaq. Əminliklə qeyd etmək olar ki, yeni 

Əmək sahəsinin gələcəyinə dair yüzilliyin təşəbbüsü
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“Əməyin gələcəyi” təşəbbüsü Sosial və iqtisa-
di məsələlər üzrə üçtərəfli komissiya tərəfindən mü-
zakirə edilmişdir. Bu təşəbbüsün geniş müzakirələ-
rinin aparılması üçün, milli prioritetlərə əsaslanan 
dörd mövzu müəyyən edilmişdir - “Demoqrafik və-
ziyyətin və miqrasiya proseslərinin əmək bazarına 
göstərdiyi təsir”, “Texnoloji inkişafın əmək bazarı-

əmək münasibətləri sahəsində əsas prinsiplərin 
və hüquqların təşviqindən, sosial dialoqun inkişa-
fından, effektiv aktiv əmək bazarı proqramlarının 
reallaşdırılması vasitəsilə məşğulluğun artırılma-
sından, sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilmə-
sindən və sosial müdafiə sisteminin gücləndirilmə-
sindən ibarətdir.
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kil edilməsi. Bu planın icrası nəticəsində, qarşıda 
qeyri- rəsmi olaraq işləyənlərdən 1 milyon nəfəri 
rəsmi sektora cəlb etmək məqsədi qoyulmuşdur. 
Tədbirlərin həyata keçirilməsində bilavasitə olaraq 
Azərbaycan həmkarlar ittifaqı konfederasiyasının 
iştirak etməsi nəzərdə tutulub.

Azərbaycan Respublikasında məşğulluq və 
əmək bazarı sahəsində həyata keçirilən islahatlar 
nəticəsində əldə edilmiş uğurları nəzərə alaraq, bi-
zim ölkəmiz BƏT tərəfindən 2030-cu il üzrə Gün-
dəlikdə duran məsələnin icrası regionu üzrə fokus- 
ölkə olaraq seçilmişdir.

Bununla bağlı olaraq, 21 may 2018-ci ildə, 
Bakıda, BƏT-in baş direktoru Qay Rayderin iştira-
kı ilə, “Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə doğru, da-
yanıqlı inkişafın və layiqli əməyin təbliğ edilməsi” 
mövzusunda Dayanıqlı inkişafın 8-ci məqsədinə 
həsr olunmuş beynəlxalq konfrans baş tutdu. Azər-
baycan həmkarlar ittifaqı konfederasiyası bu kon-
fransın işində bilavasitə olaraq iştirak etmiş və öz 
layiqli töhfəsini vermişdir.

Konfrans işini “Gələcək əmək sahəsi, daya-
nıqlı inkişafın və sosial ədalətin təmin edilməsi 
nöqteyi- nəzərindən”, “Əməyin beynəlxalq stan-
dartlarına riayət edilməsi kontekstində, layiqli 
əmək şəraitinin dəstəklənməsi üzrə yeni metodlar”, 
“Sosial dialoqun əmək sahəsində baş verən dəyi-
şikliklərə effektiv təsir metodu kimi əhəmiyyəti” 
mövzularında seksiya iclasları ilə bitirdi.

21 may tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq əmək təşkila-
tının baş direktoru Qay Rayderin başçılıq etdiyi nü-
mayəndə heyətini qəbul etmişdir. Azərbaycana ilk 
dəfədir səfər etdiyini qeyd edən Qay Rayder vur-
ğulamışdır ki, bu səfərə görə çox şaddır, Prezident 
İlham Əliyevin inauqurasiya mərasimindəki çıxışı-
nı diqqətlə izləyib və bu çıxışda sosial məsələlərlə, 
əhalinin rifahının gələcəkdə yaxşılaşdırılacağı ilə, 
onun sosial təminatının təmin edilməsi ilə, iş yer-
lərinin yaradılması ilə bağlı olaraq deyilən fikirlər 
çox böyük marağa səbəb olmuşdur və əhəmiyyət 
kəsb edir. Başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin 
Azərbaycanla uğurlu əməkdaşlıqda olduğunu vur-
ğulayan Qay Rayder bu səfərinin əlaqələrin möh-
kəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcəyinə ümid 
bəslədiyini bildirdi.

Təbriklərə və xoş sözlərə görə təşəkkürünü 
bildirən Prezident İlham Əliyev Bakıda Dayanıqlı 
inkişaf məqsədlərinə doğru gedən yolda davam-

na və məşğulluğa göstərdiyi təsir”, “Layiqli əmə-
yin cəmiyyətin rifahının inkişafında oyandığı rol” 
və “Təhsil və tədrisin əmək bazarının inkişafında 
oynadığı rol”. Bu mövzuların Azərbaycanda əmək 
sahəsinin perspektivləri kontekstində müzakirələri 
müvafiq dövlət orqanlarının, sosial tərəfdaşların, 
elmi və təhsil müəssisələrinin, mülki cəmiyyətin və 
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı 
ilə baş tutmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 de-
kabr 2016-cı il tarixli Sərəncamları ilə təsdiq edil-
miş milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sek-
torları üzrə strateji yol xəritələrində əsas strateji 
məqsədlər və prioritetlər kimi Azərbaycan iqtisa-
diyyatının rəqabətədavamlı işçi qüvvəsi ilə təmin 
edilməsi, əmək bazarında çevik siyasətin reallaş-
dırılmasını təmin edən institutlar vasitəsilə sosial 
dialoqun inkişaf etdirilməsi, inklüziv məşğulluğun 
artırılmasına nail olunması, habelə, əmək resursla-
rının effektiv şəkildə istifadə edilməsi nəticəsində 
əmək məhsuldarlığı səviyyəsinin artırılması, əmək 
hüquqlarının və zəmanətlərinin effektiv müdafiəsi-
nin təmin edilməsi müəyyən edilib.

Bu sahədə dövlət orqanları arasında koor-
dinasiya olunmuş siyasətin həyata keçirilməsi 
məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan Respublikasında əmək münasibətləri-
nin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə əlavə 
tədbirlər haqqında” 17 mart 2017-ci il tarixli Sərən-
camı ilə, Əmək münasibətlərinin koordinasiyasının 
təkmilləşdirilməsi üzrə komissiya, işçi qrupları və 
Qeyri -rəsmi məşğulluqla mübarizə üzrə mərkəz 
yaradılmışdır. Komissiyanın tərkibinə, icra orqan-
larının rəhbərləri ilə yanaşı, həmçinin Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri və 
Milli Sahibkarlıq (işəgötürənlər) Konfederasiyası-
nın prezidenti daxil edilib.

Ölkə Prezidentinin yuxarıda qeyd olunan 
Sərəncamına uyğun olaraq, yeni “Azərbaycan Res-
publikasında qeyri- rəsmi məşğulluğun qarşısının 
alınması üzrə tədbirlər planının” təsdiq edilməsi 
haqqında 9 oktyabr 2017-ci il tarixli Sərəncam im-
zalanmışdır.

Tədbirlər planı 5 bölmədən ibarətdir: norma-
tiv hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi; inzibatçılı-
ğın təkmilləşdirilməsi; qeyri- rəsmi məşğulluğun 
qarşısının alınması; monitorinq və qiymətləndirmə 
sisteminin təyin edilməsi; qeyri- rəsmi məşğulluq 
haqqında məlumat verilməsi və təşviqat işinin təş-
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- iş sferasının  idarə olunması (dövlətin həm-
karlar ittifaqları və işəgötürənlərlə qarşılıqlı müna-
sibətinin olması daxil olmaqla).
BƏT-in hazırki məsələyə ümumi konseptual yanaş-
ması:

- iş sferasının  beynəlxalq rəhbərliyi bey-
nəlxalq əmək normaları, BƏT Konvensiyaları və 
Tövsiyələrini formalaşdırır;

- milli səviyyədə güclü demokratik və müstəqil 
sosial tərəfdaşlar arasında etibarlı dialoq prinsipial 
olaraq vacibdir.

Həmçinin, məşğulluq idarələri, əmək müfət-
tişliyi, -texniki peşə məktəblər, əməyin mühafizə-
sinə nəzarət edənorqanlar və s. kimi qurumların 
rolu vacibdir.

Gələcək əmək bazarı necə olacaq?
Hər şeydən əvvəl, işçilərə, bütün sosial qrup-

lara, demək olar ki, bütün peşələrə çağırış gön-
dəriləcəkdir. Bu, texnoloji inqilab olaraq, əməyin 
səmərəliliyi və məhsuldarlığı sahəsində  irəliləyiş-
lərə gətirib çıxaracaq texnologiyaların birləşdiril-
məsi ilə xarakterizə olunacaqdır. Beləistehsal aşağı 
keyfiyyətli işçi qüvvəsi deyil, yüksək keyfiyyətli 
mütəxəssislər tələb edir

Bu vəziyyətdə insana hansı yer ayrılıb?
Əlbəttə ki, məşğulluğun strukturu  dəyişəcək 

və işsizlik artacaq. Bu, sosial bərabərsizliyin dərin-
ləşməsinə gətirib çıxaracaqdır. Mühəndis, texniki 
işçilərə və yüksək ixtisaslı işçilərə tələbat artacaq. 
Yuxarıda göstərilənlər istehsal  münasibətlərinin 
yeni formalarının yaranmasın gətirib çıxaracaq və 
nəticədə işəgötürənlər ilə işçilər arasında yeni mü-
nasibət formaları və buna müvafiq olaraq, , işəgö-
türənlər və həmkarlar ittifaqlarına ehtiyac olacaq. 

Sual yaranır - onsuz da başlamış texniki 
inqilab haradasa yeni layiqli iş yerlərinin yara-
dılmasına təkan verəcək və ya işsizliyi artıra-
caqmı?

Məşğulluq problemləri üzrə dünyəvimərkəz-
lər, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə ənənəvi sə-
naye sahələrində belə əmək ehtiyatlarının sərbəst 
olacağını iddia edirlər (hazırda  neft-qaz və enerji 
kompleksi, səhiyyə, təhsil sahələri üzrə nümunələr 
göstərilə bilər). 

Azərbaycanda bu insanların hara gedəcəyi 
araşdırılmalıdır?

Dünya statistikasına görə, onlar xidmət sekto-
runa, özəl tibb mərkəzlərinə, özəl təhsil müəssisələ-
rinə və digər iş sahələrinə üz tuturlar. Buradan belə 

lı inkişafın və layiqli əməyin təbliği mövzusunda 
keçirilən Beynəlxalq konfransın əhəmiyyətini qeyd 
etdi. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, son illər ərzində, 
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına, o cümlə-
dən, əhalinin əmək və sosial təminatına yönəlmiş 
əhəmiyyətli iş görülür, xüsusilə də, işsizliyin tez 
bir zamanda azaldılması sahəsində böyük uğurlar 
əldə edilib. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir 
ki, Azərbaycan üçün ənənəvi olan, sürətli iqtisadi 
inkişaf nəticəsində baş verən demoqrafik artım-
la bağlı olaraq, ölkə qarşısında gələcəkdə yeni iş 
yerlərinin yaradılması kimi əhəmiyyətli tapşırıq 
var. O, bildirdi ki, bu istiqamətdə müvafiq tədbir-
lər görülür. Beynəlxalq əmək təşkilatı ilə Azərbay-
can arasındakı əməkdaşlığın əhəmiyyətinə toxunan 
dövlət başçısı bu əməkdaşlığın uğurla davam etdi-
riləcəyindən əmin olduğunu bildirdi.

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində müasir in-
formasiya, kommunikasiya sistemlərinin və digər 
növ elmi- texniki tərtibatların geniş şəkildə istifadə 
edilməsi məşğulluq sahəsində bir çox yeni çətinlik-
lərin yaranmasına səbəb olmuş, dövlət, mülkiyyət-
çilər (sahibkarlar) və işçilər qarşısında işçi qüvvəsinə 
olan tələbatın kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinin 
dəyişməsi ilə bağlı olan bir sıra ciddi problem yarat-
mışdır. 

Azərbaycanın Həmkarlar İttifaqları BƏT-in 
“Əmək Sferasının  Gələcəyi” Təşəbbüsünü müzakirə 
etməklə bunun əsas mövqelərini dəstəkləyir və aşağı-
dakıları müdafiə edir:

- yüksək keyfiyyətli iş yerlərinin  qorunması və 
yaradılması; 

- ölkədə qeyri-formal  məşğulluq faizində  azal-
ma;

- çalışan bir insanın yaşayış minimumuna qədər 
minimum əmək haqqının əldə edilməsi və s.

Əmək Sferasının Gələcəyi ilə əlaqədar BƏT-in 
təqdim etdiyi Təşəbbüsə lazımi struktur vermək və 
nəticələr əldə etmək üçün BƏT aşağıdakı dörd is-
tiqamətdə yüzillik dialoqların qurulmasınıtəklif et-
mişdir:

- əmək və cəmiyyət;
- hamı üçün layiqli iş yerləri (2030-cu ilədək 

dünyada 600 milyon yeni iş yeri olması nəzərdə tu-
tulut. Əsas mənbələr “yaşıl iqtisadiyyat” və xidmət 
sektorudur);

- əməyin və istehsalın təşkili (t hüquqi baza, işçi 
qüvvəsinin məşğulluğunun yeni formaları, əmək mü-
nasibətlərinin fərqli xarakteri);
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texnologiyalara əsaslanan istehsal dövriyyəsi olan 
müasir təsərrüfatların inşası davam etdirilir.

Əmək və istehsalın təşkilində olan yeni texno-
logiyaların, və baş verən dəyişikliklərin əmək mü-
nasibətləri sahəsindəki dəyişikliklərə və aşağıdakı 
yeni məşğulluq formalarının yayılmasına səbəb 
olacağını da nəzərə almaq lazımdır: platformada 
məşğulluq, çevik məşğulluq formaları və iş qrafik-
ləri, müvəqqəti işə götürmə, məsafədən (onlayn) 
işləmək və s. kimi iş imkanları yaranacaq.

Qarşıdan gələn sənaye inqilabı, hüquqlar və iş-
çilərin əməyinin və iqtisadi maraqlarının mühafizə-
sinə dair öhdəliklərdən başqa, həmkarlar ittifaqının 
bütün fəaliyyət sahələrinə təsir edəcək və onları 
dəyişəcək. Əmək haqqı alan işçilər üç kateqoriya-
ya ayrılacaq: yüksək gəlirli peşəkar mütəxəssislər 
və aşağı gəlirli işçi qüvvəsi. Orta kateqoriyada , bu 
gün respublikadakı həmkarlar ittifaqı üzvlüyünün 
əsasını təşkil edən orta gəlirli, monoton  peşələrdə 
məşğulluq səviyyəsi aşağı düşəcək. 

Bu baxımdan, həmkarlar ittifaqlarının ali 
məqsədinə - BƏT tərəfindən elan edilmiş sosial 
ədalətə nail olmaq üçün respublikada və sektorial 
səviyyələrdə iş sferasının  gələcəyi üçün xüsusi töv-
siyələrin hazırlanması prosesinin iştirakçısı olaraq 
respublikada qalmalı olduğumuzu unutmamalıyıq. 

çıxır ki, gələcəkdə iqlim və təbii üstünlüklərimizi 
nəzərə alaraq, bütün turizm, kurortologiya növləri-
ni, , müxtəlif növ regional mehmanxana sənayesini 
inkişaf etdirməliyik (çox kompleksli otellər, ailəvi 
mehmanxanalar, ferma evi ı və s.). Yəni, bu sistemi 
yalnız işəgötürənlər üçün qazanc obyekti kimi de-
yil, həm də təlim keçmiş  mütəxəssislər üçün yeni 
layiqli iş yerləri olaraq nəzərə alaraq xidmət sekto-
runda yüksək səviyyədə xidməti təmin etməliyik. 
Bu iş  şəhərdə olduğu kimi, həm də respublikanın 
bölgələrində təşkil edilə bilər və zəruridir.

Azərbaycanda hansı tədbirlər görülmüşdür?
Bəzi Nazirliklərimizin, Dövlət Komitələri-

mizin və Şirkətlərimizin veb saytlarında müxtəlif 
sənaye sahələrində olan peşələrin inkişaf perspek-
tivlərinə dair məlumatlara baxsaq, bu gün çox ak-
tual olan bir çox peşələrin gələcəyi barədə bir-bi-
rinə zidd fikirlərə rast gəlmək mümkündür.. Başqa 
sözlə, üzərində işləyəcəyimiz bir çox məsələlər var. 
Həm bu gün, həm də gələcəkdə yeni və perspek-
tivli peşələrin siyahısına ehtiyacımız var. Azərbay-
canda rəqəmsal texnologiyaların sənayedə və kənd 
təsərrüfatına tətbiqi ilə rəqəmsal sənayenin inkişa-
fı istiqamətində ciddi işlər aparılır, müasir sənaye 
texnoloji parklarının, sektorlar üzrə  maddi-texniki 
mərkəzlər, regional kənd təsərrüfatı müəssisələri, 
xüsusi təlim keçmiş kadrların çalışdığı yeni yüksək 
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da çalışan kişilər 32 % olsa da, qadınlar42 % təş-
kil edir.  Gender göstəriciləri üzrə fərq qadınların 
kişilərlə müqayisədə bir qayda olaraq daha çox 
istehsal və ya topdan/pərakəndə satış sektorunda 
çalışdığı daha yüksək  gəlirli ölkələrdəöz əksini 
tapmışdır. . 

Karantin tədbirlərindən əziyyət çəkənlərin ək-
səriyyətinin qeyri-formal sektorda çalışanların ol-
duğuna dair ən azı iki əsas səbəb vardır:. Birincisi, 
sektorla bağlıdır; belə ki, çox sayda qeyri- rəsmi 
işçinin çalışdığı sektorlara daha ciddi zərər gördü 
. İkincisi isə müəssisənin ölçüsü ilə əlaqədardır: 
Qeyri-formal  iqtisadiyyat sahələrində  çalışan 2 
milyard işçinin çoxu özməşğulluqda   və ya işçi 
sayı 10 nəfərdən az işçinin  olduğu kiçik müəssisə-
də fəaliyyət göstərirlər və bu müsəssisələr zərbəyə 
daha az dayanıqlı  olur . 

İqtisadiyyatın qeyri-formal sektorunda   fəa-
liyyət göstərən 2 milyard işçi və ya sahibkarların 
əksəriyyəti üçün işin dayandırılması  və ya onlayn 
fəaliyyət göstərmək problemin həlli yolu deyil. 

Evdə qalmaq iş yerini itirmək deməkdir. Əksər 
insanlar üçün isə mövcudluğunu  itirmək deməkdir. 
Acından və ya  virusdan ölmək qeyri-formal  sek-
torda çalışan insanların qarşılaşdığı həqiqi dilem-
madır.   

Yalnız 2020-ci ilin aprel ayına qədər olan 
vəziyyətə görə, COVID-19 pandemiyasına görə 
qeyri-formal iqtisadiyyatda çalışantəqribən  1,6 
milyard işçi əziyyət çəkmişdir  , bu da onların gə-
lirlərinin 60 % azalmasına gətirib çıxarmışdır. Qey-
ri-rəsmi iqtisadiyyatda çalışan, təqribən 1,1 mil-
yard işçi tam izolyasiya  rejiminin hökm sürdüyü 
ölkələrdə yaşayır və çalışır , bundan başqa,  304 
milyon insan  qismən izolyasiya rejiminin tətbiq 
olunduğu ölkələrdədir. Bu işçilərin hamısı birlik-
də ümumi qeyri-formal məşğulluğun 67 %-ni təş-
kil edir.Sektorial risklərin, məşğulluq statusunun , 
müəssisələrin həcminin və müxtəlif səviyyəli ka-
rantin tədbirlərinin (tam, qismən və zəif tədbirlər) 
əlavə təsirləri nəzərə alınaraq, koronavirusun qey-
ri-formal iqtisadiyyatda çalışan işçilərə  təsiri daha 
geniş olaraq qiymətləndirilir. Bu hesablama dünya-
dakı qeyri-formal məşğulluğun 76 %-ni təşkil edən 
qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda karantin tədbirlərinin 
və (və ya) virusun ən çox təsir göstərdiyi sektor-
lardakı çalışan  təxminən 1,6 milyard işçiyə təsir 
etdiyini göstərir. Bu işçilərin demək olar ki, hamısı 
(95 %-dən çoxu) on nəfərdən az işçisi olan kiçik 
müəssisələrdə çalışır.

Böhranın təsir göstərdiyi qeyri-formal  iqtisa-
diyyatda çalışan işçilər arasında qadınlar yüksək 
riskli sektorlarda üstünlük təşkil edir: bu sektorlar-

Karantin tədbirlərinin qeyri-formal iqtisadiyyata təsiri
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20 dəfə, iqtisadiyyat 3,4 dəfə, valyuta ehtiyatları 30 
dəfə (49,4 milyard ABŞ dolları) artmışdır. Təqaüdlər 
(10 dəfə) və əmək haqqı  (6 dəfə) artırılmışdır. Lakin, 
, pandemiya və qlobal böhranlar nəticəsində Azərbay-
canda 2015-2020 iqtisadi dövr bağlanmış , yeni bir 
dövr başlamışdır. 

Azərbaycan əhalisinin 71,6 faizi əmək qabiliy-
yəti olan yaşdadırlar. Ölkədəki “məşğul əhali” anla-
yışı kifayət qədər geniş bir məna kəsb edir və əsasən 
əhalinin məşğulluq göstəricilərinin yüksək dəyərlərini 
müəyyənləşdirir. Məsələn, işləyənlər arasında torpaq 
payına sahib olanlar var və onlar ölkədə çoxluq təş-
kil edir. Müasir Azərbaycan əmək bazarının bir xü-
susiyyəti muzdlu işçilərin payının az olmasıdır, bütün 
işləyən əhalinin yalnız 32,1% -i təşkil edir. “Muzd-
suz” işləyənlərin qeyri-formal xarakteri  əsasən kənd 
təsərrüfatlarında sosial cəhətdən ən az qorunan özü-
nüməşğulluq və məşğulluq formaları ilə əlaqədardır. 
Eyni zamanda, qadınların, ən az rəqabətçil işçi olaraq, 
“muzdlu” işçi statusuna sahib olma ehtimalı kişilərə 
nisbətən daha azdır - bütün çalışan  qadınların yalnız 
27,4% -i və kişilərin 36,9% -i muzdlu işçilərdir. 

Azərbaycanda gənclər (15-29 yaş) ölkəəhalisi-
nin  üçdə birini təşkil edir. Gənclərin maraqları ölkə-
nin Konstitutisiyası və “Gənclər Siyasəti haqqında” 
Qanun ilə qorunur. Gənclər siyasəti-müvafiq hüquqi 
sənədlərdə əks etdirilən dövlət siyasətinin mühüm tər-
kib hissəsi olmaqla, əsasən hökümət təşkilatları tərə-

İqtisadi dövrə uyğun olaraq, Azərbaycan 2015-
2016-cı illərdə tənəzzül və 2017-2018-ci illərdə dirçə-
liş dövründən keçsə də, daha sonra 2019-cu ilin mar-
tında inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Son 10 
ildə orta insan inkişafı göstəricisinə  sahib ölkələr qru-
pundan Azərbaycan yüksək göstəriciyə və dünyanın 
ən rəqabətçil iqtisadiyyatları olan 40 ölkə siyahısına 
daxil olmuşdur. İqtisadi və sosial məsələlər bir paket 
şəklində həll olunur. 150 milyard ABŞ dolları məb-
ləği həcmində investisiya  qoyulmuş, büdcə təxminən 

Azərbaycanda əmək bazarı və məşğulluq
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görülüb. Buradakı məşğulluq prosesi mümkün qədər 
gender bərabərliliyini təbliğ edir. Ölkədə bütün iqtisa-
di, sosial və mədəni amillər sisteminə əsaslanan əmə-
yin ödənilməsi sahəsində gender fərqlərinin azaldıl-
ması istiqamətində davamlı tendensiya mövcuddur. 
Qadınlara münasibətdə  birbaşa və ya dolayı yolla 
ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üçün işlər aparılır.

Azərbaycan BƏT-in “MDB-də gənclərin məş-
ğulluğu sahəsində əməkdaşlıq, Mərhələ 2” layihə-
sində fəal şəkildə iştirak edir. Əsas məqsəd gənclərin 
idarəetmə sahəsində, gənc mütəxəssislərin işə qəbulu 
və digər sosial-iqtisadi problemlərin həllinin təmin 
edilməsi sahəsində gənclərin fəal iştirakı üçün şəra-
it yaratmaq məqsədilə “Azərbaycan gəncliyi 2017-
2021-ci illərdə” dövlət proqramını gələcəyə qoyulan 
sərmaye adlandırmaq olar.

BƏT-in dəstəyi ilə Azərbaycanda layiqli əmə-
yin təmin edilməsi üçün ikinci proqram hazırlanmış 
və “Layiqli əmək üzrə ölkə profili” təsbit edilmişdir. 
Dünya Bankı ilə birgəhəyata keçirilən “Sosial müda-
fiənin inkişafı” layihəsi çərçivəsində peşə standart-
ları işlənib hazırlanır və İnsan Resurslarının İnkişafı 
Agentliyi təsis edilir. 

Kifayət qədər iş yerinin yaradılmasının qarşısı-
nı alan səbəblər arasında kənd təsərrüfatında müşa-
hidə edilən aşağı məhsuldarlıq var ki, bu da ölkənin 
əmək resurslarının  mühüm bir hissəsini əhatə edir, 
lakin ÜDM-in 5% -dən çoxunu təşkil edir. İstehsalat 
sektoru isə əksinə ÜDM-in 40% -ni təşkil edir, lakin 
özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə bu sahə çox iş 
yeri yaratmır və ölkənin əmək ehtiyatlarının yalnız 
1% -dən istifadə edir. Nəticədə, təhlükələrdən biri 
(sözün yaxşı mənasında, demoqrafiya və əhalinin 
artımından bəhs olunduğundan) həm də hər il artan 
əmək bazarı axınıdır.

Şəhər və kənd məşğulluq sahələrinin, təhsil xid-
mətlərinin inkişaf səviyyəsindəki fərqlər, iri şəhər 
və bölgələrin əhalisinin yaşayış səviyyəsi arasındakı 
fərq, həmçinin  əhali arasında kənd sakinlərinin yük-
sək nisbətdə olması həm ölkə daxilində, həm də xa-
ricdə nəzərəçarpacaq miqrasiya axınlarını meydana 
gətirir. Gənclər həm təhsil, həm də əmək miqrasiyası 
çərçivəsində bu axınlara daxil edilir.

Azərbaycanda qeyri-rəsmi məşğulluq səviyyəsi 
inşaat sektorunda daha yüksəkdir. Belə ki, yalnız son 
iki ildə bu sahədə 171 monitorinq aparılmış, 170,600 
əmək müqaviləsi bağlanmışdır ki, onlardan da 90451-
i və ya 45 faizi məhz monitorinqlərin nəticəsində işə-
götürənlər tərəfindən tərtib edilmişdir.  

findən həyata keçiriləir. dir. 
İlin əvvəlinə qədər 15-29 yaşlı gənclər arasında 

işsizlik səviyyəsi  10% -ə, 15-24 yaşlı gənclər arasın-
da isə 13,5% -ə düşdü. 15 yaşdan yuxarı əhali arasın-
da qadınların məşğulluq səviyyəsi  58,7 % olsa da, 
kişilərdə bu rəqəm 65,7% -dir. Eyni zamanda, çalışan 
qadınlar arasında 15-29 yaş arası gənclər 24%, bütün 
işləyən kişilər arasında isə eyni yaş qrupundakı gənc-
lər 26,3 % təşkil edir. 

Dövlət orqanlarının bütün muzdlu işçilərinin 
60% -ə qədəri, bələdiyyə üzvlərinin 30% -i gənc kad-
rlardan ibarətdir. Gənc oğlan  və qızlar  parlament-
də, biznes strukturlarında və digər sahələrdə təmsil 
olunur və cəmiyyətin inkişafına mühüm töhfə verir-
lər. Müasir Azərbaycan gəncləri iş axtararkən həm 
ənənəvi, həm də yeni, bəzən yaşlı əhali üçün əlçatmaz 
olan müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Həm döv-
lət, həm də özəl məşğulluq xidmətlərinə, tanışlarına 
, qohumlarına, universitet müəllimlərinə / işçilərinə 
müraciət edirlər, İnternet resurslarından fəal şəkildə 
istifadə edirlər, CV-lərini işəgötürənlərə rahatlıqla 
göndərə bilirlər.

Baxmayaraq ki, Azərbaycanda qeydə alınmış iş-
sizlik faizi  5% -dir, və bu rəqəm MDB ölkələri və bir 
sıra Avropa ölkələrindən daha aşağı olsa da, ölkədə 
məşğulluğun artırılması, gənclərin məşğulluğunun 
artırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. . Azər-
baycan iqtisadiyyatının yenidən qurulması işlərisürət-
ləndirilir. Əsas diqqət qeyri-neft sektoruna yönəldilib.

Bazara girişi asanlaşdırmaq üçün BƏT ilə birgə 
çox sayda layihələr həyata keçirilir. Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP)  əsasında 
yaradılan SYSLAB mərkəzləri iş axtaranların əmək 
bazarına inteqrasiyasına köməklik göstərmişdir. 
ƏƏSMN yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin və 
Əmək Birjasının göstəriciləri vətəndaşları uyğun iş-
lərlə təmin etməklə, onların ödənişli ictimai işlərə və 
müvəqqəti işlərə cəlb etməklə artır . Bu işlə təmin olu-
nan vətəndaşların əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. 

Əlillərin, fiziki məhdudiyyətli gənclərin məşğul-
luğunu təmin etmək üçün mümkün tədbirlər görülür. 
Peşə Reabilitasiya Mərkəzləri yaradılıb və fəaliyyət 
göstərir. Düzgün peşə seçmək üçün vətəndaşlara, 
əsasən orta ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinif şa-
girdlərinə müasir əmək bazarının tələbləri barədə ge-
niş məlumat və peşəkar məsləhətlər verilir. Ali təhsil 
müəssisələrində “Karyeda ilk addım”  devizi altında 
fəal məşğulluq tədbirləri keçirilir. 

Xüsusi testdən keçməklə işə qəbul prosesini hə-
yata keçirən dövlət sektorunda işə qəbul zamanı şəf-
faflıq və obyektivliyə nail olmaq üçün çox sayda işlər 
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Üçüncü və dördüncü göstəricilər – bu mədə-
niyyət sənayesi və kütləvi yerlərdə, mədəniyyət və 
idman obyektlərində kassa qəbzləridir. Koronavi-
rusla mübarizə tədbirləri səbəbiylə premyeralar, 
konsertlər, festivallar, daxili və beynəlxalq mədəni 
və idman tədbirləri təxirə salınır ki, bu da bilet satı-
şında özünü biruzə verir.

Son göstərici- istehlakçı etibarlılığı. Buradakı 
vəziyyət hələ “iqtisadi çaxnaşmaya” səbəb olacaq 
dərəcədə deyil.

Hazırda pandemiyanın Azərbaycana vurduğu 
zərərin dəqiq qiymətləndirilməsi qeyri-mümkün-
dür. Lakin,  mövcud məlumatlara görə gündəlik 
itkilər 120-150 milyon manat (71-88 milyon ABŞ 
dolları) təşkil edir. Qeyri-neft sektorunda pande-
miyanın təsir göstərdiyi vergi ödəyicilərinin payı 
46.4% təşkil edir. İlin birinci yarısının nəticələrinə 
görə, milli iqtisadiyyatda istehsal azalır və bu sə-
bəbdən, dövlət borcunun ümumi daxili məhsula 
(ÜDM) olan nisbəti 20,7% -dən 24,5% -ə yüksəl-
mişdir.

Turizm, qeyri-ərzaq mallarının ticarəti və xid-
mət sektorları ÜDM-ə cüzi töhfə versə də, iqtisa-
diyyatın ən çox zərər gördüyü sahələr idi  ,hTu-
rizm və qeyri-ərzaq malları ticarətinin Azərbaycan 
ÜDM-dəki payı 5% təşkil edir. Lakin əsas problem 

Hal-hazırda, COVID-19 koronavirus pande-
miyasının yayılmasının iqtisadi və sosial sferada 
təsirini məşğulluq səviyyəsi, inflyasiya, maliyyə 
vəziyyəti, ÜDM və s. kimi göstəricilər ilə qiymət-
ləndirmək çətindir, çünki adıçəkilən göstəricilərlə 
bağlı məlumat aylar sonra əldə edilir. 

İstehlak xərclərinin qlobal iqtisadiyyatın 70% 
-ni təşkil etdiyini nəzərə alaraq, istənilən fəaliy-
yətin  dayandırılmasının maddi zərərlə nəticələn-
diyini demək olar.. 2020-ci ilin birinci yarısı üzrə 
vaxtında məlumat əldə etmək üçün istehlakçıların 
vəziyyətə necə reaksiya verdiyini müəyyənləşdirən 
beş göstərici nəzərdən keçirilmişdir.

İlk yerdə  turizm sektoru gəlir. Ölkədə davam 
edən hazırkı vəziyyətlə əlaqədar mehmanxanalar-
da sıxlığın ciddi şəkildə azaldığı müşahidə edilir. 
Azərbaycanda 2020-ci ilin birinci yarısında öncə-
ki  illə müqayisədə xarici qonaqların sayının 2 dəfə 
azaldığı müəyyən edilmişdir. Nəticədə etibarilə də 
böyük maliyyə itkisi də yaranır . 

İkinci göstərici - pərakəndə satış sektorudur. 
Əldə edilən məlumata əsasən, ölkədəki istehlakçı-
lar əsasən zəruri mallar almağa başlamışdır. Dər-
man vasitələri, təmizlik məhsulları, məişət məhsul-
ları, ərzaq və qablaşdırılmış suların satışında artış 
nəzərə çarpır.

Azərbaycanda pandemiyaya görə itki ilə üzləşən iqtisadiyyatın sektorlaru



23

Azərbaycan sabit valyuta məzənnəsini saxla-
yan ölkələrdən biri olduğu üçün gəlirlərin itirilməsi 
dövlət büdcəsinə sarsıdıcı zərbə vur. İlin birinci və 
ikinci rübündə, ölkə 7,3 milyard ABŞ dolları olaraq 
hesablanan Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 2,8 
milyard ABŞ dolları məbləğinixərcləmişdir.  Eyni 
zamanda, Azərbaycanın maliyyə sektorunda lik-
vidlik və maliyyə sabitliyi baxımından çətinliklər 
yaranmışdır. 

Bu il ölkənin məşğulluq idarələri tərəfindən 
işsiz statusu alanların sayı 365,4 min nəfər olub 
(2019-cu illə müqayisədə 5 dəfə çox) və bunun da 
37,1%-i qadınlar təşkil edir. Halbuki, bunlar yalnız 
reallıqdan fərqli olan rəsmi məlumatlardır. Bürok-
ratik baxımdan işsiz statusunu almaq elə də çətin 
proses deyil. Təəssüf doğuran hal odur ki, insanlar 
(əsasən bölgələrdə) işsiz statusunu almaq hüquq-
ları barədə məlumatsızdırlar və özünüməşğulluq 
hüququ barədə kifayət qədər məlumatlı deyillər.

bu sahələrdə çalışan 300000-400000 işçinin olma-
sıdır. 

Həm karantin tədbirləri, həm də dünya ba-
zarında neftin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiy-
yatına ciddi təsir göstərmişdir. AYİB 2020-ci ildə 
ÜDM-nin 2% azalacağını gözləyir və BVF-in cari 
hesablamalarına görə ÜDM-nin 9.2% -ə bərabər 
olan profisitdən 8.2 %-lik kəsrə keçəcəyini təxmin 
edir.

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin mə-
lumatına əsasən 2020-ci ilin yanvar ayından avqust 
ayına qədər ölkənin ÜDM-i əvvəlki ilə müqayisə-
də 3% azalmışdır. İqtisadiyyatdakı tənəzzül dünya 
əmtəə qiymətlərinin azalması ilə daha da pisləşdi: 
ÜDM-in yaradılmasında neft sektorunun iştirakı 
4.9% azaldı, halbuki, iqtisadiyyatın digər sahələrin-
də bu azalma 1.7% -dən artıq olmadı. Xarici ticarət 
dövriyyəsi 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları arasında 
2019-cu ilin birinci yarısına nisbətən real olaraq 
22,5% (idxal 43,4%, ixrac 7,1% azalıb) azalıb.



24

bir ildə bu istiqamətə yönəldilən diqqət və görülən 
işlərin sayı artmış  və intensivləşmişdir.

Əmək və Əhalininin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyi yanında Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat 
Agentliyinin inzibati binası və Bakı şəhəri Yasamal 
rayonu ərazisindəki ilk DOST mərkəzinin açılış 
mərasimində iştirak edən Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti İlham Əliyev Özünüməşğulluq Proqra-
mının sosial sferada vacib təşəbbüs olduğunu və 
proqramın məşğulluq və iqtisadi inkişaf baxımın-
dan gələcəyinin olduğunu vurğulamışdır. 

 “Vətəndaşların bu proqrama böyük maraq 
göstərdiklərinə görə çox şadam. Bir neçə ildir ki, 
bu məsələ ilə məşğul oluruq. Son vaxtlar bu sahə-
də daha fəal işlər aparılır və müraciətlərin sayının 
artması məni olduqca sevindirir. Mənim təşəb-
büsümlə bu məsələni Dünya Bankı ilə müzakirə 
etdik. Onları da bu məsələlərə cəlb etdik. Dünya 
Bankı maliyyə mənbələrindən istifadə edərək bu 

Özünüməşğulluq - muzdlu işdən fərqli olaraq 
birbaşa sifarişçidən gəlir əldə etmək formasıdır. 

Beynəlxalq təcrübədə özünüməşğulluq proq-
ramı ilə çalışan insanların rəsmi işləmək hüququ 
olduğu bir neçə növ fəaliyyət növü vardır: repi-
titorluq, təmizlik və ev işləri, uşaqlara, xəstələrə, 
əlillərə və 80 yaşdan yuxarı şəxslərə qulluq. Lakin, 
hər bölgədə bu siyahı yerli hakimiyyət orqanlarının 
qərarına uyğun olaraq dəyişir.

Hökümətin sosial-iqtisadi siyasətinin əsas 
məqsədlərindən biri işsizlik səviyyəsini azaltmaq 
və onu  ən aşağı səviyyədə saxlamaqdır. Bu məqsə-
də nail olmaq üçün bütün mümkün vasitələrdən is-
tifadə olunur. Bütün icra strukturlarının bu planın 
həyata keçirilməsində maraqlı olduğunu və bunun 
icrasında fəal iştirak etdiyini deyə bilərik. Sözsüz 
ki, indiyə qədər ən böyük məsuliyyət Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin üzərinə dü-
şür. Dövlət başçısının sərəncamı ilə əlaqədar son 

Özünüməşğulluq nədir?
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lığının və əhalinin iqtisadi fəallığının, ailə gəlirlə-
rinin artmasına, əlavə iş yerlərinin açılmasına, ha-
belə  vergi ödəyicilərinin sayının və sosial sığorta 
ödənişlərinin artmasına imkan yaradır.

Əldə edilən nəticə barəsində danışmaq üçün 
hələ çox tezdir. Lakin digər ölkələrin təcrübəsi 
göstərir ki, işsiz vətəndaşları dövlət büdcəsi vasitə-
silə maliyyələşdirmək və daha sonra vergi ödənişi 
olaraq dividendlərin əldə olunması  sadəcə işsizlik 
müavinətini ödəməkdan daha yaxşıdır, bu da öz 
növbəsində heç nə etmədən qazanc əldə edən şəxs-
lərin məşğulluğunu ləngidir.

Bunu anlayan Azərbaycan bankları özünüməş-
ğulluq proqramlarına qoşuldu. 

Əhalinin həssas qruplarının özünüməşğullu-
ğunun təşkilində banklar tərəfindən yardım Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin irəli sürdüyü təşəbbüs, 
bankların bu fəaliyyətinin genişlənməsinə şərait 
yaratdı. Bu məqsədlə, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi, AMB və Azərbaycan Bank-
lar Assosiasiyası arasında imzalanmış əməkdaşlıq 
memorandumunun müddəalarının həyata keçiril-
məsi üçün fəal iş aparılır. İlkin mərhələdə proqra-
mın həyata keçirilməsi üçün ona  ölkədə fəaliyyət 
göstərən aşağıdakı səkkiz bank qoşuldu: Azərbay-
can Beynəlxalq Bankı, KapitalBank, PAŞA Bank, 
Accessbank, BankRespublika, Rabitabank, Turan-
bank və YeloBank. 

Həyata keçirilən birgə fəaliyyət planı əhali-
nin həssas qrupları arasında məşğulluq səviyyəsi-
ni artırmaq və kiçik biznesləri (əlillər, aztəminatlı 
ailələr, şəhid ailələri, məcburi köçkünlər, işsizlər və 
işəgötürənlər və digərləri)  dəstəkləmək üçün əlavə 
imkanlar yaratmaq, həm də hazırda ölkədə korona-
virus (COVID-19) pandemiyasının yaratdığı mənfi 
sosial-iqtisadi nəticələrin azaldılması iqtiqamətin-
də həyata keçirilən fəal dövlət siyasətini dəstək-
ləmək məqsədini daşıyır.

Banklar proqrama qoşulan vətəndaşlar ilə 
müvafiq qrant müqavilələri, xidmət və istehsalat 
sahəsindəki aktivlər(materiallar, avadanlıq və digər 
həqiqi mülkiyyət formaları daxil olmaqla) ilə bağlı 
iki il müddətinə zəmanət müqavilələrini imzalama-
ğa başladılar. Yaxın vaxtda dgər bankların da bu 
prosesə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Nəticədə, bu, 
özünüməşğulluq proqramına qoşulan bankların sa-
yını əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. 

sahəyə də vəsait ayıracaq və beləliklə, bu il Özü-
nüməşğulluq Proqramı təxminən 10 min vətənda-
şı əhatə edəcəkdir. Gələcəkdə bu işin miqyası daha 
da genişlənməlidir. Bu, məşğulluğun artmasına 
xidmət edəcək və eyni zamanda ölkə iqtisadiy-
yatına böyük töhfə verəcəkdir. Özünüməşğulluq 
proqramı qeyri-neft sektorunun, kənd təsərrüfa-
tının və xidmət sektorunun inkişafı üçün böyük 
əhəmiyyətə malikdir” İlham Əliyev

Proqramın Azərbaycanda 60 mindən çox əha-
lini əhatə edəcəyi və 15 min mikro sahibkarlıq su-
byektinin yaradılmasına töhfə verəcəyi gözlənilir. 
Proqram çərçivəsində kiçik bizneslərə, xüsusilə də 
ailə bizneslərinə dəstək tədbirləri həyata keçirilir. 
Bölgələrdə sahibkarlığın inkişafı üçün mikrokre-
ditlər də verilir. 

 “İşsizin dostu” proqramı bunun bariz nü-
munələrindən biridir. Proqram dövlət başçısının 
təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Bunun nəticəsində, 
vətəndaşlar ödənişli ictimai işlərə cəlb edilir. Bir 
nüansı qeyd etmək lazımdır ki, işə yalnız Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq 
Mərkəzlərində qeydiyyatdan keçmiş şəxslər cəlb 
edilir. Lakin, problemə sistemli şəkildə yanaşılması 
da təqdirəlayiq addımdır. 

Rəsmi statistika bu istiqamətdə görülən tədbir-
lərdən sonra işsizlik səviyyəsinin 7,3 %-dən 5 %-ə 
düşdüyünü göstərir. Yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 
%-ə qədər azalıb. 

Ümumilikdə, ötən il ərzində məşğulluqla bağlı 
görülən tədbirlər nəticəsində 40 minə yaxın vətən-
daş işlə təmin edilmişdir. Bu, əvvəlki ilə müqa-
yisədə daha yüksək rəqəmdir. Yəni, məşğulluq 
məsələlərinə müəyyən idarəetmə mexanizmi və 
əsasları nöqteyi-nəzərindən yanaşmaq lazımdır. 

DOST-in ilk mərkəzi 2018-ci ilin dekabr ayın-
da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu ərazisində fəaliy-
yətə başladı. Bu gün isə bunların sayı dördə çatıb. 
2019-cu ildə 30 min işsiz vətəndaş sosial işlərə cəlb 
edilmişdir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, Azərbay-
canda hər il 100 min işçi əmək bazarına daxil olur. 
Bu qədər insanı işlə  təmin etmək elə də asan deyil-
dir. Ümumilikdə, əhalinin sayı artdıqca işçi qüvvəsi 
də artır. DOST proqramı kimi layihələr bu problemi 
araşdıraraq işsizlik səviyyəsini müəyyənləşdirəcək 
və nəzarətdə saxlayacaqdır. 

Özünüməşğulluq proqramı əmək məhsuldar-
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ləndirilməsi ilə əlaqədar  həyata keçirilən nəzarət 
tədbirlərinin koordinasiyasının təmin edilməsi Ko-
missiyanın qarşısına qoyulan əsas tapşırıqlardan 
biridir. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər artıq 
müsbət nəticələr  verməyə başlamışdır. 

2019-cu ilin nəticələrinə həsr olunmuş görüş-
də Prezident İlham Əliyev hökümət orqanlarına 25-
dən çox təlimat vermişdir. Pandemiya nəticəsində 
dünyada yaranan vəziyyətdən söhbət açan Prezi-
dent İlham Əliyev bunun iqtisadiyyatımız üçün bö-
yük problem olduğunu qeyd etmişdir. 

 “Gəlirlərimiz təbii olaraq azalır. Buna bax-
mayaraq, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu ilin 
dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı heç bir problem 
olmamalıdır. Hər şeydən əvvəl, bütün sosial öhdə-
liklər tam yerinə yetirilməli və sosial infrastruktur 
layihələrinin icrası təmin edilməlidir. Eyni zaman-
da, büdcə xərcləri təkrar nəzərdən keçirilməklə  zə-
ruri olmayan layihələr təxirə salına bilər. Əlbəttə ki, 
hazırki  layihələrin həyata keçirilməsi və ya əksinə, 
təxirə salınması məsələsini   düşündükdə, məşğul-
luq məsələlərini nəzərdən keçirmək zəruridir. Belə 
ki,  dövlət tərəfindən həyata keçirilən investisiya 

Qeyri-rəsmi sektorun dövlət üçün nə qədər 
vacib olduğunu və  nə qədər problemli olduğunu 
anlamaq mərhələsinə çatmışıq. Məsələn: qeyri-for-
mal iqtisadiyyatda çalışan işçilərin payı  qeyri-kənd 
təsərrüfatı sektorunda çalışan ümumi işçilərin sa-
yının faizi olaraq dünyada 22 %-dən 58 %-ə qədər 
dəyişməkdədir. 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 
əmək hüquqlarının qorunması, işçilərin maddi və 
sosial ehtiyaclarının qarşılanması və layiqli həyat 
səviyyəsinin təmin edilməsi ölkədə həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi siyasətin prioritet məsələlərindəndir.

Qeyri-formal sektorun qlobal əhəmiyyətlili-
yi ilə əlaqədar olaraq, 17 mart 2017-ci il tarixində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Milli iq-
tisadiyyat və onun əsas sektorları üzrə strateji yol 
xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanın 
tətbiqi ilə əlaqədar Əmək Münasibətlərinin Tən-
zimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyasının ya-
radılması haqqında sərəncam imzalamışdır. Əsas 
məqsəd qeyri-formal  sektordan rəsmi iqtisadiyyata 
keçidin təmin edilməsidir. Əmək münasibətlərinin 
qeydiyyatı və işçilərin sosial müdafiəsinin güc-

Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi 
və qeyri-formal məşğulluğun leqallaşdırılması
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də cərimə tətbiq edilmişdir. 27 fakt üzrə cinayət işi 
açılmışdır. İl ərzində vergi orqanlarının xətti üzrə 
ödənilmiş sosial sığorta haqlarından əldə edilən 
gəlir 26 faiz artaraq 2 milyard 931 milyon manat 
təşkil etmişvə bununla da, proqnoz 105,8 % yerinə 
yetirilmişdir. 

Dövlət Statistika Komitəsi, həm İqtisadiyyat, 
həm də Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazir-
likləri ilə ortaq şəkildə razılaşdırılmış metodologi-
ya əsasında qeyri-formal məşğulluğun səviyyəsini 
qiymətləndirmək üçün araşdırmalar aparmışdır. 
Beynəlxalq metodologiyaya əsaslanaraq, sözüge-
dən araşdırmalar üzrə hazırlıq  işləri, prosesə xarici 
mütəxəssisləri cəlb etməklə həyata keçirilmişdir.

Tədqiqatlar göstərir ki, qeyri-rəsmi məşğul-
luğun yüksək səviyyədə olduğu sahələrdən biri də 
inşaat sektorudur. 2017-2019-cu illərdə bu sahə-
də 171 monitorinq aparılmış, 170 min 600 əmək 
müqaviləsi imzalanmışdır ki, bunun da 90 min 451-
i və ya 45 %-i bu monitorinqlər nəticəsində işəgö-
türənlər tərəfindən bağlanan müqavilələrdir. Yəni, 
monitorinqlər bu sektordakı əmək müqavilələrinin 
45%-nin imzalanmasına şərait yaratmışdır. 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
tikinti sahəsində qeyri-formal  əmək münasibət-
lərinin qarşısının alınması istiqamətində apardığı 
işlərin tərkib  hissəsi olaraq, vətəndaşlara xidmət 
və sosial yenilikləri göstərmək üçün Dövlət Agent-
liyinin Əmək Münasibətləri Monitorinq Mərkəzinə 

layihələri eyni zamanda məşğulluğu təmin edir və 
əhalisi artan Azərbaycan üçün məşğulluq məsələsi 
əlbəttə ki, ön plandadır”. İlham Əliyev

Nazirlər Kabineti bu təlimatları sistemləşdir-
miş və onların  icrası  üçün Tədbirlər Planını hazır-
lamışdır. Bununla bağlı olaraq, müvafiq sərəncam 
imzalanmışdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 
ödənişlərin son 2 ildə 37 faizdən çox artmasının, 
aparılan islahatların və bu günə kimi qarşıya qoyul-
muş tapşırıqların  real göstəricisi olduğu da qeyd 
edilmişdir Son 15 ildə ölkədə 2 milyondan çox yeni 
iş yeri açılmış, işsizlik səviyyəsi  5 %-ə qədər azal-
mışdır. 2017-ci ilin ikinci yarısından 2019-cu ilin 
sonuna qədər ümumilikdə 300 min əmək müqavilə-
sinə nəzarət edilmişdir. Rəqəmlərin ildən-ilə art-
ması da yaxşı göstəricidir. Yalnız  2019-cu ildə bu 
rəqəm 153 min təşkil etmişdir. Ümumilikdə, 300 
minə qədər artım, əhalinin məşğulluğunun 21,2 % 
artması deməkdir. 2019-cu ildə qeydə alınan 153 
minəmək müqaviləsindən 99 mini özəl sektorun 
payına düşür. 

2019-cu ildə bu sahələrdə qeyri-formal məş-
ğulluğun qarşısını almaq üçün bir sıra operativ ver-
gi tədbirləri həyata keçirilmişdir. İl ərzində 7294 
qanun pozuntusu faktı aşkar edilmiş və qanuna 
uyğun olaraq müavfiq tədbirlər görülmüşdür. Belə 
ki, ilk dəfə pozuntu halı aşkar edilən sahibkarlara 
yazılı xəbərdarlıq edilmişdir   Təkrar pozuntulara 
yol vermiş şəxslərə isə 268 min manat məbləğin-
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yının artırılacağının da mümkün olduğunu göstərir. 
Altı ay ərzində sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb 

edilən vətəndaşların sayının 466 min nəfər oldu-
ğunu qeyd etmək lazımdır. Dövlət Sosial Sığorta 
Fonduna edilən  ödənişlərin 37 %-dən çox artması 
Tədbirlər  Planı çərçivəsində həyata keçirilən işlə-
rin əyani sübutudur. Yalnız 2019-cu ildə özəl sek-
torda 99 min əmək müqaviləsi imzalanmışdır. 

Qeyd edək ki, qeyri-formal  sektorun ləğvi is-
tiqamətində vergi nəzarəti ilə bağlı əməliyyat-axta-
rış tədbirləri həyata keçirilir. Yalnız  keçən il 7294 
qanun pozuntusu faktı aşkar edilmiş və qanuna uy-
ğun olaraq ilk qanun pozuntularına cavab olaraq 
yazılı xəbərdarlıqlar edilmişdir. Lakin dəfələrlə po-
zuntulara yol vermiş şəxslərə qarşı 268.000 manat 
məbləğində cərimə tətbiq edilmiş, 27 fakt üzrə ci-
nayət işi başlanmışdır. İl ərzində vergi orqanların-
dan, habelə sosial sığorta haqlarından əldə edilən 
gəlir 26 faiz artaraq 2 milyard 931 milyon manat 
təşkil etmişdir. 

Dövlət Statistika Komitəsi, beynəlxalq 
mütəxəssislərin iştirakı ilə İqtisadiyyat, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdıra-
raq hazırlanmış metodologiya əsasən  qeyri-formal 
məşğulluğun səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 
araşdırma aparır.

inşaat lisenziyaları, lisenziya alan hüquqi və fiziki 
şəxslər barədə məlumat göndərir.

İlin əvvəlində Əmək Münasibətlərinin Tən-
zimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyasının 
iclasıkeçirilmiş , burada iştirak edən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınmasının 
və şəffaflığın artırılmasının vacibliyini vurğulamış-
dır. Beş hissə və 36 maddədən ibarət fəaliyyət planı 
dəyərləndirilmişdir. 18 bəndin tam, yeddi bəndin 
isə qismən yerinə yetirildiyinin qeyd edildiyi iclas-
da 11 bəndin də icra edildiyi diqqətə çatdırılmışdır. 
Ümumilikdə, görülən işlər müsbət qiymətləndiril-
mişdir. 

Son iki il yarım ərzində 300 minə qədər əmək 
müqaviləsi imzalanmışdır. Bu 300 min əmək 
müqaviləsi ümumi fəal əhalinin 21.2 %-ni təşkil 
edir. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci 
ilin ilk yarısında əmək müqaviləsi ilə çalışan  iş-
çilərin sayı 1661692 nəfər təşkil etmişdir. Həmin 
bu müddət ərzində qeyri-dövlət sektorunda əmək 
müqaviləsinin rəsimləşdirildiyi  şəxslərin sayı isə 
110 min nəfər olmuşdur. 

Bu, pandemiya ilə əlaqədar yaranan çətinlik-
lərə baxmayaraq, qeyri-dövlət sektorunda əmək 
müqavilələri və bərpa olunan sosial hüquqlar va-
sitəsilə nəinki işçiləri saxlamağın, hətta onların sa-
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ri üçün yeni bank kreditlərinin verilməsi üçün kre-
dit-zəmanət proqramı” da hazırlanmışdır. Beləliklə, 
burada məqsəd Azərbaycanda iqtisadi inkişafın tra-
yektoriyasını saxlamaq məqsədilə, yeni layihələrin 
maliyyələşdirilməsi prosesini davam etdirməkdir. 
, Belə ki, karantindən sonrakı fəaliyyət dövründə 
canlanma müşahidə ediləcəkdir. 

Beşinci proqram -  “Koronavirus pandemiya-
sından zərər çəkən  sahələrdə fəaliyyət göstərən 
sahibkarlıq subyektləri üçün mövcud kredit portfe-
linindəstəklənməsi üzrə  kredit zəmanəti proqramı” 
olaraq nəzərdə tutulmuş proqramdır. Bu proqramda 
qismən dövlət büdcəsindən, habelə Sahibkarlığın 
İnkişafı Fondundan vəsaitlərin cəlb edilməsi nəzər-
də tutulur. Buradakı ən vacib hədəf həm  biznes su-
byektlərinə dəstək göstərmək , həm də kredit port-
feli dayanıqlılığının maliyyə və bank sektoru üçün 
zəruri, çox vacib və əhəmiyyətli olmasını təmin 
etməkdir.

Altıncı və yeddinci istiqamət olaraq “Əhalinin 
maddi vəziyyətini dəstəkləyən sosial paket” və “So-
sial cəhətdən həssas qruplara mənsub ailələrin üzv-
ləri olan tələbələrin təhsil xərclərinin ödənilməsinə 
dəstək proqramı” nəzərdə tutulmuşdur. Əhalinin 
sosial baxımdan həssas qrupuna məxsus ailələrdən 
olan tələbələr üçün təhsil haqqı xərcləri ödəniləcək.

Bundan başqa, səkkizinci istiqamət olaraq ipo-

Hökumətin ümumi koordinasiyası vasitə-
siləiqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin rəhbərləri-
nin, özəl və bank sektoru təmsilçilərinin, Sahibkar-
lar və Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyalarının 
nümayəndələrinin iştirakı və işçi qruplarının rəh-
bərləri ilə müntəzəm məsləhətləşmələr aparmaqla 
10 proqramdan ibarət paket hazırlanmışdır.

Bunlardan ikisi aşağıdakılardır: - “Korona-
virus pandemiyasından zərər çəkən  sektorlarda 
çalışan 304000 muzdlu işçinin əmək haqlarının 
kompensasiyası üçün maliyyə dəstəyi proqramı” 
və “Koronavirus pandemiyasından zərər çəkən  
sektorlarda çalışan  292.000 fərdi (mikro) sahibkar 
üçün maliyyə dəstəyi proqramı”. Hər iki proqra-
mın ən vacib şərt və çərçivəsi, pandemiyadan zərər 
çəkən  sektorda olan 336 min müəssisədə iş yerləri-
nin qorunub saxlanmasına yönəldilib.

Üçüncü proqram - “Koronavirus pandemi-
yasından zərər çəkən sahələrdə fəaliyyət göstərən 
sahibkarlıq subyektləri üçün vergi güzəştləri, im-
tiyazlar və vergi tətilləri proqramı” dır. Bu geniş 
bir proqram olmaqla, B ilk növbədə zərər çəkən 
sektorları əhatə etsə də, bəziləri daha geniş sahəyə 
aiddir.

Bundan başqa, , “Koronavirus pandemiyası 
nəticəsində meydana gələn itkilərdən əziyyət çəkən 
sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlə-

Hökümətin anti-böhran paketi
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dövlət və özəl şirkətlər demək olar ki, obyektiv sə-
bəblərdən işlərini dayandırmış  və ya dondurmuş-
durlar.Bu müəssisələrlə bağlı hədəf proqramı hazır-
lanmışdır.

Bu geniş miqyaslı iqtisadi və sosial paket iq-
tisadi sahədə artan tempə müsbət təsir göstərmə-
li və eyni zamanda, həssaslıq kateqoriyasına aid 
olan vətəndaşlar bu böhrandan qorunmalıdır. Əsas 
məqsəd ilk növbədə vətəndaşların təhlükəsizliyi, 
sağlamlığı və rifahının qorunmasından ibarətdir. 

Azərbaycan hökumətinin böhran əleyhinə pla-
nının məzmunu aşağıdakı kimidir: koronavirusun 
nəticələri ilə mübarizənin aparılma qaydası və 3.5 
milyard manat (2 milyard ABŞ dolları) həcmində 
göstərilən 10 proqramın müddəaları vətəndaşların 
diqqətinə çatdırılmışdır.

teka krediti  və kreditlərə zəmanət mexanizmi üçün 
maliyyə dəstəyi proqramı müəyyənləşdirilib. Bu 
proqram həm inşaat sektorunun fəaliyyətinin davam 
etdirilməsinə, genişlənməsinə, həm də əhali üçün 
hər zaman lazım olan mənzil probleminin həllinə 
müəyyən töhfə verəcəkdir. 

Proqramın doqquzuncu istiqaməti -  “Əhali-
nin elektrik enerjisi sərfiyyatına  görə kommunal 
ödənişlərə dəstək proqramı”dır. İnsanlar evdə daha 
çox vaxt keçirirlər, buna görə də elektrik istehlakı 
artır. Bu proqram, hər şeydən əvvəl, mövsümü və 
limitlərin genişləndirilməsini nəzərə alaraq elektrik 
enerjisi üçün ödənişi təmin edir.

Nəhayət, “Sərnişin daşımalarının həyata keçi-
rilməsi üçün zəruri sahələrin dəstəklənməsi proq-
ramı” da mövcuddur. Həyati zəruri olan fəaliyyətlə 
məşğul olan bir sıra şirkətlərin - sərnişin daşınması, 
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Biznes sahəsinə gəldikdə, hökümət pandemi-
yadan sonrakı mərhələ üçün hazırlaşır və biznesin 
inkişafi -  sabitliyi üçün kredit imkanlarını təklif 
edir. 

Ölkənin əsas gəlir mənbəyi neft ixracı oldu-
ğundan,  neftin qiymətlərində müşahidə olunan 
azalma 2020-ci ildə ölkədə iqtisadi artım tempi və 
gəlirdə azalmaya gətirib çıxaracaq. Bununla yana-
şı, 2021-ci ildə neft və qaz qiymətlərindəki can-
lanmanın təsiri ilə  iqtisadi artımın 1,5 % olacağı 
proqnozlaşdırılır. Təbii qaz istehsalının genişlən-
dirilməsi, xidmət sahəsində və ticarətdəki artım 
templəri iqtisadi inkişafa dəstək olacaq, ölkənin 
xalis ixracatını gücləndirəcəkdir. Minimum əmək 
haqqının, təqaüdlərin, bütün növ müavinətlərin art-
ması ilə istehlakın da artacağı gözlənilir.

İqtisadi tənəzzülə baxmayaraq, hökumət ölkə-
dəki makroiqtisadi vəziyyətə nəzarət edir və dövlət 
rəsmilər öz bəyənatlarında vəziyyətin düzələcəyinə 
ümid edirlər. Bütün mümkün ssenarilər proqnozlaş-
dırılır, dünya enerji və fond bazarlarındakı kəskin 

Hökümət öz gəlirlərini itirən sahibkarlara yar-
dım göstərmiş, hətta onların işçilərinə belə aldıqları 
əmək haqlarına uyğun olaraq  ödənişlər etmişdir. 
Lakin, rəsmi maaşlar ailələrin ehtiyaclarını qarşıla-
maq üçün yetərli deyildir. Əvvəllər işçilərin maaş-
ları və digər xərclər ödənildikdən sonra adi sahib-
karın xidmət sektorundakı kiçik obyektlərdən əldə 
etdiyi qazanc ayda təxminən 1200 manat (710 ABŞ 
dolları) təşkil edirdi. İndi dövlətdən aldığı 700 ma-
nat (410 ABŞ dolları) dövlət yardımı ilə obyektin 
icarə haqqını  ödəməkdən başqa heç nə edə bilmir.

İşsiz kimi qeydiyyatdan keçmiş şəxslərə döv-
lət tərəfindən verilən yardıma gəldikdə isə190 
manat (111 ABŞ dolları) məbləğində müavinət 
ödəyərkən, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nöm-
rəsinin (VÖEN) olması heç bir əhəmiyyət daşımır.

Belə “qeyri-standart vəziyyətdə” hökumət 
əsas istehlakçının tələbatının azalmasının qarşısını 
almağa çalışır,  işini itirmiş və evdə qalan insanla-
rın gəlirlərini kompensasiya etmək üçün addımlar 
atır.

Aktiv maliyyə və pul-kredit siyasəti
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isə az olmasının” “ ciddi tədbirlər” görməyə imkan 
verəcəyini bildirmişdilər. 

Bu baxımdan, vergi güzəştləri, koronavirus 
pandemiyasının fərqli sahədə çalışan vergi ödəyi-
cilərinə  vurduğu zərərə uyğun olaraq dəyişir.

Karantin tədbirləri aradan qaldırıldıqdan dər-
hal sonra iqtisadi fəaliyyət tam bərpa olunması 
mümkün olmadığı üçün dövlət sahibkarlara dəstək 
göstərəcək. Dövlət dəstək proqramlarının punktla-
rından biri həm mövcud, həm də gələcək kreditlər 
üçün dövlətin sahibkarlara müəyyən güzəşt vermə-
sini əhatə edir.

Digər əsas prioritet tapşırıq da iş yerlərinin qo-
runmasıdır. Hökümət yardım mexanizmləri işləyib 
hazırlamış və sahibkarlar artıq müəyyən edilmiş 
qaydalara uyğun olaraq artıq həmin mexanizmlərə 
müraciət edə və onlardan o istifadə edə bilər. Yar-
dım paketinin formalaşdırılması prosesində əsas 
amillərdən biri olaraq işlər qorunub-saxlanılmışdır. 
İşçilərin sayını və iş yerlərini azaltmayan sahibkar-
lar yardım mexanizmlərindən yararlana bilərlər. 
Sosial cavabdeliyi  tətbiq edənlərə isə dövlət tərə-
findən yardım göstərilir. 

dalğalanmalara qarşı tədbirlər planlaşdırılır. Azər-
baycan hökuməti əhaliyə təxminən 2,5 milyard ma-
nat (1,5 milyard ABŞ dolları) həcmində yardım pa-
keti və 1 milyard manat (590 milyon ABŞ dolları) 
həcmində vergi güzəştləri ediləcəyini elan etmişdir. 
2020-ci ildə xərclər planlandığından təxminən 2,5-
3 milyard manat (1,5-1,8 milyard ABŞ dolları) çox 
olacaq. Eyni zamanda, dövlət gəlirləri təxminən 5 
milyard manat (2,9 milyard ABŞ dolları) azalacaq.

Lakin, koronavirus pandemiyasının Azərbay-
can iqtisadiyyatına yalnız mənfi təsir göstərdiyini 
qeyd etmək yanlış olardı. İnternet texnologiyala-
rı və rabitə xidmətlərinə tələbin artması müəyyən 
dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir. Həm sənayedə, 
həm də kənd təsərrüfatında oxşar təsirlər mövcud-
dur. İnflyasiya yenə də aşağı səviyyədə qalır, belə 
ki, 2019-cu ildəki 2.6%-ə nisbətən, bu il bu rəqəqm 
yalnız 3.1% olmuşdur. Müsbət təsirlər qısa müd-
dətdə, mənfi təsirlər isə orta və uzun müddətdə or-
taya çıxa bilər. 

Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu 
daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki və-
ziyyəti “çox müsbət” dəyərləndirərək Azərbayca-
nın “valyuta ehtiyatlarının çox, xarici borcunun 
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Azərbaycan həmkarlar ittifaqları təkcə ölkənin 
mərhələli inkişafının şahidi deyil, həm də çoxsaylı 
infrastruktur, sosial və enerji layihələrinin həyata ke-
çirilməsi, biznes və investisiya mühitinin dayanıqlı 
inkişaf  inkişafı, sahibkarlığın təkmilləşməsi(xü-
susən özəl və orta ölçülü müəssisələr sektorunda), 
regional inkişaf strategiyasının uğurla həyata keçi-
rilməsi prosesinin birbaşa iştirakçılarıdır.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfedera-
siyası (AHİK) həmkarlar ittifaqlarını, əksəriyyətin-
də əsas problemlərin (xüsusilə hədəf 8) təşkilatın 
məqsəd və vəzifələri ilə üst-üstə düşdüyü ölkənin 
bütün inkişaf proqramlarına cəlb etmək ideyasını 
fəal şəkildə təbliğ edir,. Bu inkişaf proqramlarına  
tam və məhsuldar məşğulluq və layiqli əmək, cinsin-
dən asılı olmayaraq bərabər iş üçün bərabər ödəniş, 
gənclər arasında işsizlik, bütün növ uşaq əməyinin 
ləğv edilməsi, qeyri-formal iqtisadiyyatı formal iqti-
sadiyyata çevirmək,sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi 
və mikro, kiçik və orta müəssisələrin inkişafı, əmək 
hüquqlarının qorunması, təhlükəsiz iş şəraitinin ya-
radılması, əmək miqrasiyası və s. daxildir.

AHİK hökuməti və işəgötürənləri bir sıra va-
cib tələbləri yerinə yetirməyə çağırır. Bunlara aşa-
ğıdakılar daxildir: təlim-tədris proqramlarının ge-
nişləndirilməsi, təhsil prosesinin şərtlərinin müasir 
istehsalın tələblərinə uyğunlaşdırılması; milli və 
regional səviyyədə müvafiq inkişaf proqnozlarının 
hazırlanması; insan resurslarının idarəedilməsi sahə-
sində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması-
nın təşkili. Məşğulluq baxımından ən həssas işçilər 
kateqoriyasına yardım göstərmək və tətbiq olunan 
yeni texnologiyalar növlərinin məşğulluğa mənfi tə-

COVID-19 pandemiyasının alovlanması və 
onun nəticələri ilə əlaqədar görülən tədbirlərin effek-
tivliyinin təmin olunması üçünsosial dialoq və üç-
tərəfli danışıqlar vasitəsilə etibar mühitin formalaş-
ması zəruridir. Sosial dialoq mexanizmlərinə riayətin 
gücləndirilməsi və eləcə də, sözügedən mexanizm-
lərə dəstək işəgötürənlərin və işçilərin məşəqqətli, 
lakin zəruri siyasi tədbirlərə qarşı dayanaqlılıq və 
öhdəliklərin təminatı üçün möhkəm zəmin yaradır.  
Hazırda, sosial təzyiqin artdığı müddətdə sözügedən 
amilxüsusi  əhəmiyyət kəsb edir. 

BƏT-in “ Sülhün və qarşıdurmanın potensialı-
nın təmin olunması məqsədilə məşğulluq, və layiqli 
əmək haqqında 205 saylıTövsiyəsində (2017) sosial 
dialoqun zəruriliyini  və sahibkarlar (işəgötürənlər)
və işçi təşkilatlarının böhran vəziyyətlərinə qarşı ca-
vab tədbirlərindəmühüm rolunu vurğulayır. 

Azərbaycan Hökuməti, böhrana cavab tədbir-
lərində sosial tərəfdaşların müstəsna  rolunu nəzərə 
alır, birləşmə azadlığı, və həmkarlar ittifaqlarına 
(87 saylı) birləşməhüququnun qorunması haqqında 
1948-ci ildə qəbul edilmiş Konvensiyanın  (87 saylı) 
və birləşmə azadlığı, həmkarlar ittifaqlarına birləş-
mə hüququnun qorunması və kollektiv danışıqların 
aparılması prinsiplərinin tətbiqi haqqında 1949-cu 
ildə qəbul edilmiş  Konvensiyaya (98 saylı) riayət 
olunmasını təşviq edir, əməyin mühafizəsi, sosial tə-
minat, məşğulluq, diskriminasiyaya yol verilməmə-
si, iş şəraiti və ayrıca  işçi kateqoriyasının qorunması 
ilə bağlı milli və beynəlxalq əmək standartlarının 
əsaslarına uyğun olaraq birgəçalışır, eləcə də, CO-
VID-19 pandemiyası dövründə layiqli əmək prinsi-
pinə əməl olunmasını təşviq edir.

14. Sosial dialoqa əsaslanan həlli yolların tapılması
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nişləndirilməsi məsələsinin milli iqtisadiy-
yat və sosial siyasətin əsas məqsədi kimi 
təqdim edilməsi;

• kollektiv danışıqlar prosesində həmkarlar 
ittifaqlarının mövqelərinin gücləndirilməsi, 
müasir əmək haqqı sistemi barədə məlu-
matların verilməsi;

• sərbəst birləşmə hüququ;
• Əmək miqrasiyası. Qəbul edən ölkənin 

həmkarlar ittifaqları ilə təşəbbüskarlar ara-
sında əməkdaşlıq ideyasını təşviq edərək 
miqrant işçilərin qorunması və onlara dəstə-
yin təşviqi;

• sosial təminat;
• güclü gender bərabərliyi və qadınların həm-

karlar ittifaqlarında rolu;
• əməkdaşların potensialının artırılması və 

ölkənin işçi qüvvəsinin məşğulluq imkanla-
rının genişləndirilməsinə yönəldilmiş   si-
yasət və proqramların işlənib hazırlanması;

• gənclərin məşğulluğunun təşviqinə yönəl-
dilmiş proqramların hazırlanması və həyata 
keçirilməsi;

• sahibkarlığın inkişaf yolları ilə  yeni iş yer-
lərinin açılmasının təşviqi;

• hüquqlar, bərabərlik və diskriminasiyaya  
yolverilməməsi 

• beynəlxalq əməkdaşlıq. BMT-nin 2030-cu 
ilə qədər  Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
icrası çərçivəsində BƏT ilə sıx əməkdaşlı-
ğın davam etdirilməsi və genişləndirilməsi. 
Başqa ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi, 
məlumat mübadiləsinin aparılması, məlu-
mat və tövsiyələrin təyinatı üzrə istifadəsi.

 AHİK-yə üzv olan bütün təşkilatlar  təşəbbüs və 
tədbirlər prosesində fəal iştirak edirlər. Pandemiya-
nın yayılma yollarının birgə səylərlə qarşısını alınm 
as və fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması va-
cibdir . Tədbirlər planının işlənib hazırlanması və hə-
yata keçirilməsi məqsədilə sosial-iqtisadi məsələlər 
üzrə üçtərəfli komissiyanın gündəliyinə daxil etmək; 
həmkərlar təşkilatlarının  virtual şəbəkələrinin ya-
radılması və sosial şəbəkə vasitəsilə pandemiyaya 
qarşı potensialın təmin olunması məsələləri barədə 
açıq onlayn kursların keçirilməsi; həmkərlar təşkilatı 
hərəkatını  inkişaf etdirmək və davam etdirmək üçün 
P205-dən bir vasitə olaraq istifadə etmək .

AHİK hökumətin sosial tərəfdaşı olaraq, qey-
ri-rəsmi məşğulluqla mübarizədə səy göstərir. Bu 

sirini aradan qaldırmaq üçün hazırlanmış profilaktik 
tədbirlərin genişləndirilməsi məqsədi ilə tədbirlər 
görülməsi.

Burada sənayə, müəssisə səviyyəsində sosial  
dialoq mühüm əhəmiyyət kəsb edir, belə ki,  işçilər 
məlumatlandırılmalı, həm məşğulluq şərtlərinə təsir 
edən, həm də özlərinin mühafizəsi üçün görüləcək 
tədbirlər barədə konsultasiyalar aparılmalı  və mə-
lumatlandırılmalıdır. Bunları ardıcıl həll etmək üçün 
yalnız son 5 ildə AHİK Hökümət və Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) təşkilatı ilə 3 Baş Saziş bağlamağa 
nail olmuşdur. Hər il orta hesabla 110 sektorlar arası 
kollektiv müqavilə və 12000 tarif razılaşması  imza-
lanmışdır. 

Sosial əməkdaşlıq prinsipi əsasında həyata keçi-
rilən işlər dayanıqlı iqtisadi inkişaf və ölkə vətəndaş-
larının əmək hüquqlarının qorunması üçün möhkəm 
zəmin yaratmış, 2016-2020-ci illər  üzrə ölkənin la-
yiqli əmək  proqramının reallaşdırılması  və işçilərin 
sosial müdafiəsi sahəsində siyasətin həyata keçiril-
məsi üçün ilkin şərtlər müəyyənləşdimişdir. İş sfera-
sında  baş verən problemli məsələlər və dəyişikliklər 
AHİK tərəfindən Sosial və Əmək Münasibətlərinin 
Tənzimlənməsi üzrə Milli Üçtərəfli Komissiya və 
Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koor-
dinasiya Komissiyası iclaslarının gündəliyinə daxil 
edilir.

Ölkə həmçinin standartlarını yeniləməyə, onla-
rı etibarlı və aktual etməyə hazırdır və buna qadirdir. 
İş sferasında  olan digər dəyişikliklər kimi bu pro-
ses də güclərin birləşməsini  tələb edir. Konkret işlər 
görülmüş, konseptual əlaqələr və həyata keçiriləcək 
cavab tədbirlərinin dövrləri müəyyən edilmişdir. 
Burada söhbət,, təhlükələrin nəticələrinin qarşısını 
almağa imkan verən fəlakətlərin aradan qaldırılması  
tədbirlərinin işlənib hazırlanması, sabitlik və daya-
nıqlı inkişaf  imkanlarının əldə edilməsindən gedir. 
əldə etmək. Hazırda, AHİK dialoq tərəfdaşları ilə 
birgə aşağıdakı fəaliyyət sahələri ilə bağlı yanaşma-
lar üzərində işləyir:

• sosial dialoq və həmkarlar ittifaqlarının bö-
yük rolu;

• COVID-19 koronavirus pandemiyasının 
nəticələri ilə bağlı tədbirlər görmək. Xəbər-
darlıq, nəticələrin yumşaldılması və  hazır-
lığın təmin olunması.

• Dəyişiklik, vaxtında və səmərəli bərpa;
• ədalətli keçidlər və lazımi tədbirlilik. Həs-

sas təbəqələrə diqqət göstərmək;
• məşğulluğun qorunub saxlanılması və ge-
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siyalar dövlətin və millətin gələcəyini formalaşdırır. 
Üzvlərinin mənəvi hüquqvə mənafelərini qorumaq 
və müdafiə etmək, sosial həyatdakı xəstəliklərin ara-
dan qaldırılması; cinayət, alkoqolizm, narkomaniya, 
yoxsulluq, korrupsiya, yad əcnəbi idxal nümunələ-
rinin kütləvi informasiya vasitələri ilə genişləndiril-
məsi, təhsil müəssisələrinin təhsil sistemləri və proq-
ramlar, mədəniyyət sarayları və həmkarlar ittifaqı 
klubları, idman qurumları və cəmiyyətləri vasitəsilə 
vətəndaş-vətənpərvərin formalaşması istiqamətində 
işlərin nəticələrini görmək lazımdır. 

AHİK  Azərbaycan Respublikası da daxil ol-
maqla ölkələrin qarşısına qoyulan Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinin layiqincə həyata keçirilməsini vacib 
hesab edir.   Əminik ki, Hökumət və ölkənin İşəgö-
türənlər Konfederasiyası ilə bağlanan Baş Sazişin 
uğurla həyata keçirilməsi və “2019-2030-cu illər 
üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Stra-
tegiyasının məqsədlərinə nail olma  nəinki işsizlik 
səviyyəsinin artımının qarşısını alacaq, eləcə də  
qeyri-formal  məşğulluğa qarşı mübarizə aparacaq, 
habelə ölkədə işsizliyi 4%-ə qədər azaldacaq; formal 
məşğulluğu (aqrosənaye kompleksi istisna olmaqla) 
80% -ə çatdıracaq; əmək bazarında və təhsil sahəsin-
də fəal olmayan gənclərin (15-24 yaş) nisbətini 15% 
-ə endirəcək, regional peşə təhsili mərkəzlərinin sa-
yını 10-a çatdıracaq və daha çox ailəni əhatə edəcək 
özünüməşğulluq proqramları və aktiv əmək bazarı 
proqramlarının maliyyələşdirilməsini artıracaq.

sahədə geniş məlumatlandırma işləri aparılır. Bura, 
cari ilin  dörd ayı daxil olmaqla , 8-i respublikanın 
müxtəlif bölgələrində keçirilən, 4000  həmkarlar 
ittifaqı təşkilatçısı və aktivistlərin iştirakı ilə təşkil 
edilən 60-dan çox tədbir daxildir. Həmkarlar itti-
faqlarının mövqeyini əks etdirən prioritet məsələlər 
müəyyənləşdirilmiş, tövsiyələr və onların həyata 
keçirilmə yolları qəbul edilmiş və üç komponent 
olan iqtisadi, sosial və ətraf mühit arasında  vahid 
əlaqələndirmə təmin edilmişdir. 

 “Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli 
Komissiya”nın iclası zamanı qeyri-formal sektor 
və qeyri-formal məşğulluqda, məşğulluq statistikası 
ilə bağlı problemlər, ölçü  metodologiyaları, məlu-
matların qiymətləndirilməsinə yanaşmalar, onların 
nəticələri və s. müzakirə edilmişdir  Qeyd olunan 
problemlərin  hər birinin ayrı-ayrılıqda ölçülməsi və 
təhlil edilməsi məsələsi  müzakirəyə çıxarılmış, belə 
ki, onların hər biri üçün milli siyasətin  işlənib hazır-
lanmasına dair fərdi yanaşmaya ehtiyac vardır. 

Kollektiv müqavilələr və sazişlərin işlənib ha-
zırlanmasında xüsusi diqqət kadrların hazırlığı və 
onların ixtisas uyğunluğu göstəricilərinin artırılması, 
işçilərin peşəkar inkişafı üçün müvafiq şəraitin tə-
min edilməsi; , əmək bazarında tələb olunan əlaqəli 
peşələrə yiyələnmə imkanları;, ailə həyatının sosi-
al-iqtisadi şərtləri, ailə, ana və uşağın sağlamlığının 
qorunması; ailənin asudə vaxtının və istirahətinin 
təşkili .  Möhkəm və sağlam bir ailənin yaradılma-
sına, gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə  qoyulan investi-



36

sabsız  digər insanların da üzləşdiyi  ciddi sosial 
müdafiədəki boşluqlar aradan qaldırılmalıdır.

Üçüncüsü, pandemiya, iqlim dəyişikliyi ilə 
əlaqədar təhdidlər olaraq, təbiət hadisələrinin aktu-
allığını və uzunmüddətli dayanığlılığıntəmin olun-
masının zəruriliyini xatırlatdı.

Karbon qazı tullantılarının aşağı səviyyədə 
olduğu iqtisadiyyata keçid, bərpa olunan enerji 
infrastrukturunun qurulmasına və daha dayanıqlı 
yollara və tikililərə  investisiya qoymaq, elektrik 
şəbəkəsinin  ötürmə qabiliyyətinin genişləndiril-
məsi, ən yeni texnologiyaların hazırlanması və tət-
biqi çox mürəkkəbdir, lakin bunlariqtisadi və eko-
loji davamlılığı artırmaqla yanaşı, qısa müddətdə 
və kapital yığımında çox sayda iş yerinin açılması 
üçün vacib şərtlərdir. Hamımız bu çağırışı qəbul et-
məliyik.

Hər işdə bir xeyir var. Böhranlar insanlarda ən 
yaxşı keyfiyyətləri oyadır - biz bunaöz ölkəmizdə 
əyani şəkildə əmin olaraq, yalnız müharibə zama-
nı müşahidə olunan miqyasda ictimai məqsədlər 
üçün resursların səfərbər olunduğunun şahidi ol-
duq. Lakin,  bu müharibə ortaq bir düşmənə qarşı 
aparılır, baxmayaraq ki, həqiqi bir müharibə baş 
verib - vətən müharibəsi. Təəssüf ki, təxminən 30 
il davam edən diplomatik səylər və Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistanla apa-
rılan danışıqlar prosesi nəticə verməmişdir. Dövlət 
və xalq vahid  yumruq altında birləşərək, ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün bərpasına nail olmuşdur. Bütün 
silahlı münaqişələr  kimi, bu münaqişə də özündən 
sonra  dağıntı, xarabalıq, ekoloji fəlakət, ölüm, is-
tehsal vasitələrinin məhvini qoydu, başqa sözlə - 
kapital, iş yerləri və əmək resurslarının, gənclərin 
itkisi ilə nəticələndi., Təcavüzkar ölkə tərəfindən 
dağıdılmış və hazırda azad edilmiş şəhər və kənd-
lərin infrastrukturunun bərpası, qaçqınların geri 
dönməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması, dinc  
həyatın qurulmasını təşviq etmək üçün mexanizm 
və vasitələrin tətbiqi və ölkə iqtisadiyyatının sabit-
ləşdirilməsi üçün çox böyük işlər görülür. Hazırda, 
bunlar baş verməkdədir.

Yeni COVID-19 pandemiyası kimi genişmiq-
yaslı böhranlar beynəlxalq təşkilatları, hökumət-
ləri, işəgötürənləri, həmkarlar təşkilatlarını hvə 
bütün vətəndaş cəmiyyəti institutlarını prinsipial 
olaraq yeni ideyaları daha geniş şəkildə düşün-

Bugünkü reallıqlara uyğun olaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, effektiv peyvəndlərin hazırlanması-
nın və vurulmasının nə qədər vaxt aparacağı, epi-
demiyanın təkrar alovlanması  və ciddi izolyasiya 
müddəti və ehtimalı, habelə son iqtisadi nəticələr 
barədə çox məqam aydın deyil. Buna baxmayaraq, 
COVID-19-dan sonra beynəlxalq nizamın üz-üzə 
qalacağı qaçılmaz halları vurğulamaq mümkündür.

Birincisi, beynəlxalq əməkdaşlıq xəstəliyin sə-
bəbləri ilə bağlı səmərəli cavab tədbirlərinin təmin 
olunmasında və eləcə də onun təsirlərinin yumşal-
dılması  üçün həyati vacib əhəmiyyətə  malikdir.   

İkincisi, Xüsusi Karantin tədbirləri texnologi-
yanı bilavasitə məşğulluq, istehlak, təchizat, qarşı-
lıqlı əlaqə və çatdırılma sektorunda ön plana çıxar-
dı. Texnologiya pandemiya ilə mübarizədə  virusun 
yayılmasının proqnozlaşdırılması və simulyasiya-
sından əlaqələrin izlənilməsinə qədər bir çox sahə-
də geniş istifadə olunur. Video konfranslar, onlayn 
iş mühiti və yeni sosial platformalar demək olar ki, 
bir saatda   distant fəaliyyəti aktivləşdirdi  və bu 
tendensiya ola bilsin ki,  karantin tədbirləri bitdik-
dən sonra da davam edəcəkdir. Onlayn rejimdə tele 
səhiyyədən tutmuş təhsilə, nağdsız pul köçürmələri 
və həssas insanları dəstəkləmək üçün təcili yardım-
lara qədər xidmətlər sahəsində rəqəmsal kanallara 
keçid -– ölkənin pandemiyaya qarşı cavab tədbirlə-
ri arasında mühüm yer tutur. Təmassız ödənişlərə 
tələbat  nağd ödənişdən rəqəmsal ödənişə keçidi 
sürətləndirir və biznes modellərinin və təchizat 
zəncirlərinin rəqəmsallaşdırılması ticarət və çatdı-
rılma formasını dəyişdirir. Texnologiya yeni inkişaf 
mənbələri yaratmaqda, məhsuldarlığı artırmaqda, 
işçilərin və müəssisələrin yeni dünyaya keçidinə və 
adaptasiyasına  həlledici rol oynaya bilər. 

Yüksək texnologiya ilə bağlı iş yerləri üçün  
bacarıqların uyğunsuzluğunu azaltmaq məqsədilə 
təhsil və təlim sistemlərinə uyğunlaşma və kadr ha-
zırlığına ehtiyac vardır. Lakin, bütün işlərin evdən 
həyata keçirilməsi mümkün deyildir. . Pandemiya 
həmçinin aparılan bu mübarizədə məhz hansı iş-
çilərin- məsələn səhiyyə sahəsində , ahıllara qayğı 
göstərən işçilər kənd təsərrüfatı və ərzaq dükanla-
rındakıişçilərin  zəruriliyini,  eləcə də, onların qa-
zanclarının  qeyri-sabitliyi və iş təhlükəsizliyi ara-
sındakı uyğunsuzluğu da aşkar etdi.   Bu işçilərin 
və qeyri-formal iqtisadiyyatda çalışan saysız-he-

Xülasə
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olduğunu təsdiqləyirlər.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfedera-

siyası çağırışları dəstəkləyir və bu istiqamətdə fəal 
işlər həyata keçirir. Hazırlanan tövsiyələrdə məş-
ğulluğun artması və makroiqtisadi siyasət vasitə-
silə layiqli iş yerlərinin yaradılması üçün əlverişli 
tədbirlər nəzərdə tutulur; gənclərin məşğulluğu, 
təhsili, təlimi və bacarıqlarına yiyələnməsini təşviq 
edən proqramların hazırlanması və həyata keçiril-
məsi; əmək bazarı siyasəti; sahibkarlığın və özü-
nüməşğulluğun inkişafı; gənclər üçün hüquqların 
təmin edilməsi və s. 

Fəaliyyətin aktuallığı və sürəti beynəlxalq 
əməkdaşlığa və bütün mənbələrin real miqyasda 
səfərbər olunmasına ehtiyac olduğu qədər mühüm-
dür. AHİK gənclərin məşğulluq layihələrinin və 
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata 
keçirilməsi, digər ölkələrin təcrübələrini öyrən-
mək, fikir mübadiləsi aparmaq, məlumat və töv-
siyələrdən məqsədləri üçün istifadə etmək məqsə-
dilə BƏT ilə sıx əməkdaşlığı davam etdirəcək və bu 
əməkdaşlığı daha da genişləndirəcəkdir.

məyə və təcrübədən keçirtməyə vadar edən  dönüş 
nöqtəsidir. Yenidən düşünmək daha yaşıl, ədalətli, 
mərhəmətli və ağıllı bir dünyanın  yaranmasına sə-
bəb ola bilər. Bəlkə də bu, sosial və iqtisadi həyatın 
əsaslarını dəyişdirmək üçün bir fürsətdir. Bu fürsət-
dən istifadə edərək gələcəyə daha ümidlə baxmağın 
vaxtı yetişib.

Gənclərin bütün ölkələrin bu günü və gələcəyi 
olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan da daxil ol-
maqla hökumətlərin, işəgötürənlərin, təşkilatların 
və həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri gənclə-
rin məşğulluq böhranının və sağlam gənc nəslin 
itirilməsi təhlükəsinin aradan qaldırılmasına yönəl-
miş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər görməyə ça-
ğırırlar. Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq kon-
fransların və digər tədbirlərin qətnamələrində 
tərəfdaşlara milli strategiyaların və gənclərin məş-
ğulluğunun artırılması üçün tədbirlərin hazırlanma-
sında rəhbərlik edə biləcək proqramları izah edən 
təlimatlar və mənalı nəticələr paketi var. Hamısı, 
fərqli ölkələri nəzərə alan fərqli və balanslı bir ya-
naşmanın dünyanın gənclər üçün layiqli iş yerləri 
açma prioritetinə cavab verən arzu olunan bir üsul 



38

 İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1.Johns Hopkins Universiteti tərəfindən toplanan məlumatlar (https://coronavirus.jhu.edu/);

2.Gözə görünməzi necə görmək olar,? Kommersant elm jurnalı,№2, 22.11.2016, səhifə. 9;

3. (www.president.az) ;

4.COVID-19-a  dair  Beynəlxalq Əmək Standartları

5.COVİD-19: cavab reaksiyası . COVİD-19-a  dair analitik qeyd və İnsan Hüquqları(https://www.
un.org/ru/coronavirus/protecting-human-rights-amid-covid-19-crisis) ;

6. Koronavirus pandemiyası zamanı xüsusi karantin rejiminin tətbiqi səbəbindən işsiz olaraq qeydiy-
yata alınmış  şəxslərə birdəfəlik ödəmələrin verilməsi şərtləri və qaydaları.(AR Nazirlər Kabinetinin 
qərarı, 7 aprel 2020 No. 127)

7.“İtirilmiş il” - Azərbaycan iqtisadiyyatının qlobal pandemiyadan itkisi 

8. AKTRAV--ın İşçilərin Fəaliyyəti üzrə Bürosunun COVİD- 19 bağlı nəşri və əmək sahəsi

- Covid-19 böhranı kontekstində BƏT beynəlxalq standartlarının effektiv tətbiqinin əhəmiyyəti (23 
Mart 2020-ci il tarixli “BƏT Standartları və COVID-19 Standartları”, COVID-19 epidemiyasına 
münasibətdə tətbiq olunan Beynəlxalq Əmək Standartlarının Əsasları);

- Həmkarlar ittifaqları tərəfindən 102 saylı Konvensiyanın effektiv tətbiqi;

- Həmkarlar ittifaqlarının 202 saylı tövsiyəsinin effektiv tətbiqi;

- Həmkarlar ittifaqlarının 205 saylı tövsiyəsinin effektiv tətbiqi;

-- Covid-19 və işçilərin təşkilatı-sosial müdafiə, əmək təhlükəsizliyi, sosial dialoq

- Münaqişə və fəlakət vəziyyətində işəgötürənlər və işçi təşkilatları arasında əməkdaşlıq imkanları - 
BƏT-in 205 saylı Tövsiyəsinin tətbiqi - İşçilər və İşəgötürənlər Bürosunun birgə nəşri (rus dilində 
mövcuddur);

-Covid-19 virusunun ölkə səviyyəsində iqtisadiyyata və əmək bazarına təsirinin qiymətləndirilməsi 
üçün sürətli diaqnoz;

- COVID-19 bağlı məşğulluğa dair cavab reaksiyaları və sosial müdafiə:ölkə tədbirlərinə real vaxtda 
baxış;

- Qeyri-formal iqtisadiyyat (https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-eco-
nomy/lang--en/index.htm);
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- COVID-19 böhranı və qeyri-rəsmi iqtisadiyyat: təxirəsalınmaz  cavab reaksiyaları və siyasi ça-
ğırışlar (https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_744635/lang--ru/
index.htm);

-Karantin tədbirlərinin qeyri-rəsmi iqtisadiyyata təsiri ;

-İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə COVID-19 –un qeyri-rəsmi iqtisadiyyata  təsirinin ekspress qiymət-
ləndirilməsi (https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publica-
tions/WCMS_743032/lang--en/index.htm):

9.Pandemiya və böhrana qarşı mübarizə üçün dövlətlər tərəfindən görülən cavab tədbirləri (https://
www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#UN) ;

10.COVID- 19-un konsept qeydi və əmək sahəsi (BƏT-in qlobal sammiti –
COVİD-19 və əmək sahəsi. Əmək sahəsinin daha yaxşı gələcəyinin təmin edilməsi (1-3 və 7-9 iyul 
2020).
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все слои населения. Цель данного материала 
состоит в том, чтобы информировать профсоюз-
ных лидеров и активистов страны о проблеме, её 
воздействиях и последствиях, помочь им исполь-
зовать мировой опыт для деятельности и устра-
нения последствий пандемии, задуматься о том, 
как люди, экономика и рынок труда будут адапти-
роваться в условиях мира после пандемии.

Через призму инфекции COVID-19 дана-
нализ положения в мире и по стране, раскрыты 
угрозы глобального экономического кризиса, 
предпринятых в связи с пандемией меробеспече-
ния защиты жизни и здоровья населения. Пред-
ставлена обстоятельная информация о ситуации 
в экономике страны, на рынке труда, положение 
с неформальной и молодёжной занятостью, по 
гендерным вопросам. Показана работа профсою-
зов Азербайджана в области охраны труда, меры, 
по защите трудовых прав и повышению соци-
ального статуса работников в новых условиях, 
укреплению социального диалога и партнерства. 
Анализируется значимость институтов, взвеши-
ваются решения в области политики в условиях, 
когда кризис лишает многих возможностей для 
работы, рассматривается необходимость соци-
альной сплоченности и солидарности, включая 
меры политики для защиты и поддержки наибо-
лее уязвимых людей, в том числе молодёжи.

В условиях глобализации мировая циви-
лизация всё больше испытывает на себе новые 
вызовы времени, связанные с противостоянием 
и конфликтами, природными катаклизмами, эко-
логическими катастрофами, расширением ми-
грационных процессов, вирусными пандемиями 
и пр. 

Настоящее исследование посвящено влия-
нию пандемии COVID-19 на состояние нефор-
мального сектора экономики и неформальной 
занятости. Известно, что в течение всей истории 
человечества имели место как минимум 15 круп-
ных пандемических событий унесших от 100 ты-
сяч (17-19 века:Великая чума Лондоне, Марселе 
и две пандемии холлеры) до 100 млн. человек 
(20 век-испанский грипп). Специалисты в об-
ласти здравоохранения давно предупреждали о 
возможности новой серьезной пандемии, и при-
зывали подготовиться к ней. Но мир, оказался не 
готов к глобальной угрозе созданнойкоронавиру-
сомCOVID-19.

Зная, что борьба с пандемией и послед-
ствиями требует серьезных исследований и об-
суждения действий, специалистами и эксперта-
ми   Конфедерации Профсоюзов Азербайджана 
(КПСА) подготовлено и издано в формате книги 
руководство - как наиболее эффективно осущест-
влять ответные меры политики, чтобы охватить 

1. Введение
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движения. Жизнь людей оказалась полностью 
нарушенной. Её атрибутами стали вынужден-
ные, зачастую неоплачиваемые отпуска, защит-
ные маски и страх. Прискорбно, что миллионы 
человек уже умерли и инфицированы. 

Азербайджан отреагировал на кризис с ре-
кордной скоростью.Государственные органы 
делают всё, чтобы как можно меньше людей 
было инфицировано и развитие ситуации не 
привело бы к нарушению жизненно важных 
функций государственного механизма. 

Вводится контроль границ и передвиже-
ний, периодически - полный локдаун, система 
смс-разрешений, комендантский час, запрет на 
работу торговых центров и культурно-развле-
кательных заведений, локальные ограничения 
и карантинные меры в городах и населённых 
пунктах. Расширяется база здравоохранения и 
система социального обеспечения. Республи-
канские органы, предприятия и организации 
разрабатывают меры по защите своих сотруд-
ников. Во всех сферах общества даются важные 
советы, помогающие снизить риск заражения. 

Оглядываясь назад, на картину мира в на-
чале 2020 года, видно, что ныне он изменился 
до неузнаваемости. Инфекция не признаёт гра-
ниц. Ни одна страна не осталась незатронутой 
последствиями кризиса COVID-19 для здраво-
охранения, экономики и социального благопо-
лучия. Пандемия в настоящее время охватила 
210 стран и территорий. До изобретения необ-
ходимых вакцин и методов лечения физическое 
дистанцирование является фактически един-
ственным способом разорвать цепочку пере-
дачи инфекции. В связи с этим во всем мире 
осуществляются меры полной или частичной 
изоляции, охватывающие более 5 миллиардов 
человек. 

Чтобы защитить здоровье населения, ми-
ровая экономика была введена в состояние ста-
зиса. Новая пандемия COVID-19, вызывающая 
ужасающие потери жизни людей, принесла с 
собой Великую самоизоляцию и разрушила эко-
номическую деятельность. Закрылись многие 
объекты торговли, заводы были поставлены на 
консервацию, строго ограничена свобода пере-

Чрезвычайная ситуация - пандемиякоронавирусной инфекции 
COVID-19
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миллиона человек. 
В странах со слабыми или отсутствующи-

ми системами социальной защиты миллионы 
людей остались без дохода. Во многих странах 
безработица уже растет стремительным темпа-
ми, а количество часов работы во всех странах 
и регионах, по оценкам МОТ, существенно со-
кратилось: на 10,7 процента во втором квартале 
2020 года по сравнению с последним кварталом 
2019 года, что эквивалентно 305 млн. рабочих 
мест с полным рабочим днем (при 48-часовой 
рабочей неделе). 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
отмечает, что из-за пандемии более 4 миллиар-
дов человек в мире находятся в затруднитель-
ном положении. По прогнозу Международного 
Валютного Фонда (МВФ), мировая экономиче-
ская активность сократится в степени, невидан-
ной со времен Великой депрессии. 

Внезапный сбой в мировой экономике мо-
жет спровоцировать глобальную рецессию в 
2020 году. По мнению аналитиков годовой рост 
мирового ВВП не превысит 1-1,5%. Однако уже 
ясно, что приведенные цифры могут не отра-

Мир обеспокоен.Пандемия COVID-19 
очень серьёзно обнажила слабые места миро-
вых рынков труда.Коронавирус сначала парали-
зовал часть производств в Китае, затем остано-
вил тысячи предприятий в Европе и Азии, вслед 
за ними настал черед Американского континен-
та. Разбалансирована деятельность целых от-
раслей экономики, крупных и мелких предпри-
ятий, торговых центров, культурно-массовых 
объектов и ресторанов, применён переход на 
удаленную работу, сокращена продолжитель-
ность рабочего времени. Отменены авиарейсы 
и бронирования гостиниц. Всё это ставит мно-
гих на грань краха. При этом первыми работу 
теряют зачастую те, у кого она и так не была 
стабильной: продавцы, официанты, кухонный 
персонал, грузчики, уборщики.

По данным Международной организации 
труда (МОТ), если пандемия продолжится до 
конца 2020 года, около 25 миллионов человек 
во всем мире могут потерять работу,а потери 
доходов работников составят не менее 3,4 трлн 
долларов. Для сравнения: мировой финансовый 
кризис 2008-2009 годов оставил без работы 22 

Влияние пандемии COVID-19 на мировую экономическую 
активность и общество
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чился, что еще больше ограничило возможно-
сти женщин в плане трудоустройства и усилило 
факторы, вызывающие физический и психоло-
гический стресс. Кроме того, женщины, выпол-
няющие работу по уходу и пытающиеся соче-
тать дополнительные домашние обязанности 
с необходимостью дополнительных рабочих 
часов, вынуждены нести непропорционально 
большую часть общественного бремени, свя-
занного с этим кризисом. В целом почти поло-
вина всех женщин, работавших в докризисный 
период, подвергается высокому риску постра-
дать от кризиса. Этот негативный фактор уни-
кален для кризиса, связанного с COVID-19 и 
объясняется высокой концентрацией женщин в 
секторах обслуживания, которые в наибольшей 
степени страдают от режима изоляции. 

В мире, где лишь каждый пятый имеет пра-
во на пособие по безработице, для миллионов 
семей увольнение означает катастрофу. Многим 
работникам социальных и курьерских служб, то 
есть тем, от кого мы все сейчас зависим, недо-
ступен оплачиваемый отпуск по болезни, и они 
нередко вынуждены продолжать работать даже 
больными. Неформальных работников (сдель-
щиков, поденщиков, торговцев и др.) жизнь мо-
жет заставлять делать то же самое - они долж-
ны кормить свои семьи. Последствия этого для 
рынка труда могут быть долгосрочными, что 
может ускорить распространение вируса, при-
вести к существенному расширению нищеты и 
неравенства.

Безработица и неполная занятость могут 
иметь неблагоприятные последствия и для мо-
лодых людей во всём мире. Они будут включать 
в себя ухудшение навыков и неудовлетворен-
ность, чувство бесполезности и разочарования, 
могут привести к социальному отторжению, 
неприязни и антисоциальным видам поведения.
Кроме того, большая доля молодых работников, 
заняты в в сельском хозяйстве, строительстве, 
сфере услуг и особенно неформальном секторе 
экономики, где в большей степени, чем другие 
группы трудящихся занимаются неустойчивы-
ми формами труда, где низкое качество рабочих 
мест, где не всегда могут воспользоваться ос-
новными трудовыми правами, иметь трудовые 
договора, быть охваченными мерами социаль-
ной защиты.

жать всего масштаба негативных последствий.  
Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) старается координировать совместную 
мировую реакцию на глобальный кризис. Но 
часть населения, да и некоторые директивные 
органы, сопротивляются рекомендациям специ-
алистов в области общественного здравоох-
ранения. В то же время деловые круги требу-
ют исключений в свою пользу и значительных 
субсидий (экстренной помощи), чтобы помочь 
им пережить тяжелые времена. Ситуация уди-
вительным образом иллюстрирует пересечение 
политики, экономики и прочих аспектов. 

Пандемия обнажила существующие в об-
ществе неравенство и социальные проблемы, 
от которых в первую очередь страдают наибо-
лее уязвимые и маргинализированные группы 
населения.  Это, скорее всего, приведет к зна-
чительному росту масштабов многомерной ни-
щеты и неравенства.  Пересмотренные оценки 
Всемирного банка указывают на то, что число 
людей, живущих в нищете, может увеличить-
ся на 70-100 миллионов человек по сравнению 
с 2019 годом, когда этот показатель составлял 
632 миллиона человек, и это станет первым уве-
личением масштабов нищеты с 1998 года. По 
оценкам, число людей, продолжающих жить в 
нищете, несмотря на то, что они работают, воз-
растет вплоть до 35 миллионов человек.

Некоторые группы населения находились в 
особо невыгодном положении c  COVID-19. На-
пример, до кризиса уровень безработицы среди 
молодежи был примерно в три раза выше, чем 
среди взрослого населения.  Более трех из каж-
дых четырех молодых работников в мире рабо-
тали в неформальном секторе, в то время как 
среди взрослого населения в возрасте 25 лет и 
старше этот показатель составлял 60 процентов. 
И примерно пятая часть молодых людей во всем 
мире, или 267 миллионов молодых людей, не 
работали, не учились и не проходили профес-
сиональную подготовку. Этот показатель до-
стиг почти 40 процентов для молодых женщин 
в странах с уровнем дохода ниже среднего.   

Особую тревогу вызывает то, что до кри-
зиса женщины выполняли в три с лишним раза 
больше неоплачиваемой работы по уходу, чем 
мужчины, а в условиях связанного с пандемией 
режима изоляции объем такой работы увели-
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тивного представительства работников, 4 
ключевых направления которого - это стиму-
лирование создания рабочих мест, гарантии 
трудовых прав, расширение социальной защи-
ты, продвижение социального диалога. 

Рамки ДТ (утверждены на 18-ой Между-
народной конференции статистиков труда в 
декабре 2008 г.), включают 10 основных элемен-
тов, это: возможность найти работу; адек-
ватный заработок и производительный труд; 
достойная продолжительность рабочего вре-
мени; сочетание трудовой, семейной и личной 
жизни; труд, который должен быть упразд-
нен; стабильность и уверенность в сохранении 
работы; равные возможности и отношения на 
работе; безопасная рабочая среда; социальное 
обеспечение; и социальный диалог, представи-
тельство трудящихся и работодателей.

Одним из показателей первого элемента ра-
мок Достойного труда «возможность найти ра-
боту» является показатель «Неформальная за-
нятость».  В Рекомендациях МОТ № 204 и Р205 
подчеркивается необходимость обеспечения пе-

Согласно данным МОТ неформальная эко-
номика включает более половины мировой рабо-
чей силы и более 90% микро - и малых предпри-
ятий во всем мире. Выражение «неформальная 
экономика» охватывает огромное разнообразие 
ситуаций и явлений. В соответствии с подхо-
дом к определению неформальной экономики 
МОТ (Резолюция 90-й сессии МКТ, 2002 г.), к 
неформальной экономике относятся «все виды 
экономической деятельности работающих лиц 
или экономических единиц, которые в силу за-
конодательства или сложившейся практики не 
охвачены, или не в полной мере охвачены офи-
циальными правовыми положениями». 

Понимание мышления, касательно нефор-
мального сектора в новом тысячелетии, почерп-
нуто из Международной конференции труда 
1999 года, на которой была объявлена новая По-
вестка МОТ под названием «Достойный труд».

Достойный труд (ДТ) воплощает в себе 
концепцию прав работников, социального обе-
спечения, качественной занятости и коллек-

Неформальная экономика, неформальная занятость. 
История вопроса.



45

и занятости. Это:«Легализация неформальной 
экономики: занятость работников, роль и обя-
занности профсоюзов» (6-7 марта 2018 г.), «О 
роли профсоюзов в реализации плана меропри-
ятий и деятельности Азербайджанской Респу-
блики по легализации неформального сектора» 
(18-19 октября 2018 г.) и др.

Заслушаны обращения организаторов и 
доклады представителей КПСА, Министер-
ства труда и социальной защиты населения АР 
(МТСЗН АР), Национальной Конфедерации 
Предпринимателей (Работодателей) АР (НКП 
АР), Государственного агентства професси-
онального образования (ГАПО), Института 
Экономики АН АР (ИЭАН АР), независимых 
экспертов.Проведены групповые работы, дис-
куссии и опросы.

Но не всё так просто? У людей возникают 
много вопросов. Например, так ли уж защище-
ны наши работники формальным контрактом? 
И действительно ли неформалы только берут, 
ничего не давая обществу взамен. Ведь на про-
тяжении веков труд был неформальным, если 
его описывать по современным меркам. И во-
обще, рынок “построили” неформалы. Только 
на рубеже XIX-XX веков с установлением со-
циальных гарантий и пенсионного обеспече-
ния возникло деление труда на формальное и 

рехода работников и экономических единиц из 
неформальной в формальную экономику. 

Профсоюзам Азербайджана кажется оче-
видным суждение, что формальная занятость - 
это хорошо, а все виды неформальности – нет, 
где низкие темпы роста ВВП, невосприимчи-
вость экономики к инновациям, отсталость и 
бедность развивающихся стран, меньшая опла-
та за одну и ту же работу чем у своего коллеги в 
формальном секторе и др. 

Мы полностью согласны с позицией 
МОТ-идеологом борьбы против неформального 
трудоустройства. Проводится соответствующая 
разъяснительная работа, почему такая катего-
ричность имеет основание. Объясняем, почему 
формальная занятость - лучше и для самого ра-
ботника, и для общества. Ведь легальное трудо-
устройство защищает права работника (пенсии, 
больничные листы, выходные пособия и пр.), а 
общество получает налоги и правдивую стати-
стику. Неформалы же страдают сами и наносят 
урон обществу, уподобляясь безбилетникам, ко-
торые пользуются общественными благами “на 
халяву”. 

КПСА при поддержке и участии экспертов 
МОТ провела ряд предметных семинаров для 
профсоюзных лидеров и активистов, посвя-
щённых вопросам неформальной экономики 
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приятия, в другом - рабочего места. В 1993 году 
XV Международная конференция статистиков 
труда постановила, что занятость в неформаль-
ном секторе следует измерять по характеру 
предприятий. 

Логично, что этот подход назвали “произ-
водственным. То есть неформальный сектор 
- это про предприятия. Основанием для отне-
сения предприятия к неформальному сектору 
стали его размер и (или) наличие регистрации. 
Но поскольку данные о регистрации не всегда 
доступны и достоверны, то определение не-
формального сектора свелось к численности 
работников на предприятии. Был рекомендован 
“порог” между формальным и неформальным 
секторами (при числе занятых до 5 человек). 
Соответственно, все самозанятые - индивидуа-
лы входят в неформальный сектор по определе-
нию. А вот работающие в домашнем хозяйстве 
для собственного потребления не относятся к 
занятым в неформальном секторе. 

Только вот не все страны подписались под 
такими рекомендациями. Например, наша ста-
тистика подошла к вопросу творчески, варьируя 
пороговые значения неформального сектора. У 
нас исключают специалистов-индивидуалов из 
неформального сектора на том основании, что 
большинство из них имеют лицензии. Нет здесь 
и лиц имеющие земельные наделы, не считаю-
щиеся безработными.  

Более того и в формальном секторе есть 
неформально нанятые работники, чья деятель-
ность ускользает от контроля государства. Эту 
оплошность попытались исправить в 2003 году, 
когда очередная конференция статистиков тру-
да предложила пользоваться понятием “нефор-
мальная занятость”, куда относятся все рабочие 
места, не защищенные нормами трудового пра-
ва. Этот подход, ставящий во главу угла соот-
ветствие закону, получил название “легалист-
ский”.Однако и тут возникают проблемы. Дело 
в том, что рабочее место может соответствовать 
одним разделам законодательства и противоре-
чить другим. Скажем, работник оформлен офи-
циально, но часть заработной платы получает 
“в конверте”. Однако “плохие” и “хорошие” ра-
бочие места встречаются в обоих секторах. 

Исследования показывают, что средний на-
емный неформальный работник существенно 

неформальное. Рынок вступил в период бюро-
кратизации и формализации, что означало гла-
венство закона. Тогда-то и возникло отношение 
к неформальной практике, как угроза новому 
порядку. Неформальность стала рассматривать-
ся как символ неразвитости.  Отсюда желание 
поправить ситуацию. 

Вместе с тем, существует и альтернативная 
позиция “лояльного” отношения к неформалам. 
Так британский антрополог Кит Харт ввел (1973 
г.) в научный оборот термин “неформальный 
сектор”, считающий (на примере Аккры, сто-
лицы Ганы) его альтернативой не формальному 
найму, а безработице (как способ выживания), 
где социальные нормы и сетевые обязательства 
регламентируют поведение. Вместо искорене-
ния неформалов была предложена иная, более 
реальная программа - оптимизировать пропор-
ции формальной и неформальной занятости. 

Есть и противоположные взгляды на при-
роду неформальности. Например, перуанский 
экономист Эрнандо де Сото  (на примере Перу) 
считает, что даже бурно растущая экономика 
может провоцировать рост неформальности.  
Причина состоит в качестве институтов, задаю-
щих непомерно высокие издержки подчинения 
закону.  Неформалы предпочитают игнориро-
вать закон исключительно в силу рационально-
сти: если вход в легальное пространство (реги-
страция фирмы, получение патента и пр.) и цена 
пребывания на нем (налоги, таможенные сборы 
и пр.) велики, а качество государственных услуг 
низкое, то неформалы бегут “в тень”, создавая 
свои правила взаимодействия. Он (Эрнандо де 
Сото), предложил трактовать неформальность 
как индикатор несовершенства формальных 
норм. 

Бедность, неразвитость экономики или пло-
хие законы, неэффективный государственный 
аппарат - вот две основные традиции объясне-
ния неформальности. То есть, Неформальный 
сектор является альтернативой не формальному 
найму, а безработице.

Чем больше вникать в проблему, тем ком-
петентней можно будет вести работу по её 
разрешению. Стало ясным, что “Занятость в 
неформальном секторе” и “неформальная за-
нятость” - слова похожие, а смысл разный. В 
одном случае учитывают характеристики пред-
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рует расширение корпоративного сектора. 
Более того, не всегда декларируемые пре-

имущества формализации трудовых отношений 
имеют значимость в глазах работников, что свя-
зано с низкими гарантиями выполнения писа-
ных норм. Зачастую волеизъявление работода-
теля здесь, значит больше, чем буква закона. В 
этих условиях “элитарность” формальной заня-
тости ставится под сомнение. 

Отсюда может быть сделан ошибочный 
вывод о необходимости похода против нефор-
мальности. По мнению экспертов, вряд ли это 
увенчается успехом. Судьба неформального 
мира решается не в карательной логике, а за-
висит от процессов, происходящих “на свету”, 
в сегменте корпоративной занятости. В Азер-
байджане превалирует занятость на предприя-
тиях и в организациях. И если создать условия 
для развития формальной занятости как зоны 
верховенства закона, повысить престиж облада-
ния трудовым контрактом, то ситуация с нефор-
мальной занятостью, изменится.

проигрывает своему коллеге в формальном сек-
торе. Потери в заработках неформально наня-
тых работников во многом объясняются не фак-
том неформальности, а низким человеческим 
капиталом. Среди неформалов больше, чем в 
корпоративном секторе, доля молодых, сель-
ских жителей, малообразованных, нелегальных 
мигрантов и др. Эти характеристики тянут за-
работную плату вниз вне всякой связи с нефор-
мальностью.

Есть ли шанс у неформала выйти “на свет”? 
Сегментирован трудовой рынок или интегриро-
ван? 

Неформальный наем - зона высокой турбу-
лентности, с большой вероятностью выпадения 
в безработицу. Если формально нанятый работ-
ник трудится у одного работодателя много лет, 
то неформально нанятый - наоборот. Стабиль-
ность, да и заработки “на свету” выше, что моти-
вирует неформальных наемных работников ис-
кать выход из “тени”. Но переход в формальный 
сектор хоть и вероятен, но затруднен, поскольку 
не всегда благоприятный бизнес-климат блоки-
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Неформальный сектор экономики - плюсы и минусы
доходов. Трудовые права работающих в этом 
секторе граждан никак не защищены законом. 
Занятые здесь оказываются в очень уязвимом и 
незащищенном положении, лишенные многих 
трудовых прав и всех социальных льгот. Как 
и любые теневые доходы, наличные средства, 
обращающиеся в этом секторе, могут питать 
коррупцию и преступность. Не имея возмож-
ности создавать свои лоббистские организации 
или отстаивать свои политико-экономические 
интересы, работники неформального сектора 
оказываются выключенными из политического 
процесса. Чем значительнее масштабы этого 
сектора, тем сильнее могут проявляться его не-
гативные последствия.

Однако неформальный сектор, если он не 
чрезмерен, имеет и свои несомненные позитив-
ные стороны для развивающейся или переход-
ной экономики. В условиях глубокой или затяж-
ной рецессии в странах, в которых государство 
не способно обеспечить эффективную защиту 
от безработицы, именно этот сектор предостав-
ляет определенную социальную поддержку 
потенциальным безработным. В частности, он 
позволяет потерявшим работу иметь заработок 
и избежать скатывания в беспросветную ни-
щету, а государству, испытывающему сильное 
давление на бюджет, экономить на пособиях по 

Все, наверное, единодушны в том, что те-
невая экономика в целом - это негативное явле-
ние и чем ее доля в экономике (в ВВП, в доходах 
населения или в занятости) выше, тем хуже для 
экономики в целом и для общества. В то же вре-
мя столь однозначная оценка неформального 
сектора вряд ли будет справедлива. Неформаль-
ный сектор (НС) имеет свои плюсы и минусы, 
баланс которых не столь однозначен и зависит 
от многих обстоятельств. В целом, можно пред-
положить, что по мере увеличения его доли в 
экономике (сверх определенного порога), ми-
нусы могут доминировать над плюсами. Нао-
борот, в определенных масштабах НС просто 
необходим.

Конечно, значительная по масштабам заня-
тость в неформальном секторе порождает ряд 
социальных и экономических проблем. Доходы 
от деятельности здесь не облагаются налогами, 
поэтому бюджеты и социальные фонды лиша-
ются значительных средств. Поскольку этот 
сектор малопроизводителен (в силу низкой ка-
питалоемкости и преобладания примитивных 
технологий), его развитие может сдерживать 
экономический рост в целом, представляя со-
бой нерациональное отвлечение ресурсов. Раз-
витие неформальной занятости, как правило, 
усиливает и без того чрезмерное неравенство 
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фсоюзам, крайне важно иметь все данные по 
этим вопросам. Но и у нас точных данных нет. 

Пытаемся разобраться. Работа на пред-
приятиях, в организациях со статусом юриди-
ческого лица квалифицируется как работа в 
формальном секторе. Все остальное относится 
к неформальному сектору. А именно: работа в 
фермерских хозяйствах, в сфере предпринима-
тельства без образования юридического лица, 
в найме у физических лиц, на индивидуаль-
ной основе, а также производство в домашних 
хозяйствах продукции для реализации. Иначе 
говоря, главный критерий выделения нефор-
мального сектора - отсутствие регистрации в ка-
честве юридического лица. Заметим, что в этом 
случае совершенно не важно, зарегистрирована 
ли деятельность. Скажем, один фермер зареги-
стрировался и платит налоги, а другой бегает от 
закона. Но оба попадут в неформальный сектор. 
Также не важен размер предприятий по числу 
занятых. 

безработице. В конце концов, доходы субъектов 
неформального сектора составляют элемент со-
вокупного спроса в экономике и расходуются в 
основном в рамках формального.

Неформальный сектор служит также сво-
его рода инкубатором предпринимательства, 
обеспечивая вход в него и первичное обучение. 
В условиях, когда вход в малый бизнес обстав-
лен массой административных и прочих барье-
ров, именно неформальный сектор позволяет 
их обойти или минимизировать издержки. В бо-
лее широком смысле, открывая доступ к новым 
профессиям и позволяя относительно “дешево” 
приобретать новые навыки, он является важным 
механизмом социальной, трудовой и профес-
сиональной мобильности. Укрепившись, такое 
предпринимательство и самозанятость могут 
впоследствии формализоваться и выйти на свет.

Много ли в Азербайджане неформалов? 
Для того, чтобы с учетом всего многообразия 
существующих обстоятельств и условий выра-
ботать эффективные и всесторонние политиче-
ские меры, не только правительству, но и про-
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Инициатива столетия, касающаяся будущего сферы труда

рить спрос людей и устранить бедность, вну-
тренние механизмы экономики порождают 
массовую безработицу и неполную занятость, 
вызывают широкомасштабную социальную 
изоляцию. За последние 40 лет в развитых стра-
нах доля труда в ВВП сократилась с 75 до 65 
процентов. Лишь 27 процентов населения мира 
охвачено надлежащей социальной защитой. 
В последние 25 лет международная миграция 
увеличилась более чем на 50 процентов и охва-
тывает в настоящее время 232 миллиона муж-
чин и женщин. Большинство их сталкиваются в 
странах, где были приняты, с высоким уровнем 
безработицы и полной социальной незащищен-
ностью, а в ряде случаев – открытой ксенофо-
бией и расизмом.

Темы предложенные МОТ для обсужде-
ния по инициативе будущего труда, позволяют 
более широко взглянуть на трудовую сферу в 
контексте развития новых технологий, демогра-
фических перспектив, миграционных процес-
сов, расширения возможностей образования, и 
сформировать собственный взгляд на измене-
ния, которые возможно произойдут в этой сфе-
ре. 

Инициативы, вытекающие из концепции 
«Будущее труда», в частности вопросы обеспе-
чения устойчивого человеческого развития, на-
ходятся в центре обсуждений и на национальном 
уровне. Государственная программа по достой-
ному труду, подписанная между Азербайджан-
ским правительством иМОТ на 2016-2020 годы, 
является очередным шагом, служащим реализа-
ции важных целей во имя социального развития. 
Приоритеты Государственной программы за-
ключаются в поощрении основных принципов 
и прав в сфере международных трудовых норм 
и трудовых отношений, развитии социального 
диалога, повышении занятости посредством 
реализации эффективных активных программ 
трудового рынка, расширении возможностей 
предпринимательства и усилении системы со-
циальной защиты.

Инициатива «Будущее труда», была обсуж-
дена в Трехсторонней комиссии по социальным 
и экономическим вопросам. Для проведения 
широких обсуждений этой инициативы были 

6 февраля 2018 года в Баку состоялась меж-
дународная конференция на тему «Будущая 
сфера труда, устойчивое развитие, задачи и пер-
спективы профессиональных союзов», органи-
зованная Международной организацией труда 
(МОТ) совместно с Конфедерацией профессио-
нальных союзов Азербайджана (КПСА).

Председатель КПСА СаттарМёхбалыев, 
Президент ВЕРС Иракли Петриашвили, специ-
алист Московского Бюро МОТ Гоча Алексан-
дрия выступили на конференции, изложив по-
зицию своих организаций по обсуждаемой на 
конференции теме.

Было отмечено, что на фоне происходящих 
в мире общественных, политических и соци-
альных противоречий, более 200 миллионов 
безработных, проблем использования и истоще-
ния экологических и природных ресурсов идея 
преодоления угроз, могущих возникнуть для 
жизни человека, составляет основу будущей 
концепции человечества. Большое значение, в 
этом контексте, представляет инициатива «Бу-
дущее труда», выдвинутая генеральным дирек-
тором Международной организации труда Гаем 
Райдером на 104-й сессии МОТ и призыв к про-
ведению глобальных обсуждений вокруг этой 
инициативы. С уверенностью можно отметить, 
что в новом столетии сфера труда подвергается 
большим изменениям. Известно, что развитие 
робототехники, автоматизация производства и 
применение новых технологий играют решаю-
щую роль в развитии рынка труда. В Южной 
Корее на каждые 10 тысяч работников прихо-
дится 478, в Японии – 315 роботов, в Германии 
– 292, в США – 164 робота, и этот показатель 
стремительно растет. Даже в Китае, отличаю-
щимся избытком человеческих ресурсов, в этой 
области наблюдается самый высокий рост. Про-
цесс изменений происходит настолько стреми-
тельно и в таком масштабе, что вызывает уже 
трансформацию сферы труда. К тому же, к со-
жалению, данная трансформация происходит в 
условиях, когда вектор изменений направлен не 
в сторону обеспечения социальной справедли-
вости, а в обратную сторону.

Тогда как в глобальной экономике произ-
водственные мощности позволяют удовлетво-
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от 9 октября 2017 года.
План мероприятий состоит из 5 разделов: 

совершенствование нормативных правовых ак-
тов; совершенствование администрирования; 
предотвращение неофициальной занятости; 
мониторинг и установление системы оценива-
ния; информирование о неофициальной заня-
тости и организация агитационной работы.В 
результате исполнения этого плана поставлена 
цель привлечь 1 миллион неофициально заня-
тых в формальный сектор. В реализации меро-
приятий предусмотрено непосредственное уча-
стие Конфедерации профессиональных союзов 
Азербайджана.

Учитывая успехи, достигнутые в результа-
те осуществляемых в Азербайджанской Респу-
блике реформ в области занятости и рынка тру-
да, наша страна избрана МОТ фокус-странойпо 
региону исполнения Повестки дня 2030 и Це-
лей устойчивого развития ООН.

В связи с этим 21 мая 2018 года в Баку с уча-
стием генерального директора МОТ Гая Райде-
ра состоялась международная конференция на 
тему «К целям устойчивого развития, пропаган-
да устойчивого развития и достойного труда», 
посвященная исполнению 8-й Цели устойчиво-
го развития. Конфедерация профессиональных 
союзов Азербайджана приняла непосредствен-
ное участие в работе этой конференции и внес-
ла свой достойный вклад.

Конференция завершила работу секцион-
ными заседаниями на темы «Будущая сфера 
труда с точки зрения обеспечения устойчивого 
развития и социальной справедливости», «Но-
вые методы поддержки условий достойного 
труда в контексте улучшения соблюдения меж-
дународных стандартов труда», «Важность со-
циального диалога как метода эффективного 
воздействия на происходящие в области труда 
изменения» и др.

21 мая Президент Азербайджанской Респу-
блики Ильхам Алиев принял делегацию во главе 
с генеральным директором Международной ор-
ганизации труда Гаем Райдером. Отметив, что 
впервые посещает Азербайджан с визитом, Гай 
Райдер подчеркнул, что очень рад нынешнему 
визиту, что внимательно следил за выступле-
нием Президента Ильхама Алиева на инаугу-
рации, и что  высказанные в этом выступлении 

определены четыре темы, основанные на наци-
ональных приоритетах - «Влияние на трудовой 
рынок демографического положения и мигра-
ционных процессов», «Влияние технологиче-
ского развития на трудовой рынок и занятость», 
«Роль достойного труда в развитии благосо-
стояния общества» и «Роль образования и об-
учения в развитии трудового рынка». Обсужде-
ния этих тем в контексте перспектив трудовой 
сферы в Aзербайджане состоялись при участии 
соответствующих государственных органов, со-
циальных партнеров, представителей научных 
и образовательных учреждений, гражданского 
общества и международных организаций.

В утвержденных Указом Президента Азер-
байджанской Республики от 6 декабря 2016 года 
стратегических дорожных картах по националь-
ной экономике и основным секторам экономики 
как основные стратегические цели и приорите-
ты определены обеспечение азербайджанской 
экономики конкурентоспособной рабочей си-
лой, развитие социального диалога посредством 
институтов, обеспечивающих реализацию гиб-
кой политики на трудовом рынке, достижение 
повышения инклюзивной занятости, а также 
повышение уровня производительности труда в 
результате эффективного использования трудо-
вых ресурсов, обеспечение эффективной защи-
ты трудовых прав и гарантий.

С целью осуществления координирован-
ной политики между государственными орга-
нами в этой сфере Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики от 17 марта 2017 
года «О дополнительных мерах по усовершен-
ствованию регулирования трудовых отношений 
в Азербайджанской Республике» была создана 
Комиссия по совершенствованию координации 
трудовых отношений, рабочие группы и Центр 
по борьбе с неформальной занятостью. В состав 
Комиссии наряду с руководителями исполни-
тельных органов включены также председатель 
Конфедерации Профсоюзов Азербайджана и 
президент Национальной Конфедерации Пред-
принимателей (работодателей).

В соответствии с вышеназванным Распоря-
жением Президентом страны было подписано 
новое Распоряжение об утверждении «Плана 
мероприятий по предотвращению неофициаль-
ной занятости в Азербайджанской Республике» 
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нятости;
- достижение минимального размера опла-
ты труда до прожиточного минимума ра-
ботающего человека и др.

Чтобы придать Инициативе МОТ, касаю-
щейся будущего сферы труда необходи-
мую структуру и достичь должных резуль-
татов, МОТ предложила провести диалоги 
столетия по четырем направлениям:

- труд и общество;
- достойные рабочие места для всех (600 
млн. новых рабочих мест в мире до 2030 
года. Основные источники - «зеленая эко-
номика» и сфера услуг);

- организация труда и производство (норма-
тивно-правовая база, новые формы найма 
рабочей силы, разный характер трудовых 
отношений); 

- управление сферой труда (в том числе 
включает в себе взаимоотношения госу-
дарства с профсоюзами и работодателя-
ми).

Общие концептуальные подходы МОТ к 
данной проблематике:

- международное управление сферой тру-
да формируют международные трудовые 
нормы, Конвенции и Рекомендации МОТ;

- на национальном уровне принципиально 
важным является доверительный диалог 
сильных демократических и независимых 
социальных партнеров.

Также важна роль таких институтов как: 
бюро по трудоустройству, инспекции труда, 
профессионально-технические учебные заведе-
ния, органы охраны труда и т.д.

Какой он, будущий рынок труда?
В первую очередь он пошлет вызов наём-

ным работникам, всем социальным группам, 
практически всем профессиям. Имеющим ха-
рактер технической революции он будет харак-
теризоваться слиянием технологий, что при-
ведет к прорывам в области эффективности и 
производительности труда. Такому производ-
ству нужны высококачественные специалисты, 
а не низкокачественная рабочая сила.

Какое место выделено человеку в этой 
ситуации?

Безусловно, что структура занятости поме-
няется, безработица увеличится. Это приведет 

мысли, связанные с социальными вопросами, 
дальнейшим улучшением благосостояния на-
селения, обеспечением его социальной защиты, 
созданием рабочих мест, вызвали очень боль-
шой интерес и имеют важное значение. Подчер-
кнув, что возглавляемая им организация успеш-
но сотрудничает с Азербайджаном, Гай Райдер 
выразил надежду на то, что нынешний визит 
внесет вклад в укрепление связей.

Поблагодарив за поздравление и добрые 
слова, Президент Ильхам Алиев отметил значе-
ние проводимой в Баку Международной конфе-
ренции на тему пропаганды продолжительного 
развития и достойного труда на пути к ЦУР. 
Глава государства сказал, что в последние годы 
проводится важная работа, направленная на 
развитие экономики Азербайджана, в том чис-
ле трудовое и социальное обеспечение населе-
ния, в частности, достигнуты большие успехи в 
быстром сокращении безработицы. Президент 
Ильхам Алиев отметил, что в связи с традици-
онным для Азербайджана демографическим 
ростом, происходящим в результате стреми-
тельного экономического развития, перед стра-
ной стоит такая важная задача, как создание в 
будущем новых рабочих мест. Он сообщил, что 
в этом направлении принимаются соответству-
ющие меры. Коснувшись значения сотрудниче-
ства между Международной организацией тру-
да и Азербайджаном, глава государства выразил 
уверенность в успешном продолжении данного 
сотрудничества.

Широкое использование современных ин-
формационных и коммуникационных систем и 
других видов научно-технических разработок 
в различных отраслях экономики послужило 
причиной возникновения многих новых труд-
ностей в сфере занятости, поставило перед го-
сударством, собственниками (предпринимате-
лями) и работниками ряд серьезных проблем, 
связанных с изменениями количественных и 
качественных параметров спроса на рабочую 
силу. 

Профсоюзы Азербайджана, обсудив Ини-
циативу МОТ «Будущее сферы труда» поддер-
живают её основные позиции и выступают за:

- сохранение и создание качественных ра-
бочих мест;

- снижение в стране доли неформальной за-



53

ными мнениями о будущем многих, сегодня 
весьма актуальных профессий. То есть нам есть 
над чем работать. Атлас новых и перспективных 
профессий нам нужен и сегодня и на перспекти-
ву. В Азербайджане осуществляетсясерьёзная 
работапо развитию цифровой индустрии путем 
внедрения цифровых технологий в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, продолжается 
строительство современных промтехнопарков, 
действуют отраслевые логистические центры, 
региональные сельхозпредприятия, современ-
ные фермерские хозяйства с производственным 
циклом на основе новых высоких технологий, 
где трудится специально обученный персонал.

Необходимо обратить внимание и на то, 
что новые технологии и изменения в организа-
ции труда и производства вызовут изменения в 
сфере трудовых отношений и распространение 
новых форм занятости: таких как платформен-
ная занятость, гибкие формы занятости ирабо-
чие графики, непостоянный наем, удалённая 
(дистанционная) работа и другие.

Наступающая промышленная революция 
затронет и безусловно изменит все направления 
деятельности профсоюзов, оставив одно не-
изменным - их право и обязанность защищать 
трудовые и экономические интересы работни-
ков. Наемные работники будут трех категорий: 
высокодоходные классные специалисты и низ-
кодоходная рабочая сила. Снизится уровень за-
нятости в средней категории - в среднедоход-
ных, монотонных профессиях, которые сегодня 
составляют основу профсоюзного членства в 
республике.

В этой связи мы обязаны помнить, что 
должны оставаться в республике участником 
процесса выработки конкретных рекомендаций 
по будущему сферы труда на республиканском 
и отраслевом уровнях, во имя достижения выс-
шей цели профсоюзов - социальный справедли-
вости, провозглашенной МОТ.

к углублению социального неравенства. Повы-
сится спрос на ИТР и работников высокой ква-
лификации. Вышеуказанное приведет к новым 
формам производственных отношений.Следо-
вательно - будут нужны новые формы взаимо-
отношений работодателей и трудящихся, а соот-
ветственно, работодателей и профсоюзов.

Возникает вопрос - а где-то уже начав-
шаяся техническая революция, будет стиму-
лом для открытия новых достойных рабочих 
мест или она увеличит безработицу?

Мировые центры проблем занятости утвер-
ждают,что с внедрением новых технологий 
даже в традиционных отраслях будут высвобо-
ждаться трудовые ресурсы (у нас сейчас можно 
привести примеры по системе нефтегазового и 
энергетического комплекса, здравоохранению, 
образованию).

Нам в Азербайджане необходимо изу-
чить, а куда уйдут эти люди?

По мировой статистики, они уходят в сфе-
ру услуг, частные медицинские центры, част-
ные учебные заведения и другие сферы труда. 
Из этого следует, что в перспективе мы, с уче-
том наших климатических и природных преи-
муществ, должны развивать все виды туризма, 
курортологии, региональное гостиничное хо-
зяйство разнообразного вида (многокомплекс-
ные отели, семейные и фермерские гостиницы 
и т.д.), т.е. мы должны принести высокий сер-
вис в сферу услуг, рассматривая эту систему не 
только как объект прибыли работодателей, но 
и как новые достойные рабочие места для под-
готовленных специалистов. Эту работу можно 
и необходимо организовать как в городе, так и 
районах республики.

Что сделано в Азербайджане?
Если посмотреть на сайтах наших некото-

рых Министерств, Государственных Комитетов 
и Компаний  данные о перспективах развития 
профессий в различных отраслях, то можно 
столкнуться с диаметрально противоположен-
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Влияние мер изоляции на неформальную экономику
женщин, в сравнении с 32 процентами мужчин. 
Разница по гендерному признаку является са-
мой высокой в странах с уровнем дохода выше 
среднего, где женщины, как правило, чрезмерно 
представлены в обрабатывающей промышлен-
ности и оптовой/розничной торговле, по срав-
нению с мужчинами.

Существуют по крайней мере две основные 
причины, обусловливающих высокую долю не-
формальных работников, страдающих от ка-
рантинных мер. Первая причина секторальная: 
секторы, в которых трудится большое число не-
формальных работников, пострадали наиболее 
сильно. Вторая связана с размером предприя-
тий: большинство из 2 миллиардов работников 
неформальной экономики являются самозаня-
тыми или работают в небольших фирмах с ко-
личеством работников менее десяти, а такие 
предприятия менее устойчивы к потрясениям.  

Для большинства из 2 миллиардов работ-
ников и владельцев бизнеса в неформальном 
секторе экономики прекращение работы или 
удаленная работа из дома не являются решени-
ем проблемы.

Остаться дома, значит потерять работу. Для 
многих это также означает потерю средств к 
существованию.  Умереть от голода или от ви-
руса - это вполне реальная дилемма, с которой 
сталкиваются многие из тех, кто зарабатывает 
на жизнь в неформальном секторе.  

Только по состоянию на апрель 2020 года 
почти 1,6 миллиарда работников неформаль-
ной экономики значительно пострадали от пан-
демии COVID-19, что, по оценкам, привело к 
снижению их доходов на 60 процентов. Почти 
1,1 миллиарда работников неформальной эко-
номики живут и работают в странах с режимом 
полной изоляции, а еще 304 миллиона человек 
находятся в странах с режимом частичной изо-
ляции. Все эти работники составляют 67 про-
центов общей численности неформально заня-
тых. С учетом дополнительного воздействия 
секторальных рисков, статуса занятости, разме-
ра предприятий и различных уровней карантин-
ных мер (полные, частичные и слабые меры), 
воздействие коронавируса на работников не-
формальной экономики оценивается как еще 
более обширное. Эта оценка свидетельству-
ет о том, что почти 1,6 миллиарда работников 
неформальной экономики, составляющих 76 
процентов неформально занятых в мире, в зна-
чительной степени затронуты карантинными 
мерами и/или работают в наиболее пострадав-
ших секторах. Почти все эти работники (более 
95 процентов) заняты на небольших предпри-
ятиях с количеством работников менее десяти 
человек. 

Среди работников неформальной экономи-
ки, значительно затронутых кризисом, женщи-
ны чрезмерно представлены в секторах высоко-
го риска: в этих секторах работают 42 процента 
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- 58,7%, у мужчин 65,7%. При этом молодежь 15-
29 лет среди занятых женщин составляют 24%, а 
среди всех занятых мужчин - 26,3%. До 60% всех 
принятых на работу сотрудников государствен-
ных органов, 30% членов муниципалитета - это 
молодые кадры. Юноши и девушки представлены 
в парламенте, бизнес-структурах и других обла-
стях, вносят свой вклад в развитие общества. При 
поиске работы современная азербайджанская мо-
лодежь использует широкий круг методов, как 
традиционных, так и новых, подчас малодоступ-
ных взрослому населению. Обращаются как в го-
сударственную, так и в частные службы занято-
сти, к знакомым, родственникам, преподавателям/
работникам ВУЗов, активно используют Интер-
нет-ресурсы, передачу своих CV работодателям.

Хотя зафиксированный уровень безработи-
цы в Азербайджане составляет 5%, и этот пока-
затель ниже чем в странах СНГ и ряде государств 
Европы,в стране продолжается работа с целью 
повышения занятости населения, в т.ч. молоде-
жи. Набирает обороты структурная перестройка 
азербайджанской экономики. Упор, делается на 
ненефтяную сферу. 

Совместно с МОТ реализуется ряд проектов, 
в рамках которых проводится работа по упро-
щению доступа на рынок. Созданные совместно 
с Программой развития ООН (UNDP) центры 
SYSLAB помогли интеграции ищущих работу 
на рынок труда. Растут показатели Госслужбы 
занятости и Биржи труда при МТСЗН в обеспе-
чении граждан подходящей работой, привлечения 
к оплачиваемому общественному труду и времен-
ной работе. Значительную часть этих граждан со-
ставляет молодежь. 

Принимаются посильные меры для обеспече-
ния занятости инвалидов, молодёжи с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). Созданы и 
функционируют Центры профессиональной реа-
билитации.В целях правильного выбора профес-
сии гражданам, в основном старшеклассникам 
средних образовательных школ, представляется 
обширная информация о требованиях современ-
ного трудового рынка, даются профессиональные 
консультации. В высших учебных заведениях 
проводятся мероприятия активной занятости, под 
девизом «Первый шаг к карьере. Многое сделано 
для достижения прозрачности и объективности 
при приеме на работу в госсекторе, где главным 

В соответствии с экономическим циклом 
Азербайджан пережил период рецессии в 2015–
2016 годах и восстановления в 2017–2018 годах, 
вступив затем в фазу развития в марте 2019 года. 
За последние 10 лет Азербайджан из группы стран 
со средним индексом человеческого развития во-
шел в группу стран с высоким индексом и число 
40 самых конкурентоспособных экономик мира. 
Экономические и социальные вопросы решаются 
в одном пакете. Вложены инвестиции в размере 
150 миллиардов долларов, бюджет вырос почти в 
20 раз, экономика - в 3,4 раза, валютные резервы в 
30 раз ($49,4 миллиард). Повышены пенсии (в 10 
раз) и зарплата (в 6 раз). Однако пандемия и гло-
бальные потрясения закрывают экономический 
цикл 2015-2020 годов в Азербайджане. Наступил 
новый цикл. 

71,6 процента населения Азербайджана на-
ходится в работоспособном возрасте. Понятие 
«занятое население» в стране, имеет достаточно 
широкую трактовку и во многом определяет вы-
сокие значения показателей занятости населения.  
Например, к занятым относятся лица, имеющие в 
своей собственности земельный пай, и их в стра-
не много. Особенностью же современного азер-
байджанского рынка труда является низкая доля 
наемных работников, только 32,1% всех занятых. 
Преимущественно неформальный характер заня-
тости «не по найму» - складывается главным об-
разом за счет наименее социально защищенных 
форм самозанятости и занятости в крестьянских 
хозяйствах. При этом женщины, как наименее 
конкурентоспособные работники, существенно 
реже, чем мужчины, имеют статус занятых «по 
найму» - наемными работниками являются толь-
ко 27,4% всех занятых женщин и 36,9% мужчин. 

Молодежь (15-29 лет) в Азербайджане со-
ставляет третью часть всего населения страны. 
Интересы молодёжи защищены Конституцией 
страны и Законом «О молодёжной политике». 
Молодежная политика - важная составная часть 
государственной политики, отображена в соответ-
ствующих правовых документах и претворяется в 
жизнь главным образом правительственными ор-
ганизациями. 

К началу года, уровень безработицы сре-
ди молодежи от 15-29 лет упал до 10%, а среди 
молодежи от 15-24 лет – до 13.5%.Среди населе-
ния старше 15 лет у женщин уровень занятости 

Рынок труда и занятость в Азербайджане
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достаточных рабочих мест - низкая производи-
тельность в области сельского хозяйства, которое 
отвлекает значительную часть трудовых ресурсов 
страны, но формирует не многим более 5% ВВП. 
А добывающий сектор, наоборот, - это 40% ВВП, 
но в силу своей специфики эта сфера не создает 
много рабочих мест и использует только около 1% 
трудовых ресурсов страны. И наконец, одной из 
угроз (в хорошем смысле слова, поскольку речь 
идет о демографии и росте численности населе-
ния) является также большой наплыв на рынок 
труда, который с каждым годом возрастает. 

Различия в степени развития городской и 
сельской сферы занятости, образовательных ус-
луг, разница между уровнем жизни населения 
крупных городов и регионов, а также высокая 
доля сельских жителей среди населения форми-
руют значимые миграционные потоки как внутри 
страны, так и за ее пределы. Молодежь включена 
в эти потоки как в рамках образовательной, так и 
в рамках трудовой миграции. 

Уровень неформальной занятости в Азер-
байджане высок в строительном секторе. Только 
за прошлые два года в этой сфере проведен 171 
мониторинг, заключено 170600 трудовых дого-
воров, из которых 90451 или 45 процентов были 
оформлены работодателями именно в результате 
проведенных мониторингов.

является хорошие результаты сдачи спецтеста. 
Процесс трудоустройства здесь сформирован 
гендерно максимально нейтрально. В стране на-
блюдается устойчивая тенденция сокращения 
гендерных различий в сфере оплаты труда, в ос-
нове которой целая система экономических, со-
циальных и культурных факторов. Ведётся работа 
по устранению прямой или косвенной дискрими-
нации в отношении женщин, традиционного ген-
дерного разделения труда. 

Азербайджан продолжает активное участие в 
проекте МОТ «Сотрудничество в сфере занятости 
молодёжи в СНГ, Фаза 2». Вложением в будущее 
можно назватьгоспрограмму “Азербайджанская 
молодежь в 2017-2021 гг.”, основными целями ко-
торой являются создание условий для активного 
участия молодежи в сфере менеджмента, трудоу-
стройство молодых специалистов и обеспечение 
решения других социально-экономических про-
блем. 

При поддержке МОТ разработана вторая 
программа для обеспечения достойного труда в 
Азербайджане, подготовлен «Профиль страны по 
достойному труду». В рамках проекта «Развитие 
социальной защиты» реализуемого совместно с 
Всемирным банком разрабатываются профессио-
нальные стандарты и создаётся Агентство по раз-
витию трудовых ресурсов. 

В числе причин, препятствующих созданию 
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Третий и четвёртый индикаторы - это инду-
стрия культуры и кассовые сборы в местах мас-
сового посещения, объектах культуры и спорта. 
Из-за мер по борьбе с коронавирусом перено-
сятся премьеры, концерты, фестивали, внутрен-
ние и международные культурные и спортив-
ные мероприятия, что отражается на продаже 
билетов.

Последний индикатор - это потребитель-
ская уверенность. Здесь пока ситуация не вы-
звала «экономической паники».

В настоящее время точная оценка ущерба 
от пандемии нанесённая Азербайджану невоз-
можна. Однако по имеющимся данным, еже-
дневные потери составляют 120-150 миллионов 
манатов (71-88 млн долларов США). Доля на-
логоплательщиков, пострадавших от пандемии 
в ненефтяном секторе, составляет 46,4%. Про-
изводство в национальной экономике по ито-
гам первого полугодия снижается, в связи с чем 
отношение государственного долга к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) возросло с 20,7% 
до 24,5%.

Туризм, непродовольственная торговля и 
услуги оказались в числе наиболее пострадав-
ших секторов экономики, и это крайне важно, 
несмотря на их относительно низкий вклад в 
ВВП. Доля туризма и непродовольственной 

Влияние распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на экономику и социаль-
ную сферу, в данный момент, сложно оценить 
по таким привычным показателям, как, уровень 
занятости, инфляция, материальное положение, 
ВВП и др., поскольку данные по ним часто при-
ходят с опозданием на месяцы. 

Учитывая, что потребительские расходы 
составляют 70% мировой экономики, любая 
приостановка деятельности наносит ущерб. 
Рассмотрены пять индикаторов для отслежива-
ния, как потребители реагируют на ситуацию 
для получения своевременных данных за пер-
вое полугодие 2020 года.

В первую очередь это туризм. В связи с те-
кущей ситуацией и в стране крайне снизилась 
посещаемость и заселённость отелей. Коли-
чество иностранных гостей в Азербайджане в 
первом полугодии 2020 года оказалось в двое 
меньше, чем годом ранее. Налицо крупные фи-
нансовые убытки.

Второй показатель - это розничные прода-
жи. Согласно полученным данным  потребите-
ли в стране стали приобретать преимуществен-
но товары первой необходимости. Увеличились 
продажи лекарств, чистящих средств, хозяй-
ственных товаров, продуктов и бутилированной 
воды.

Отрасли экономики Азербайджана понёсшие потери от пандемии
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Потеря доходов пошатнула позиции госу-
дарственного бюджета, так как Азербайджан 
является одной из немногих стран, поддержи-
вающей фиксированный обменный курс. В 
первом и втором кварталах страна потратила 
2,8 млрд долларов США из предполагаемых 
поступлений в Госнефтефонд АР, которые, как 
считалось, должны были составить 7,3 млрд 
долларов.В то же время финансовый сектор 
Азербайджана столкнулся с проблемами в кон-
тексте ликвидности и финансовой устойчиво-
сти. 

В этом году число лиц, получивших ста-
тус безработных со стороны органов занятости 
страны, составило 365,4тыс. человек, (в 5 раз 
больше чем 2019 г.) 37,1% составили женщины. 
Однако, это только официальные данные, кото-
рые разнятся с реальностью. Получить статус 
безработного с бюрократической точки зрения 
нетрудно. Печально то, что люди (в основном в 
регионах) малоинформированы  по поводу сво-
их прав на получение статуса безработного, не-
достаточно просвещены о том, что имеют право 
стать самозанятым.

торговли в ВВП Азербайджана составляет око-
ло 5 %. Но главная проблема - это работа для 
300 000–400 000 человек, работающих в этих 
областях. 

Экономика Азербайджана серьезно постра-
дала как от карантинных мероприятий, так и от 
снижения мировых цен на нефть. ЕБРР ожидает 
в 2020 году снижения ВВП на 2%, а балансу те-
кущих операций, по оценкам МВФ, предстоит 
изменение с профицита, эквивалентного 9,2% 
ВВП, на дефицит, составляющий 8,2%. 

По данным Госкомстата Азербайджана, 
с января по август 2020 года ВВП страны со-
кратился на 3% по сравнению с предыдущим 
годом. Спад в экономике усугубило падение 
мировых цен на сырьевые товары: участие не-
фтяного сектора в создании ВВП сократилось 
на 4,9%, хотя в прочих отраслях экономики 
данное сокращение не превышало 1,7%. Внеш-
неторговый оборот за период с января по июль 
2020 года уменьшился в реальном выражении 
на 22,5% (импорт сократился на 43,4%, экспорт 
– на 7,1%) по сравнению с первым полугодием 
2019 года. 
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работы, проделанные в этом направлении, за по-
следний год увеличились и усилились.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вы-
ступая на церемонии открытия административно-
го здания Агентства устойчивого и оперативного 
социального обеспечения (DOST) при Министер-
стве труда и социальной защиты населения и пер-
вого центра DOST в Ясамальском районе Баку, 
заявил, что Программа самозанятости является 
важной инициативой в социальной сфере, и у 
программы есть большое будущее с точки зрения 
занятости и экономического развития.

«Я очень рад, что граждане проявляют огром-
ный интерес к этой программе. Мы уже несколько 
лет занимаемся данным вопросом. В последнее 
время в этой области проводится более активная 
работа, и рад, что число обращений растет. По 
моей инициативе мы обсудили данный вопрос с 
Всемирным банком. Мы и их привлекли к этим 
делам. Всемирный банк, используя свои финан-
совые ресурсы, также выделит средства на дан-
ную сферу, и таким образом в нынешнем году 
Программой самозанятости будет охвачено око-

Самозанятость - форма получения возна-
граждения за свой труд непосредственно от заказ-
чиков, в отличие от наемной работы.

В международной практике у самозанятых 
есть только несколько видов деятельности, в ко-
торых они имеют право работать официально: 
репетиторство, уборка и ведение домашнего хо-
зяйства, уход за детьми, больными, инвалидами и 
лицами старше 80 лет. Однако в каждом регионе 
этот перечень меняется по усмотрению местных 
органов власти.

Одной из главных целей социально-экономи-
ческой политики правительства является сниже-
ние уровня безработицы и сохранение ее на самом 
низком уровне. Для достижения этой цели исполь-
зуются все возможные средства. Можно сказать, 
что все исполнительные структуры заинтересова-
ны в воплощении этого плана и принимают в его 
реализации самое активное участие. Безусловно, 
самая большая ответственность падает на мини-
стерство труда и социальной защиты населения. 
В связи с распоряжением президента, внимание и 

Что такое самозанятость?
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мест, а также росту числа налогоплательщиков и 
выплат по социальному страхованию.

О результатах говорить пока рано. Но, прак-
тика других стран показывает, что лучше уж фи-
нансировать безработных граждан за счет госбюд-
жета, а потом уже начать получать дивиденды в 
виде налоговых выплат, чем просто платить посо-
бие по безработице, что в свою очередь тормозит 
трудоустройство тех, кто и так что-то получает, 
ничего не делая.

Понимая это, банки Азербайджана присое-
динились к программе самозанятости.Инициа-
тива Президента Азербайджана Ильхама Алиева 
по распределению социальной ответственности 
в связи с оказанием банками помощи в органи-
зации самозанятости уязвимых групп населения 
создала условия для расширения данной деятель-
ности банков. С этой целью ведется активная ра-
бота по реализации подписанного меморандума 
о сотрудничестве между министерством труда и 
социальной защиты населения, ЦБА и Ассоциа-
цией банков Азербайджана. На начальном этапе 
к реализации программы присоединились восемь 
действующих в стране банков - “Международ-
ный банк Азербайджана”, KapitalBank, PASHA 
Bank, Accessbank, BankRespublika, Rabitabank, 
Turanbank и YeloBank.

Проводимая совместная работа направлена 
на повышение уровня занятости уязвимых групп 
населения и создание дополнительных возможно-
стей для поддержки малого предпринимательства 
(лиц с инвалидностью, малообеспеченных семей, 
семей шехидов, вынужденных переселенцев, 
безработных и работодателей и других), а также 
поддержку активной государственной политики, 
проводимой в настоящее время в области сниже-
ния негативных социально-экономических по-
следствий пандемии коронавируса (COVID-19) в 
стране.

Также банки приступили к подписанию соот-
ветствующих грантовых договоров с привлечен-
ными к программе гражданами, и безвозмездно-
му предоставлению на их основе активов в сфере 
услуг и производства (в том числе материалов, 
оборудования и другого имущества в реальной 
форме) сроком на два года.В ближайшее время к 
этому процессу планируется активно подключить 
и другие банки.В результате чего число банков, 
участвующих в программе самозанятости значи-
тельно увеличится.

ло 10 тысяч граждан. В дальнейшем масштабы 
этой работы должны расшириться. Это послужит 
повышению занятости, а также станет большим 
вкладом в экономику страны. Программа само-
занятости имеет огромное значение для развития 
ненефтяного сектора, сельского хозяйства, секто-
ра обслуживания» Ильхам Алиев

Ожидается, что в Азербайджане програм-
ма может охватить более 60 тыс. человек и спо-
собствовать созданию 15 тыс. микрохозяйств. В 
рамках программы предпринимаются меры для 
поддержки малого бизнеса, в частности семейно-
го. Выдаются микрокредиты на развитие фермер-
ских хозяйств в регионах.

Программа “Друг безработного” 
(“İşsizinDOSTu”) один из ярких тому примеров. 
«Программа создана по инициативе главы го-
сударства. За счет нее гражданепривлекаются к 
оплачиваемым общественным работам. Правда, 
есть один нюанс: привлекаются к работе те лица, 
которые зарегистрированы в Центрах занятости 
министерства (труда и социальной защиты на-
селения). Но, радует уже то, что к проблеме по-
дошли системно.

Официальная статистика гласит, что после 
всех принятых в этом направлении мер, безрабо-
тица снизилась с 7,3% до 5%. Уровень бедности 
же снизился до 5,1%.

В общем, за прошедший год в результате мер 
занятости, около 40 тысяч граждан были трудоу-
строены. Это больше чем предыдущим годом. То 
есть, подходить к вопросу занятости необходимо 
с точки зрения конкретных механизмов и основ 
управления.

Первый центр DOST открылся в декабре 
2018 года в Ясамальском районе Баку. Сегодня их 
4. В 2019 году к общественному труду привлечено 
30 тысяч безработных граждан.

К слову, каждый год на трудовой рынок Азер-
байджана поступает порядка 100 тысяч работни-
ков. Обеспечить такое количество людей работой 
достаточно сложно. В общем же с ростом насе-
ления растет и рабочая сила. Такие проекты, как 
программа DOST позволит изучить проблему, 
следить за уровнем безработицы и держать ее под 
контролем.

Программа самозанятости способствует по-
вышению производительности труда и экономи-
ческой активности населения, увеличению семей-
ных доходов, созданию дополнительных рабочих 
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же время необходимо пересмотреть расходы 
бюджета, и несрочные проекты можно отло-
жить. Конечно, рассматривая вопросы реали-
зации или же, наоборот, отложения данных 
проектов, обязательно следует рассмотреть 
и вопросы занятости. Потому что инвести-
ционные проекты, осуществляемые по линии 
государства, одновременно обеспечивают за-
нятость, а для Азербайджана, население ко-
торого растет, вопрос занятости, конечно, 
находится на первом плане».Ильхам Алиев

Кабинет Министров систематизировал эти 
поручения и подготовил План мероприятий для 
их исполнения. Подписано соответствующее 
распоряжение.Было отмечено, что повышение 
за последние 2 года на более чем 37 процентов 
выплат в Государственный фонд социальной 
защиты является реальным показателем про-
водимых реформ и проделанной до настоящего 
времени поставленных задач. За последние 15 
лет в стране созданы свыше 2 миллионов новых 
рабочих мест, уровень безработицы снизился 
до 5 процентов. Со второй половины 2017 года 
до конца 2019 года наблюдается увеличение в 
целом до 300 тысяч трудовых договоров. Повы-
шение динамики из года в год – также хороший 
показатель. Только в 2019 году этот показатель 
составил 153 тыс. Увеличение до 300 тыс. в 
целом в процентном выражении означает 21,2 
процента повышения занятости населения. 99 
тыс. из 153 тыс. зарегистрированных в 2019 
году роста трудовых договоров, приходятся на 
долю частного сектора.

В 2019 году в деле предотвращения неофи-
циальной занятости на местах были проведены 
ряд оперативных налоговых мероприятий. В 
течение года  выявлено 7294 факта нарушения 
и в соответствии с законодательством. Посколь-
ку это был первый случай, предпринимателям 
было сделано письменное предупреждение. В 
отношении лиц, повторно допустивших нару-
шения, применена финансовая санкция в разме-
ре 268 тысяч манат. По 27 фактам возбуждено 
уголовное дело. В течение года поступления по 
социальным страховым выплатам, осуществля-
емым по линии налоговых органов, увеличив-

Мы подошли к тому, чтобы уяснить, на-
сколько важен для государства фактор нефор-
мального сектора и насколько он проблематичен, 
например, доля лиц, занятых в неформальной 
экономике, как процент от общей численности-
занятых в не сельскохозяйственном секторе, со-
ставляет в мире от 22 до 58% процентов.

Защита трудовых прав граждан Азербайд-
жанской Республики, удовлетворение матери-
альных, социальных потребностей работников 
и обеспечение достойного жизненного уровня 
являются приоритетными направлениями ре-
ализуемой в стране социально-экономической 
политики.

В связи с глобальной значимостью нефор-
мального сектора17 марта 2017 года Президент 
Азербайджанской Республики подписал рас-
поряжение о создании Комиссии по регулиро-
ванию и координации трудовых отношений в 
связи с применением Указа «Об утверждении 
«Стратегических дорожных карт националь-
ной экономики и основных секторов».Основная 
цель-перевод неформального сектора в фор-
мальное русло. Обеспечение координации мер 
контроля, осуществляемых в связи с оформле-
нием трудовых отношений и усилением соци-
альной защиты работников, находится среди 
главных задач, поставленных перед Комиссией. 
Реализованные в данной сфере меры уже дают 
свои положительные результаты.

На совещании, посвященном итогам 2019 
года, Президент Ильхам Алиев дал правитель-
ству более 25 поручений. Говоря о сложившей-
ся в результате пандемии ситуации в мире, гла-
ва государства Ильхам Алиев отметил, что это 
может создать большие проблемы и для нашей 
экономики.

«Наши доходы, естественно, сокращают-
ся. Несмотря на это, еще раз хочу сказать, 
никаких проблем с исполнением государствен-
ного бюджета на этот год быть не должно. 
В первую очередь, должны быть полностью 
выполнены все социальные обязательства, 
должна быть обеспечена реализация всех со-
циальных инфраструктурных проектов. В то 

Регулирование трудовых отношений 
и легализация неофициальной занятости
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строительства направляет данные о лицензиях 
на строительство, юридических и физических 
лицах, получивших лицензию, в Мониторинго-
вый центр трудовых отношений Государствен-
ного агентства по оказанию услуг гражданам и 
социальным инновациям.

В начале года состоялось заседание Комис-
сиипо регулированию и координации трудовых 
отношений, где президент Азербайджана Иль-
хам Алиев особо подчеркнул важность пресе-
чения неформальной занятости и повышения 
прозрачности. Был оценен план мероприятий 
правительства состоящий из пяти разделов и 
36 статей. Доложено о полном исполнении 18 
статей, частично семи и 11-ти, находящихся в 
работа. В целом проделанная работа оценена 
позитивно. 

За последние 2,5 года подписано до 300 
тысяч трудовых договоров. Эти 300 тысяч ох-
ватывает 21,2 процента общего числа активного 
населения. Особо следует отметить, что в пер-
вой половине 2020 года числоработающих по 
трудовым соглашениям составило 1661692 че-
ловека. За этот же период в негосударственном 
секторе число оформивших трудовые соглаше-

шись на 26 процентов, составили 2 млрд 931 
млн манатов.Прогноз был исполнен на 105,8 
процента.

Государственный статистический комитет 
на основе методологии, совместно согласован-
ной с министерствами экономики, а также труда 
и социальной защиты населения, провел иссле-
дования по оценке уровня неофициальной за-
нятости. Для подготовки этих исследований на 
основе международной методологии были при-
влечены зарубежные эксперты.

Исследования показывают, что одной из об-
ластей, где неофициальная занятость находится 
на высоком уровне, является строительный сек-
тор. В 2017-2019 годах в этой области был про-
веден 171 мониторинг, было подписано 170 тыс. 
600 трудовых соглашений, из которых 90 тыс. 
451 или 45 процентов являются договорами, за-
ключенными работодателями именно в резуль-
тате этих мониторингов. То есть, мониторинги 
способствовали оформлению 45 процентов тру-
довых соглашений в этом секторе.

Комитет по градостроительству и архитек-
туре в рамках работы по предотвращению не-
официальных трудовых отношений в области 
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контролю. Только за прошлый год было уста-
новлено 7294 факта нарушений, и в соответ-
ствии с законодательством, в качестве реакции 
на первые нарушения были сделаны письмен-
ные предупреждения. Однако в отношении лиц, 
повторно допустивших нарушения, применены 
финансовые санкции в размере 268 тысяч мана-
тов.По 27 фактам возбуждены уголовные дела.  
В течение года поступления по линии налого-
вых органов, а также от взносов по социально-
му страхованию, увеличились на 26 процентов 
и составили 2 миллиарда 931 миллион манатов.

С участием международных экспертов Го-
скомстат на основе методологии разработанной 
при согласовании с Министерством экономики, 
труда и социальной защиты населения, прово-
дит анализ по оцениванию уровня неформаль-
ной занятости.

ния составило 110 тысяч человек. 
Это свидетельство того, что несмотря на 

проблемы с пандемией, в негосударственном 
секторе удалось не толькосохранить, но и уве-
личить здесь численность людей с трудовыми 
договорами и своими восстановленными соци-
альными правами.

Важно отметить, что за полгода до 466 
тысяч человек увеличилось число физических 
лиц, занимающихся предпринимательством. 
Рост взносов в Государственный фонд социаль-
ного страхования более чем на 37 процентов 
- свидетельство реально проделанной работы 
в рамках Плана мероприятий. Только за 2019 
год оформлено 99 тысяч трудовых договоров в 
частном секторе.

Следует отметить, что в направлении 
устранения неформального сектора на местах 
проводятся оперативные меры по налоговому 
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под негативным влиянием, некоторые из них го-
раздо более широкие.

Также подготовлена«Кредитно-гарантий-
ная программа поддержки новых банковских 
кредитов для субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сферах, ко-
торые понесли убытки от пандемии коронави-
руса». Здесь преследуются цели не прекращать 
финансирования новых проектов с целью со-
хранения траектории развития экономики Азер-
байджана, с тем чтобы произошло оживление в 
период деятельности после карантина.

Пятая программа, это – «Кредитно-гаран-
тийная программа поддержки существующего 
кредитного портфеля для субъектов предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в 
сферах, которые понесли убытки от пандемии 
коронавируса». Здесь предусмотрено привлече-
ние средств частично государственного бюдже-
та, а также Фонда развития предприниматель-
ства. Важнейшая цель здесь заключается как в 
оказании поддержки субъектам бизнеса, так и 
обеспечении сохранения здоровья кредитного 
портфеля необходимого, очень важного и зна-
чимого для финансово-банковского сектора.

В качестве шестого и седьмого направления 
подготавливается «Социальный пакет для под-

При общей координации Правительства, 
проведении регулярных консультаций с руково-
дителями рабочих групп, привлечениируково-
дителей различных отраслей экономики, пред-
ставителей частного и банковского сектора, а 
также представителей Конфедераций предпри-
нимателей и профсоюзов подготовлен пакет из 
10-ти программ. 

Две из них, это: «Программа финансовой 
поддержки по компенсации заработной пла-
ты 304.000 работников в сферах, которые по-
несли убытки от пандемии коронавируса» и 
«Программа финансовой поддержки 292.000 
индивидуальных (микро) предпринимателей, 
работников в сферах, которые понесли убытки 
от пандемии коронавируса». Важнейшее ус-
ловие и рамки обеих программ направлены на 
сохранение рабочих мест в 336 тысячах субъ-
ектах, работающих в сферах, пострадавших от 
пандемии.

Третья программа – «Программа налого-
вых льгот, привилегий и налоговых каникул 
для субъектов предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сферах, которые по-
несли убытки от пандемии коронавируса». Это 
обширная программа. Хотя сфера охвата здесь, 
прежде всего, включает секторы, находящиеся 

Антикризисный пакет правительства



65

Наконец,«Программа поддержки жизненно 
важных сфер по осуществлению пассажирских 
перевозок». Ряд компаний, занимающихся жиз-
ненно важной деятельностью – перевозкой пас-
сажиров, государственные и частные компании, 
по объективным причинам – можно сказать, 
остановили или заморозили свою работу. Целе-
вая программа подготовлена в связи с данными 
предприятиями.

Этот широкомасштабный экономический и 
социальный пакет должен оказать позитивное 
влияние на нарастающую динамику в экономи-
ческой сфере и в то же время защитит граждан, 
относящихся к чувствительной категории, от 
этого кризиса. Основная цель - в первую оче-
редь безопасность, здоровье и благосостояние 
граждан. 

Содержание Антикризисного плана прави-
тельства Азербайджана: как бороться с послед-
ствиями коронавируса и положения 10 указан-
ных программ с объемом в 3.5 млрд. манат (2 
млрд. долларов), доведены до сведения населе-
ния страны.  

держки материального положения населения» 
и «Программа поддержки оплаты расходов на 
обучение для студентов, являющихся членами 
семей, принадлежащих к социально уязвимым 
группам». Будут оплачиваться расходы на опла-
ту обучения студентов из семей, относящихся к 
социально чувствительной группе населения. 

Кроме того, в качестве восьмого направле-
ния определена «Программа финансовой под-
держки механизма ипотечного кредитования 
и гарантирования кредитов». Эта программа 
внесет определённый вклад как в продолжение, 
расширение активности строительного сектора, 
так и в решение всегда важной для населения 
жилищной проблемы.

Направление девятой программы – это 
«Программа поддержки коммунальных плате-
жей за потребление населением электроэнер-
гии». Люди проводят дома больше времени, 
поэтому увеличивается расход электроэнергии. 
Предусматривается, в первую очередь, плата за 
электроэнергию с учетом сезона и расширение 
лимитов.
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доходов людей, потерявших работу и оставших-
ся дома.

Что касается бизнеса, правительство гото-
вится к периоду после пандемии и предоставле-
нии кредитов для развития бизнеса и стабиль-
ности.

Поскольку основной доход страны от 
экспорта нефти, любое падение цен на нефть 
обязательно приведёт к снижению темпов эко-
номического роста страны в 2020 году и дохо-
дов. Тем не менее, прогнозируется, что в 2021 
году экономический рост увеличится до 1,5 
процента за счет восстановления цен на нефть 
и газ. Расширение добычи природного газа, 
темпы роста в сфере услуг и торговли будет 
поддерживать экономический рост, укреплять 
чистый экспорт страны. Ожидается, что с уве-
личением минимальной заработной платы, пен-
сий, всех видов пособий будет увеличиваться и 
рост потребления.

Несмотря на спад экономики, правитель-
ство контролирует макроэкономическую ситу-
ацию в стране и должностные лица сохраняют 

Правительство оказало помощь предпри-
нимателям, которые потеряли свои доходы и 
даже заплатило их работникам в соответствии 
с их зарплатой. Но официальных зарплат недо-
статочно, чтобы содержать семьи. Ранее, после 
выплаты зарплаты сотрудникам и других рас-
ходов прибыль от небольших объектов сферы 
услуг рядового предпринимателя составляла 
примерно до 1200 манат (710 долларов США) 
в месяц. Государственная помощь в размере 700 
манат (410 долларов США), которую он сейчас 
получил, помогла ему покрыть арендную плату 
за объект, но не более того.

Что касается помощи, оказываемой госу-
дарством лицам, зарегистрированным в каче-
стве безработных, то при выплате пособия в 
размере 190 манатов (111 долларов США) нали-
чие идентификационного кода налогоплатель-
щика (VÖЕN) значения не имеет. 

В такой «нестандартной ситуации» пра-
вительство пытается предотвращать снижение 
спроса со стороны основного потребителя и по-
стоянно предпринимать шаги для компенсации 

Активная финансовая и денежно-кредитная политика
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лютные резервы и низкий внешний долг» Азер-
байджана позволяют стране «совершать очень 
серьёзные манёвры».

В связи с этим, налоговые льготы разнят-
ся для разных категорий налогоплательщиков, 
в зависимости от причиненного им пандемией 
коронавируса ущерба.

Поддержка предпринимателей со стороны 
государства будет оказываться и впредь, по-
скольку экономическая деятельность не может 
восстановиться полностью сразу после отмены 
карантинных мер. Одним из пунктов программ 
господдержки стало также предоставление биз-
несу уступок со стороны государства как по 
имеющимся, так и будущим кредитам.

Другая первостепенная задача – это со-
хранение рабочих мест. Правительство страны 
выработало механизмы оказания помощи, и 
предприниматели уже могут, обратившись в со-
ответствии с установленными правилами, вос-
пользоваться ею. Большинство рабочих мест 
сохранено, что было одним из главных факто-
ров в процессе формирования пакета помощи. 
Те предприниматели, которые не сократили 
число сотрудников и рабочих мест, могут вос-
пользоваться механизмами содействия. Всем, 
кто проявляет социальную ответственность, 
оказывается помощь со стороны государства.

оптимизм в своих заявлениях. Прогнозируются 
все возможные сценарии, планируются дей-
ствия против резких колебаний мировых энер-
гетических и фондовых рынков. Правительство 
Азербайджана объявило общественности о 
пакетах помощи на сумму 2,5 млрд манат (1,5 
млрд долларов США), а также налоговых льго-
тах на 1 млрд манат (590 млн долларов США). 
В 2020 году затраты будут примерно на 2,5–3 
млрд манат (1,5–1,8 млрд долларов США) боль-
ше, чем запланировано. В то же время, доходы 
правительства сократятся примерно на 5 млрд 
манат (2,9 млрд долларов США). 

Однако было бы неверно оценивать вли-
яние пандемии коронавируса на экономику 
Азербайджана только негативно. Возросший 
спрос на интернет-технологии и услуги связи 
оказал и некоторое положительное влияние. И 
в промышленности, и сельском хозяйстве на-
блюдаются аналогичные последствия. Инфля-
ция остаётся низкой — всего 3,1 % против 2,6 
% в 2019 году. Положительные эффекты можно 
увидеть в краткосрочной перспективе, а отрица-
тельные последствия в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. 

Международные организации, включая 
Всемирный банк и Международный валют-
ный фонд, оценили экономическую ситуацию в 
стране «очень позитивно» и что «большие ва-
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87) и Конвенции 1949 года о применении прин-
ципов права на объединение в профсоюзы и на 
ведение коллективных переговоров (№ 98), тес-
но сотрудничает в деле  соблюдения основных 
положений национальных и международных 
трудовых норм, относящихся к охране труда, 
социальному обеспечению, занятости, недопу-
щению дискриминации, условиям труда и за-
щите отдельных категорий работников, также 
способствует соблюдению принципа достойно-
го труда во время пандемии COVID-19.

Профсоюзы Азербайджанане только сви-
детелиэтапного развития страны, но и непо-
средственные участники реализации много-
численных инфраструктурных, социальных и 
энергетических проектов, последовательного 
совершенствования бизнес и инвестиционного 
климата, развития предпринимательства (в осо-
бенности частного и среднего), успешной реа-
лизации стратегии развития регионов. 

Конфедерация Профсоюзов Азербайджана 
(КПСА)активно продвигает идею подключения 
профсоюзов во все программы развития стра-
ны, в большинстве которых основные пробле-

Для обеспечения эффективности мер, при-
нимаемых в связи со вспышкой COVID-19 и ее 
последствиями, необходима атмосфера дове-
рия, создаваемая посредством социального ди-
алога и трипартизма. Укрепление соблюдения 
механизмов социального диалога и опора на эти 
механизмы создают прочную основу для повы-
шения жизнестойкости и обеспечения привер-
женности работодателей и работников болез-
ненным, но необходимым политическим мерам. 
Сегодня, в период повышенной социальной на-
пряженности - это особенно важно 

В Рекомендации МОТ № 205 (2017 г.) «О 
занятости и достойном труде в целях обеспече-
ния мира и потенциала противодействия» особо 
подчеркивается важность социального диалога 
и важнейшая роль организаций работодателей и 
работников в реагировании на кризисную ситу-
ацию.

Правительство Азербайджана учитывает 
особую роль социальных партнёров в реаги-
ровании на кризис, способствует соблюдению 
Конвенции 1948 года о свободе объединений 
и защите права объединяться в профсоюзы (№ 

Поиск решений, основанных на социальном диалоге
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Принципиальное значение в этом имеет со-
циальный диалог на уровне отрасли, предпри-
ятия, поскольку работники должны получать 
информацию, с ними необходимо проводить 
консультации и сообщать им как о том, что 
влияет на условия их занятости, так и о мерах, 
которые они могут принять для своей защиты 
и сдерживания кризиса. В целях их последо-
вательного решения только за последние 5 лет 
КПСА удалось заключить 3 Генеральных согла-
шения с Правительством и организацией рабо-
тодателей. Каждый год в среднем реализовыва-
лись 110 отраслевых коллективных договоров и 
12 тысяч тарифных соглашений. 

Проводимая на основе принципа социаль-
ного партнёрства работа,заложила прочную ос-
нову для устойчивого экономического роста и 
защиты трудовых прав граждан страны, создаёт 
предпосылки для реализации страновой про-
граммы достойного труда на период 2016-2020 
годы и проведения политики в области обеспе-
чения социальной защиты трудящихся. Про-
блемные вопросы и перемены происходящие в 
сфере труда вносятся КПСА в повестку заседа-
ний Национальной трёхсторонней комиссиипо 
регулированию социально - трудовых отноше-

мы (особенно 8 цель), совпадают с задачами и 
целямиорганизации. Это полная и производи-
тельная занятость и достойный труд, равная 
оплата за равный труд независимо от пола, без-
работица среди молодежи, прекращение детско-
го труда во всех формах, приведение неофици-
альной экономики к формальным требованиям, 
продвижение предпринимательства и развитие 
микро, малых и средних предприятий, защита 
трудовых прав, создание безопасных условий 
труда, трудовая миграция и др.

КПСА призывает правительство и рабо-
тодателей к выполнению ряда важных требо-
ваний. Это: расширение программ обучения, 
приближение условий учебы к требованиям 
современного производства; составление со-
ответствующих прогнозов развития на нацио-
нальном и региональном уровнях; организация 
подготовки специалистов высокой квалифика-
ции в области управления людскими ресурсами. 
Курс взят на оказание помощи наиболее уязви-
мым в плане занятости категориям работников 
и расширение мероприятий профилактического 
характера, призванных нейтрализовать негатив-
ное воздействие внедряемых новых видов тех-
нологий на занятость. 
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молодежи;
• содействие созданию новых рабочих 

мест путем развития предприниматель-
ства;

• права, равенство и недопущение дис-
криминации;

• международное сотрудничество. Про-
должить и расширить тесное сотруд-
ничество с МОТ в контексте реализа-
ции цели устойчивого развития ООН 
до 2030 года. Изучать практику других 
стран, обмениваться идеями, использо-
вать информацию и рекомендации по 
назначению.

Все членские организации КПСА активно 
вовлечены в процесс инициатив и действий. Не-
обходимо общими усилиями преградить путь 
пандемии, устранить последствия бедствий. 
Прорабатываютсядействия повключению во-
просав повестку дня трехсторонней комиссии 
по социально-экономическим вопросам с це-
лью выработки и реализации плана действий; 
созданию профсоюзных виртуальных сетей и 
открытых онлайн-курсов по вопросам обеспе-
чения потенциала противодействия пандемии 
через социальные сети; использовать Р205 как 
инструмент для роста и поддержания профсо-
юзного движения.

КПСА будучи социальным партнёром пра-
вительства, мотивирована на борьбу с НФЗ. 
Проводится широкая разъяснительная работа. 
Это более 60 целевых мероприятий с участием 
4000 профорганизаторов и активистов, 8 из ко-
торых в регионах республики, включая четыре 
месяца текущего года. Выявленыприоритеты, 
отражающие позицию профсоюзов, приняты 
рекомендации и пути их реализации, предусма-
тривающие комплексную увязку между собой 
трех компонентов: экономического, социально-
го и экологического характера. 

На «Трехсторонней комиссии по социаль-
ным и экономическим вопросам» обсуждены 
проблемы статистики занятости, методологии 
измерения, подходы к оценке данных в нефор-
мальном секторе и неформальной занятости, их 
последствия и др. Поставлен вопрос отдельно-
сти их измерения и анализа, поскольку каждый 
из них требует индивидуального подхода к раз-

ний и Комиссии по регулированию и координа-
ции трудовых отношений. 

Страна готова и в состоянииобновить свои 
стандарты, сделать их надежными и актуальны-
ми. Как и любые перемены в сфере труда, этот 
процесс требует объединения усилий. Проде-
лана конкретная работа, обозначены концеп-
туальные связи и циклы реагирования.Этос-
плоченность, разработка мер предотвращение 
бедствия, позволяющих избежать последствий 
опасностей, достижение стабильности и воз-
можности для устойчивого развития.В насто-
ящее время, КПСА с партнерами по диалогу 
прорабатывает подходы к решению нижеследу-
ющих сфер деятельности:

• социальный диалог и сильная роль про-
фсоюзов;

• противостояние последствиям панде-
мии коронавирусаCОVID-19. Преду-
преждение, смягчение последствий и 
обеспечение готовности.  

• трансформация, своевременное и эф-
фективное восстановление; 

• справедливые переходы и должная ос-
мотрительность. Внимание к уязвимым;

• введение вопроса о сохранении и рас-
ширении занятости, как главной цели 
национальной экономики и социальной 
политики;

• укрепление позиции профсоюзов в про-
цессе коллективных переговоров, пре-
доставление информации о современ-
ной системе оплаты труда;

• право на свободное объединение;
• трудовая миграция. Содействие защи-

те и поддержке трудящихся-мигрантов 
путем поощрения идеи сотрудничества 
между профсоюзами принимающей 
страны и отправителя;

• социальное обеспечение;
• сильное гендерное равенство и роль 

женщин в профсоюзах;
• разработка политики и программ, на-

правленных на повышение потенциа-
ла сотрудников и расширение возмож-
ностей трудоустройства рабочей силы 
страны;

• подготовка и осуществление программ, 
направленных на поощрение занятости 
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спортивных учреждений и обществ.
КПСА считает, что должны быть выпол-

неныи задачи по достойной реализации Целей 
устойчивого развития, стоящие перед страна-
ми, в том числе Азербайджанской Республикой. 
Уверены, что успешная реализация заключён-
ного с Правительством и Конфедерацией рабо-
тодателей страны Генерального соглашения и 
достижение целей «Стратегии занятости Азер-
байджанской Республики на 2019-2030 г.г.», по-
зволит не только удержать рост безработицы, 
побороть неформальную занятость, но и сни-
зить безработицу в стране до 4%; довести офи-
циальную занятость (за исключением сектора 
АПК) до 80%;сократить удельный вес молоде-
жи (в возрасте 15-24 лет) не занятой на рынке 
труда и в образовании до 15%, увеличить чис-
ло региональных центров профессионального 
образования до 10, охватить больше домашних 
хозяйств программами самозанятости и увели-
чить финансирование на программы активного 
рынка труда.

работке национальной политики. 
Особое внимание при разработке коллек-

тивных договоров и соглашений  уделено во-
просам подготовки кадров и повышения их 
квалификации, условиям для профессиональ-
ного роста работников, возможностям освое-
ния смежных профессий, востребованных на 
рынке труда; проблемам социально-экономиче-
ских условий жизнедеятельности семьи, охране 
здоровья семьи, матери и ребенка; организации 
семейного досуга и отдыха. Инвестиции в со-
здание крепкой и здоровой семьи, воспитание 
молодого поколения создают будущее государ-
ства, нации. Надо видеть результаты работы по 
защите и отстаиванию духовных прав и инте-
ресов своих членов, устранение недугов со-
циальной жизни: преступности, алкоголизма, 
наркомании, бедности, коррупции, экспансии 
чуждых образцов культурного импорта через 
средства массовой информации, формирование 
гражданина–патриота через воспитательные 
системы образовательных учреждений и про-
грамм, дворцов культуры и клубов профсоюзов, 
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пример, работники в сфере здравоохранения, по 
уходу за престарелыми, сельского хозяйства и 
продовольственных магазинов, — и неустойчи-
востью их пособий и гарантий занятости. Необ-
ходимо будет устранить серьезные недостатки 
в социальной защите этих работников и бесчис-
ленного множества других, работающих в не-
формальной экономике. 

В-третьих, пандемии, подобно угрозам, 
связанным с изменением климата, служат суро-
вым напоминанием об актуальности природных 
явлений и необходимости обеспечения долго-
срочной устойчивости.

Переход к экономике с низким уровнем 
выбросов углерода, инвестиции в строитель-
ство инфраструктуры возобновляемой энергии 
и более устойчивых дорог и сооружений, рас-
ширение пропускной способности энергосети, 
разработку и внедрение новейших технологий 
является очень сложным, но обязательным усло-
вием к созданию значительного числа рабочих 
мест в краткосрочной перспективе и накопле-
нию капитала при одновременном повышении 
экономической и экологической устойчивости. 
И мы должны коллективно принять этот вызов. 

Возможно, нет худа без добра. Кризисы 
нередко пробуждает в людях лучшие качества 
- мы воочию убедились в этом в собственной 
стране, стали свидетелями мобилизации ре-
сурсов для общественных целей в масштабах, 
наблюдавшихся только во время войны. Но эта 
война ведется против общего врага, хотя прои-
зошла и настоящая война - отечественная. К со-
жалению, не сработали длившиеся около 30 лет 
дипломатические усилия и переговорный про-
цесс с Арменией по урегулированию Нагорно 
Карабахского конфликта. Государство и народ 
сплотившись в единый кулак, добились восста-
новления территориальной целостности своей 
страны.Как и все вооруженные конфликты, и 
этот оставил после себя разрушения, пепелище, 
экологическую катастрофу, смерть, уничтоже-
ние средств производства, иными словами — 
привёл к потере капитала, рабочих мест и тру-
довых ресурсов, особенно молодёжи.Предстоит 
колоссальная работа по восстановлениюразру-
шенной страной агрессором инфраструктуры 
освобождённых городов и сёл,созданию над-

Возвращаясь к сегодняшним реалиям, хо-
чется отметить, что многое ещё неизвестно о 
том, сколько времени потребуется для разра-
ботки и развертывания эффективных вакцин, о 
продолжительности и вероятности повторных 
вспышек эпидемии и строгой изоляции, а так-
же о конечных экономических последствиях. 
Тем не менее, можно выделить ряд непрелож-
ных моментов международного порядка после 
COVID-19.

Во-первых, жизненно важное значение 
имеет международное сотрудничество в обе-
спечении эффективных ответных мер относи-
тельно причин заболевания и смягчения его по-
следствий.

Во-вторых, Великий карантин поставил 
технологии непосредственно на передний план 
занятости, потребления, снабжения, взаимо-
действия и доставки. Технологии широко ис-
пользуются для борьбы с пандемией, от про-
гнозирования и моделирования вспышек до 
отслеживания контактов.Видеоконференции, 
удаленные рабочие места и новые социальные 
платформы приводят в действие дистанцион-
ную работу почти в одночасье, и эта тенденция, 
вероятно, сохранится после отмены карантина. 
Переход на цифровые каналы в сфере услуг — 
от теле-здравоохранения до обучения в режиме 
онлайн, безналичных переводов и экстренной 
помощи для поддержки уязвимых - занимал 
центральное место среди ответных мер стран. 
Потребность в бесконтактных платежах уско-
ряет переход от наличных платежей к цифро-
вым, а оцифровка бизнес-моделей и цепочек 
поставок изменяет форму торговли и доставки. 
Технологии могут сыграть решающую роль в 
создании новых источников роста, повышении 
производительности и оказании помощи работ-
никам и предприятиям в переходе и адаптации 
к новому миру.

Также существует острая необходимость 
адаптировать и реформировать системы обра-
зования и подготовки кадров, с тем чтобы со-
кратить несоответствия навыков для высокотех-
нологичных рабочих мест. Но не всякую работу 
можно делать из дома. Пандемия также выяви-
ла несоответствие между тем, какие работники 
считаются необходимыми в этой борьбе, - на-

Заключение
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собные направить партнеров при формировании 
национальных стратегий и мер повышения 
занятости молодежи. Все они подтверждают, 
что дифференцированный и сбалансированный 
подход, принимающий во внимание различие 
стран, является желаемым путем, который отве-
чает наивысшему мировому приоритету, заклю-
чающемуся в формировании достойных рабо-
чих мест для молодежи. 

Конфедерация профсоюзов Азербайджана 
поддерживает призывы к действию и активно 
работает в этом направлении. Выработанные ре-
комендации предусматривают меры благопри-
ятствующие росту занятости и формированию 
достойных рабочих мест через макроэкономи-
ческую политику; подготовку и осуществление 
программ, направленных на поощрение занято-
сти молодежи, обучение, подготовку и приобре-
тение навыков; политику на рынке труда; раз-
витие предпринимательства и самозанятости; 
обеспечение прав для молодых людей и др.

Неотложность и скорость действий так же 
важны, как и необходимость международного 
сотрудничества и мобилизации всех ресурсов в 
реальном масштабе.  КПСА продолжит и рас-
ширит тесное сотрудничество с МОТ в кон-
тексте реализации проектов молодёжной заня-
тости и «Целей устойчивого развития ООН», 
изучения практик других стран, обмена идеями, 
использования информаций и рекомендаций по 
назначению.

лежащих условий для возвращения беженцев, 
внедрению механизмови инструментов способ-
ствующихустановлению мирной жизни и ста-
билизации экономики страны. Это сейчас уже 
и происходит.

Масштабные кризисы, такие как новая 
пандемия COVID-19 является поворотным 
моментом для всех стран, заставляющий меж-
дунарожные организации, правительства, ра-
ботодателей, профсоюзы, да и все институты 
гражданского общества мыслить шире и экспе-
риментировать с принципиально новыми иде-
ями. Такое переосмысление, может привести к 
более зеленому, справедливому, милосердному 
и разумному миру. Возможно, это шанс преоб-
разовать основы социальной и экономической 
жизни. Настало время воспользоваться этой 
возможностью и с надеждой смотреть в буду-
щее. 

Принимая во внимание, что молодёжь есть 
настоящее и будущее всех стран, представите-
ли правительств, организаций работодателей и 
профсоюзов, в том числе Азербайджана призы-
вают к срочным и безотлагательным действиям, 
направленным на преодоление кризиса в сфере 
молодежной занятости и угрозы потерять здо-
ровое поколение молодых людей. Резолюции 
международных конференций, др. проводимых 
в Азербайджане мероприятий содержат руково-
дящие принципы и содержательный пакет вы-
водов, описывающих политические меры, спо-
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1. Данные, собранные Университетом Джонса Хопкинса
(https://coronavirus.jhu.edu/);

2. Как разглядеть невидимку. Журнал “Коммерсантъ Наука”№2, 22.11.2016, стр. 9;

3. (www.president.az) ;

4. Международные стандарты труда применительно COVID19 (www.ilo.ru);

5. COVID-19: ответные действия. Аналитическая записка COVID-19 и права человека(https://
www.un.org/ru/coronavirus/protecting-human-rights-amid-covid-19-crisis) ;

6. “Условия и правила выдачи единовременных выплат лицам, зарегистрированным в качестве 
безработных в связи с применением особого карантинного режима в период коронавирусной 
пандемии” (Постановление Кабинета Министров АР от 7 апр 2020 №127) ;

7. «Потерянный год» — потери экономики Азербайджана от глобальной пандемии (https://oc-
media.org/ru/statyi/poteryannyyo-god-poteri-ekonomiki-azerbayodzhana-ot-globalnoyo-pandemii/);

8. Публикации Бюро Трудящихся-АКТРАВ  COVID-19 и сфера труда:

- Значение эффективного применения международных стандартов МОТ в контексте кризиса 
вызванный Covid19 (“Нормы МОТ и COVID-19” от 23 марта 2020, Основные положения меж-
дународных трудовых норм, применимые в связи со вспышкой COVID-19);

- Эффективное применение профсоюзами Конвенции № 102;

- Эффективное применение профсоюзами Рекомендации № 202;

- Эффективное Применение профсоюзами Рекомендации № 205;

- Возможности сотрудничества между организациями работодателей и работников в условиях 
конфликтов и бедствий – применение Рекомендацияи МОТ №205 - совместная публикация 
Бюро Трудящихся и Бюро Работодателей (есть на русском языке);

- Covid-19 и Организации работников – социальная защита, безопасность труда, социальный ди-
алог (https://drive.google.com/file/d/1Ouw-oCoKIykBjzPOfgPsicTTaHx5bSG-/view?usp=sharing;   
https://www.ilo.org/moscow/ news/WCMS_738763/lang--ru/index.htm);

- Быстрая диагностика для оценки воздействия вируса Ковид-19 на уровне страны на экономи-
ку и рынок труда;

- Социальная защита и меры реагирования в вопросах занятости на COVID-19: обзор страно-
вых мер в режиме реального времени;
Неформальная экономика (https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-
economy/lang--en/index.htm);

Список использованной литературы:
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- Кризис вызванный COVID-19 и неформальная экономика: незамедлительные ответные 
меры и политичесткие вызовы (https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/
WCMS_744635/lang--ru/index.htm);

- Влияние карантинных мер на неформальную экономику (обзор);

- Экспресс-оценка воздействия COVID-19 на неформальную экономику в развивающихся 
странах (https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/
WCMS_743032/lang--en/index.htm):

9. Ответные меры принимаемые государствами для противодействия пандемии и кризису 
(https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#UN) ;

10.Концепт записка COVID 19 и сфера труда (Глобальный саммит МОТ – COVID-19bи сфера 
труда. Обеспечение лучшего будущего сферы труда (1-3 и 7-9 июля 2020 г.).
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