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Giriş 

 

Sosial yardım yoxsul əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və onların 

yoxsulluq girdabına düşməsinin qarşısını almaq üçün verilir. Lakin inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən, Azərbaycanda, sosial yardımın 

məbləği yoxsul ailənin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına adətən kifayət 

etmir – verilən məbləğ yalnız ən fundamental ehtiyacları ödəməyə çatır. 

Məhz bu problemi dərk edərək, bir sıra ölkələrdə sosial yardımın 

məşğulluqla əlaqələndirilməsi siyasəti tətbiq edilir. Sosial yardımın 

məşğulluqla əlaqələndirilməsinin başlıca üstünlüyü bundan ibarətdir ki, 

yardım alan və əmək qabiliyyətli üzvlərə malik ailələr iş axtardıqları 

müddət ərzində müavinət də alırlar. Tələb edilir ki, onlar məşğulluq 

xidmətləri göstərən dövlət qurumları tərəfindən təşkil edilən tədbirlərə 

müntəzəm qaydada qatılsınlar. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, şərtlilik prinsipinin tətbiq edildiyi sistemlərdə 

yeganə məqsəd yalnız yoxsul əhalinin yoxsulluq girdabından çıxarılması 

deyil – insan kapitalının inkişafı da eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir 

(Palma & Urzua 2005). Belə ki, təkcə müavinətin verilməsi şəxsdə əməyə 

qarşı həvəsi azalda bilər ki, bu da yekun nəticədə iqtisadiyyata zərər verir. 

Şərtlilik prinsipi əsasında aparılan sosial siyasətdə isə əsas məqsəd kimi 

insan kapitalının inkişafına xidmət edə biləcək şərtlər əsasında sosial 

yardım təyin edilməsidir. İnanılır ki, müavinət alanlar təyin edilən şərtlərə 

əməl edərək əmək bazarına qoşula, uzun müddətli işlə təmin edilə bilərlər. 

Həmin şərtlərə adətən aşağıdakılar aid edilir; 

 

 



ÜSY alan əhalinin əmək bazarına inteqrasiyası əsasən bu iki amildən 

asılıdır – münasib təlim xarakterli proqramların olması və əmək bazarında 

tələbat (iş yerləri). Məhz buna görə də, işaxtaran və işsiz şəxslərin sosial 

müdafiəsinin ünvanlı dövlət sosial yardım sistemi ilə əlaqələndirilməsi işi 

çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə elə tədbirlər paketi həyata keçirilir ki, o, 

əmək bazarında tələb edilən bilik və bacarıqların yoxsul şəxslər tərəfindən 

öyrənilməsini təmin etsin. 

Azərbaycan 

Azərbaycanda işaxtaran və işsiz şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi 

istiqamətində ciddi addımlar atılmaqdadır. Bu sahədəki fəaliyyətlər 

Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi 

üzrə  2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində təşkil və 

koordinasiya edilirdi.  Proqramının əsas məqsədi əhalinin səmərəli 

məşğulluğunun inkişafına yönəldilən siyasi, iqtisadi, sosial və institusional 

mühitin yaradılmasıdır (ƏƏSMN 2011). Bundan başqa, ‘‘Azərbaycan 

2020 Gələcəyə Baxış’’ İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində də gələcəkdə 

ciddi işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Bu məqalənin mövzusu olan ünvanlı dövlət sosial yardım sisteminin 

məşğulluq siyasəti ilə əlaqələndirilməsi məsələsi isə son illər gündəmə 

gəlmişdir. Belə ki, ‘‘Azərbaycan 2020 Gələcəyə Baxış’’ İnkişaf 

Konsepsiyası çərçivəsində əksini tapan ‘’müasir sosial texnologiyalardan 

istifadə yolu ilə sosial yardımların səmərəliliyi artırılacaq, mövcud ünvanlı 

dövlət sosial yardımı sistemi ilə yanaşı fəal sosial yardım proqramları 

(özünədəstək, güzəştli sosial kreditləşmə) da tətbiq olunacaqdır.’’ ifadəsi 

dövlətin bu məsələyə artan diqqətindən xəbər verir. Bundan başqa, 

işaxtaran və işsiz şəxslərin sosial müdafiəsinin ünvanlı dövlət sosial 



yardım sistemi ilə əlaqələndirilməsi işinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən 

işsizlərin və onların ailə üzvlərinin təhsil, tibbi və digər xidmətlərə çıxış 

imkanlarının genişləndirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi 

planı da yoxsul əhalinin işsizliyinin aradan qaldırılmasında dövlətin 

maraqlı olduğuna dəlalət edir.1 Ümumiyyətlə, mövcud qanunvericilikdə 

işini və qazancını itirən, ilk dəfə iş axtaran və ya uzun fasilədən sonra 

yenidən əmək fəaliyyətinə başlamaq istəyən vətəndaşlara dövlət tərəfindən 

müxtəlif dəstək və təminatlar göstərilir (Məşğulluq Haqqında Azərbaycan 

Respublikasinin Qanunu 2001). 

Azərbaycanda ÜSY tətbiq edilməsindən sonrakı dövr ərzində müşahidə 

edilən problemlərdən biri sosial yardım alan şəxslərin məşğulluq 

xidmətləri ilə əlaqələndirilməməsi olmuşdur. Başqa sözlə, beynəlxalq 

təcrübədə olduğundan fərqli olaraq, Azərbaycanda ÜSY alan şəxslərdən 

əmək bazarına inteqrasiya ilə bağlı hər hansısa fəaliyyət tələb edilmirdi. 

Baxmayaraq ki, ÜSY alanlar işsiz statusuna malikdirlər, və onların əmək 

bazarına daxil olması üçün imkanlar yaradılmalıdır. Belə bir tələbin 

olmaması mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Məsələn, tədqiqatlar 

göstərir ki, ÜSY şərtsiz əsaslarla verilməsi uzun müddətli dövrdə şəxs və 

ailənin əmək bazarından kənar qalmasına və iş bacarıqlarnının itirilməsinə 

gətirib çıxara bilər. Məhz belə bir problemin qarşısının alınması üçün 

sosial yardım alan şəxslərin məşğulluq xidmətləri ilə əlaqələndirilməsi 

mühüm məsələdir və Azərbaycanda bu istiqamətdə işlər görülməlidir.  

                                                        
1 Təəssüf ki, bu işlərin hansı formada görüləcəyinə dair informasiya ictimaiyyətə açıqlanmayıb, 

və buna görə də, onların səmərələliliyi barədə mülahizə irəli sürmək çətindir. Hesab edirik ki, 

adı çəkilən istiqamətlərdə aparılan işlər barədə ictimaiyyətə informasiyanın verilməsi qısa 

zamanda təmin edilməlidir. 

 



Sosial yardım alan əhali üçün fəal əmək proqramları aşağıdakı məqsədlərlə 

həyata keçirilir; 

- onların potensial işəgötürənlərlə əlaqələndirilməsi 

- əmək bacarıqlarının artırılması 

- özünüməşğulluğun təbliği və kreditləşmə ilə dəstəklənməsi 

- sosial inkluzivliyin artırılması 

Aktiv əmək bazarı proqramlarının sosial yardım alanlarla əlaqələndirilməsi 

iki formada ola bilər; a) yalnız sosial yardım alan ailələrin üzvləri üçün 

xüsusi proqram və b) mövcud aktiv əmək bazarı proqramlarına sosial 

yardım alan ailələrin üzvlərinin cəlb edilməsi. Növbəti bölümdə təcrübələri 

nəzərdən keçiriləcək ölkələrdə məhz yuxarıda qeyd edilən məqsədlər 

nəzərə alınacaqdır. 

Beynəlxalq təcrübə 

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, ÜSY şərtsiz əsaslarla verilməsi uzun müddətli 

dövrdə şəxs və ailənin əmək bazarından kənar qalmasına və iş 

bacarıqlarnının itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən 

yanaşaraq, dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən inkişaf səviyyəsi 

Azərbaycana oxşar dövlətlərində sosial yardım və məşğulluq siyasəti 

əlaqələndirilmişdir. Sosial yardım alanların məşğulluq xidmətləri ilə 

əlaqələndirilməsi siyasətinin geniş yayıldığı coğrafiyalardan biri Cənubi 

Amerikadır ki, burada da 10-a yaxın ölkədə belə strategiya tətbiq edilir.  

Bu bölümdə həmin regionun qabaqcıl ölkələri olan Argentina və 

Braziliyada tətbiq edilən və müsbət nəticələr verən proqramlar nəzərdən 

keçiriləcəkdir. 

 



Argentina 

 

2001-ci ildə iqtisadi böhran yaşayan Argentinada 2002-ci ildə yoxsul 

ailələrə ünvanlanan sosial yardım proqramı tətbiq edildi. Dörd il sonra isə 

həmin proqrama aktiv əmək bazarı proqramı komponenti əlavə edilərək, 

sosial yardım alanlarla məşğulluq xidmətləri proqramlarının 

əlaqələndirilməsinə başlanıldı. Treyninq və Məşğulluq Sığortası (Seguro 

de Capacitacion SEC) adlanan bu proqramda yalnız sosial yardım alan 

yoxsul ailələrin üzvləri iştirak edə bilərlər (International Labour 

Organisation 2016). Proqram iş axtaran yoxsul ailələrə 5 istiqamətdə 

dəstək göstərir; 

- ibtidai və orta məktəbdə oxuyan uşaqları olan ailələrə dəstək 

- əmək treyninqi və peşə təlimləri 

- iş axtarışında dəstək, işəgötürənlərlə əlaqələndirmə 

- iş subsidiyaları 

- özünüməşğulluğun təbliği və dəstəklənməsi 

 

Proqramın əsas hədəf kütləsi müəyyən dərəcədə təhsili olan və azuşaqlı 

ailə başçılarıdır. İştirak etmək istəyənlər dövlət məşğulluq xidmətində2 

qeydiyyat və yoxlamadan 3  keçməlidirlər. SEC proqramı çərçivəsində 

qeydiyyatdan keçənlərə ilk 18 ay ərzində aylıq $225, qalan 6 ay ərzində isə 

$200 ödənc verilir. İştirakçılardan tələb edilir ki, onlar müntəzəm qaydada 

məşğulluq xidmətinin yerli şöbələrində təşkil edilən treyninq, təlim və 

digər əlaqədar tədbirlərdə iştirak etsinlər. Verilən müavinətlərdən şəxslərin 

sosial müdafiə hesabına da pul tutulur. İştirakçıya təklif edilən iş (onun 

ixtisas və bilik səviyyəsinə uyğun gəlirsə) onun tərəfindən qəbul 

                                                        
2 Dövlət məşğulluq xidmətinin yerli şöbələri iş axtaranlara SEC proqramı 
çərçivəsində yuxarıda qeyd edilən istiqamətlərdə dəstəyi təmin edirlər. 
3 Yoxlama vasitəsilə şəxsin SEC proqramının tələblərinə uyğun gəlib-gəlmədiyi 
müəyyən edilir 



edilməlidir. Bir çox sistemlərdə olduğundan fərqli olaraq, SEC proqramı 

çərçivəsində işlə təmin edilən şəxs növbəti aylar ərzində müavinət almağa 

davam edə bilər – dövlət işində bu müddət 12, özəl sektorda isə 6 aydır). 

Bu xüsusiyyətin faydası bundan ibarətdir ki, müavinət sosial yardım alan 

şəxslərdə işləməyə marağın azalmasının qarşısını alır (ILO 2016). Belə ki, 

bu sistemdə şəxs düşünür ki, işləmək onun gəlirinin daha da artmasına 

gətirib çıxaracaq, çünki o, həm əmək haqqı, həm də müavinəti eyni vaxtda 

alacaq.  

 

Qeyd edək ki, dövlət məşğulluq xidmətinin yerli şöbələrinin rəhbərliyi 

altında yerli müavinət planı da hazırlanır ki, onun da məqsədi hər bir yerdə 

ümumi iş proqramını müəyyən etməkdən ibarətdir. Belə ki, SEC proqramı 

çərçivəsində sosial yardım alanların məşğulluğunun təmin edilməsində 

dövlət qurumları ilə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektorun 

iştirakçıları da fəal rol oynayırlar. Məhz həmin planın hazırlanmasında 

onlar da iştirak edərək, öz töfhələrini verirlər. Məsələn, özəl sektorda 

fəaliyyət göstərən sahibkar ona lazım olan bacarıq və biliklərə malik 

şəxslərin tapılması üçün öz fikrini planda ifadə edir. Eynilə, vətəndaş 

cəmiyyətinin nümayəndəsi mənsub olduğu təşkilatın göstərdiyi təlim 

proqramlarını təbliğ edir.  

 

 

SEC proqramının əhatəsi tətbiq edildiyi ildən bəri genişlənməkdədir. 

Məsələn, əgər 2006-ci ildə 21,000-ə yaxın yoxsul ailə SEC-də iştirak 

edirdisə, 2012-ci ildə bu göstərici 227,000-ə yaxındır. Proqramın icra xərci 

isə elə də yüksək deyildir. Məsələn, 2009-cu ildə 238 milyon pesoya yaxın 

(ÜDM 2%-i; 30 milyon manata yaxın) vəsait xərclənmişdir. Proqram 

dövlət büdcəsindən Əmək Nazirliyinə ayrılan vəsait hesabına təmin edilir. 



Lakin qeyd edək ki, proqram hələ ki yalnız 21 vilayət daxilində 125 

inzibati rayonu əhatə edir.  

 

Braziliya 

 

Braziliyada fəaliyyət göstərən əsas iki aktiv əmək bazarı proqramı Sektor 

üzrə Əmək Treyninqi (PlanSeq) və Texniki Təhsil və Məşğulluğa Giriş 

üzrə Milli Proqram (Pronatec) adlanır. PlanSeq çərçivəsində sosial yardım 

alan ailələrin əmək qabiliyyətli üzvlərinə 80 saatlıq nəzəri, 120 saatlıq 

praktiki təlim keçirilirsə, Pronatec çərçivəsində bu, 160 saat təşkil edir.  

 

Məsələn, 2010-cu ildə aparılan tədqiqat aşkar etmişdir ki, proqramda 

iştirak edənlərin proqramı tərk etdikdən sonra iş tapmaq imkanları 20% 

daha yüksəkdir. 2009-cu ildə həyata keçirilən araşdırmada isə proqram 

iştirakçılarının əmək haqqlarının iştirak etməyənlərə nisbətdə 13%-ə yaxın 

daha yüksək olduğu müəyyən edilmişdir (Attanasio, Kugler və Meghir 

2009). 

 

Bir digər proqram - İş Dünyasına Girişin Təbliği Milli Proqramı 

çərçivəsində isə sosial yardım alan ailələr maarifləndirmə tədbirlərinə 

dəvət edilir. Burada onlara ixtisasartırma kursları haqqında məlumat 

(onların faydası, yerləşdiyi yer və s.) verilir.  

 

Birbaşa işlə təmin etmə yanaşması da geniş yayılmışdır. Sosial İnkişaf 

Nazirliyi və Əmək Nazirliyi arasındakı müqavilə çərçivəsində sosial 

yardım alan ailələr ölkənin müəyyən bölgələrində yerləşən təşkilatlarda 

yaranan vakansiyalara yerləşdirilir. Təbii ki, bu zaman namizədlərin həmin 

işə uyğun gəlib-gəlmədiyi də nəzərə alınır (Gregol de Farias, 2014). Lakin 

ekspertlər bir problemi xüsusilə qeyd edirlər ki, bir çox hallarda sosial 



yardım alan ailələrin tərkibi təhsilsiz fərdlərdən ibarətdir, və bu da, onların 

işlə təmin edilməsini (məşğulluq xidmətlərinə rəğmən) çətinləşdirir. 

 

Braziliyada sosial yardım alanlar arasında özünüməşğulluğun təşviqi 

istiqamətində Crescer adlı kreditləşmə proqramı da fəaliyyət göstərir. 

Proqramın səmərəliliyi hələ ki, qiymətləndirilmədiyindən, onun haqqında 

mülahizələr irəli sürmək mümkün deyildir.  

 

Yoxsulluğun əsasən kənd yerlərində geniş yayıldığını nəzərə alan 

Braziliya höküməti məşğulluqla sosial yardım siyasətlərinin 

əlaqələndirilməsində maraqlı bir yanaşma tətbiq etmiş, ciddi uğurların əldə 

edilməsinə nail olmuşdur. Belə ki, kənd yerlərində yaşayan və ən yoxsul 

ailələrin əhatə edildiyi Bolsa Familia sosial proqramı çərçivəsində 

müavinət alan (əmək qabiliyyətli üzvlərin olduğu) ailələrin fermer 

təsərrüfatının inkişafına cəlb edilməsi istiqamətində maraqlı addım 

atılmışdır International Conference on South-South Cooperation (2012). 

İlk olaraq, həmin ailələrə texniki dəstək – toxumların, avadanlıqların və su 

kimi mühüm komponentlər verilmişdir. Həmin ailələrdən isə yalnız bir 

fəaliyyət tələb edilir – məhsuldar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq. Ərsəyə 

gətirilən məhsullar isə federal hakimiyyət tərəfindən satın alınır. Əldə 

edilən nəticələr isə olduqca müsbətdir. 2014-cü il hesabatına görə, 37,000 

olduqca yoxsul və yoxsul fermerlər artıq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmuş 

və məhsulunu dövlətə satmışdır. Proqram çərçivəsində fermerlərə verilən 

qrantın məbləği isə $1,000-dan yuxarı olmuşdur. Göründüyü kimi, 

proqramda müxtəlif komponentlər bir-biri ilə əlaqələndirilir. Sosial yardım 

alan ailələr kənd təsərrüfatı ilə məşğul olaraq həm kənd iqtisadiyyatının 

inkişafına təkan vermiş, həm də yoxsulluq girdabından çıxmağa nail 

olmuşlar.  

 



Təklif və tövsiyələr 

 

Yoxsulluğa qarşı mübarizədə məşğulluğun rolunun əhəmiyyətli olduğunu 

nəzərə alaraq, bu bölümdə ÜSY sisteminin məşğulluqla əlaqələndirilməsi 

və məşğulluğun şərt kimi irəli sürülməsini təklif edirik. İlk olaraq qeyd 

edək ki, indiki vəziyyətdə qanunvericilikdə - Məşğulluq Haqqında 

Azərbaycan Respublikasinin Qanununda da ünvanlı sosial yardımla bağlı 

hər hansısa qeyd yoxdur. Qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərin 

edilərək, ünvanlı sosial yardımla məşğulluq siyasətinin əlaqələndirmə 

mexanizmləri öz əksini tapmalıdır. 

 

İndi isə əlaqələndirilmə məsələsi barədə söz açmaq istərdik. 

Əlaqələndirilmə deyilərkən, ÜSY alan əhalinin fəal əmək bazarı 

proqramlarına cəlb edilməsini nəzərdə tuturuq. Bunun üçün müxtəlif 

tədbirlər görülə bilər. Məsələn, sırf ÜSY alan əhalinin iştirak edə biləcəyi 

fəal əmək bazarı proqramları təşkil edilə, yaxud, əhalinin bütün qrupları 

üzrə nəzərdə tutulan müvafiq proqramlara ÜSY alan əhali cəlb edilə bilər. 

Burada maarifləndirmə işləri də aparılmalıdır ki, ÜSY alan əhali mövcud 

imkanlardan məlumatlı olsun.  

 

Məşğulluğun şərt kimi irəli sürülməsi isə bir digər mümkün variantdır. 

Məsələn, Braziliya və Argentinada sosial yardım alan ailələrin əmək 

qabiliyyətli üzvləri qarşısında belə bir şərt qoyulur ki, onlar dövlət 

məşğulluq xidmətinin yerli idarələri tərəfindən təşkil edilən məşğələ, 

seminar və digər tədbirlərdə müntəzəm qaydada iştirak etməli, onlara təklif 

edilən işi (ixtisasına uyğundursa) qəbul etməlidirlər - əks halda onlara 

verilən müavinət dayandırıla bilər. Bu yanaşmanın əsas iki üstünlüyü 

vardır. 



Birincisi, məşğulluqla bağlı şərtin qoyulması ünvanlı sosial yardımın haqqı 

çatmayan şəxslər tərəfindən əldə edilməsinin qarşısını almaqda da faydalı 

ola bilər. Məsələn, Argentinada tətbiq edilən strategiyanın məqsədlərindən 

biri kimi hökümət onu göstərirdi ki, məşğulluqla bağlı şərtin qoyulması 

yalnız həqiqətən sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərdə yardıma müraciət 

etmək istəyi yaradacaqdır. İkinci üstünlük isə bundan ibarətdir ki, sosial 

yardım alan ailəyə müntəzəm qaydada təlimlər keçirilir, onlar işəgötürən 

şəxslərlə əlaqələndirilirlər. Məhz bu üstünlükləri nəzərə alaraq, 

Azərbaycanda da şərtlilik prinsipinin məşğulluq sahəsində tətbiq 

edilməsini təklif edirik. 

Təbii ki, burada vacib bir məqam diqqətdə saxlanılmalıdır. Braziliya və 

Argentinada bu şərt o ailələrə tətbiq edilir ki, orada əmək qabiliyyətli 

üzvlər yaşayır, və ailə başçısının işləməyi onun övladının valideyn 

qayğısından məhrum olmasına gətirib çıxarmayacaq. Başqa sözlə, əgər 

ailədə azyaşlı uşaqlar var və ailə başçısının işləməyi həmin uşaqların 

vəziyyətinin pisləşməsinə və onların qayğıdan uzaq qalmasına səbəb 

olacaqsa, ÜSY və məşğulluqla bağlı hər hansısa şərt qoyulmur. Bu prinsipi 

gözləməklə müvafiq meyarlara cavab verən, ÜSY alan ailələr qarşısında 

adı çəkilən müəyyən şərtlər qoyulmalıdır.  

ÜSY alanlara xüsusi güzəşt və şərtlərlə mikrokreditlər təklif edilə bilər. 

Braziliyada böyük banklardan biri Banco Brasil (2016) sosial yardım alan 

və almayan, ancaq yoxsul hesab edilən ailələrə belə kreditlər təklif edir. 

Əsasən kiçik miqyaslı istehsalat işi ilə məşğul olmaq istəyənlərə təklif 

edilən kreditlə yanaşı müraciət edən şəxsə bank əməkdaşının xüsusi 

dəstəyi də təklif edilir. Belə ki, kredit verildiyi təqdirdə, kredit alan şəxslə 

bank əməkdaşı arasında müqavilə imzalanır ki, bunun da əsasında müxtəlif 

xidmətlər göstərilir, kreditin istifadəsinə nəzarət mexanizmləri yaradılır.  



Oxşar bir dəstək mexanizminin Azərbaycanda tətbiq edilməsini təklif 

edirik. Bu, hansısa özəl bank, yaxud dövlət tərəfindən verilən kredit 

hesabına təşkil edilə bilər. Nəzərə alsaq ki, ÜSY alanlar arasında təhsili, 

yaxud iş bacarıqları zəif olanlar ailə və şəxslər mövcuddur, onlara kreditin 

istifadəsinə dair təlimlər keçirilməlidir. Braziliyada olduğu kimi, aşağıdakı 

mövzular üzrə mütəmadi təlimlər təşkil edilə bilər; 

- kredit verən təşkilat tərəfindən kredit üçün müraciət edən şəxsə 

tədqiqat-təhlil işlərində dəstək göstərməsi 

- kreditlə görülən işlərin qiymətləndirilməsi və nəzarət edilməsi 

- sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxsin bank əməkdaşları tərəfindən 

müntəzən qaydada ziyarət edilməsi və işlərin gedişatının 

qiymətləndirilməsi 

Sirr deyildir ki, yoxsul, o cümlədən, ÜSY alan ailələrin bir hissəsi qeyri-

formal iqtisadiyyatda işləyərək gəlir əldə edirlər. Bu, həmin ailələr üçün 

müsbət hal olsa da, ümumi iqtisadiyyat üçün uzun müddətli dövrdə 

zərərlidir. Təsadüfi deyildir ki, ‘‘Azərbaycan 2020 Gələcəyə Baxış’’ 

İnkişaf Konsepsiyasında qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması 

istiqamətində ciddi işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. İSİM olaraq 

hesab edirik ki, ÜSY alan ailələrin əmək qabiliyyətli üzvləri üçün əmək 

bacarıqlarının artırılması proqramları təşkil edilsə və həmin üzvlərin 

iştirakı tələb edilərsə, bu, qeyri-formal məşğulluğin qarşısının alınması 

istiqamətində uğurların əldə edilməsinə xidmət edə bilər.  

Növbəti təklifimiz təşviqləndirici dəstək əsasında özəl sektor 

iştirakçılarında ÜSY alan şəxsləri işə götürməkdə maraq oyatmaqdır. 

Təcrübəsi yuxarıda nəzərdən keçirilməsə də, Çilidə həyata keçirilən 

maraqlı və fərqli proqrama toxunmaq məqsədəuyğun olardı. Belə ki, Çilidə 

Etik Ailə Gəliri proqramı çərçivəsində sosial yardım alan ailələrdəki qadın 



və cavan yaşlı insanların özlərinə, eləcə də, onları işə götürən hüquqi 

şəxslərə maddi dəstək verilir. İşə qəbul edildiyi və aylıq gəliri $800-dan 

aşağı olduğu təqdirdə, dövlət tərəfindən 30%-lik subsidiya ödənilir. Bunun 

10%-i işəgötürənə iki il ərzində ödənilir (Cecchini, Robles and Vargas, 

2012). Azərbaycanda bənzər təşviqləndirici addımın atılmasını təklif 

edirik. İşəgötürəndən başqa, işə qəbul olan və bu vaxta kimi ÜSY alan 

şəxslərə də güzəştlər tətbiq etmək olar. Məsələn, onlar nisbətən aşağı 

dərəcə ilə vergiyə cəlb edilə bilərlər ki, bu, onlarda həm iş axtarmağa 

marağın artmasına, həm də gəlirlərini yığıma yönəltməyə dəstək ola bilər. 

Təklifləri yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, ÜSY sisteminin məşğulluqla 

əlaqələndirilməsi və məşğulluğun şərt kimi irəli sürülməsi bir çox faydalar 

gətirəcəkdir. İrəli sürdüyümüz təklifllər əsasında ÜSY sisteminə 

dəyişikliklər edildiyi halda, yeni sistem ÜSY alan ailənin və şəxsin 

yoxsulluq girdabından uzun müddətli dövr üçün çıxmasına, rüşvətxorluq 

hallarının azalmasına, ünvanılılıq prinsipinin daha dəqiq yerinə 

yetirilməsinə və ümumi iqtisadiyyatın inkişafına xidmət edəcəkdir.  
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Summary 

Titled as “Coordinating State policies on Targeted Social Support and 

Employment in Azerbaijan”, the paper initially looks at the existing policy 

on active labour program, and argues that the current policy does not place 

explicit attention on the unemployed beneficiaries of targeted social 

assistance program. Thus, the beneficiaries are not required to take part in 

any active labour program. This is problematic because those receiving 

benefit, albeit low level, are not attracted to any program that would 

increase their skills and the chances of obtaining long-term employment. 

However, it is important to note that the government of Azerbaijan has 

adopted a new policy of activating unemployed people receiving benefits.  

The paper looks at the practices of Argentina and Brazil. These countries 

have a system in place whereby beneficiaries are required to attend 

vocational trainings provided by the municipalities. In other words, social 

protection and labour activation programs are integrated with each other. 

There is a national strategy under which all these activities are coordinated 

and managed.  

Taking the practices of those countries into consideration, the author 

proposes the combination of active labour programs and targeted social 

assistance policy in order to break vicious cycle of intergenerational 

poverty. In this respect, national government needs to become more active 

in implementing its policy on combination of active labour programs and 

targeted social assistance policy. Public employment offices also need to 

take on new role. Private sector and CSO will also need to be attracted to 

this new policy. 


