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Xülasə 

Gizli məşğulluq müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm problemlərindən birinə 

çevrilib.  Beləki, iqtisadi fəal əhalinin əhəmiyyətli hissəsi qeyri-rəsmi əmək bazarının 

iştirakçısına çevrilib. Əmək bazarının mövcud vəziyyəti müxtəlif obyektiv və subyektiv 

səbəblərlə izah edilə bilər. Biz isə hesab edirik ki, əsas problem mövcud məşğulluq siyasəti 

və sosial müdafiə mexanizmləri qeyri-rəsmi məşğulluğu təşviq edən mühüm faktorlardır.  

Qeyd edək ki, son illər bu istiqamətdə dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi 

təşəbbüsləri artmaqdadır. Gizli iqtisadiyyatla mübarizə, əmək bazarının leqallaşdırılması, 

iqtisadi inkluzivliyin təmin edilməsi, əmək şəraitinin inkişaf etdirilməsi və işçi-işgötürən 

arasında münasibətlərin sivil əsaslarının təmin edilməsi 2016-cı ilin dekabr ayında 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiqlənən və ölkənin gələcək inkişaf 

istiqamətlərini müəyyən edən Strateji Yol Xəritələrinin əsas hədəflərindən biri hesab edilir.  

Nəzərə alsaq ki, yeni qlobal iqtisadi çağırışlar Azərbaycan iqtisadiyyatının, o cümlədən 

əhalinin rifahının daha çevik və effektiv mexanizmlər əsasında qurulmasını zərurətə çevirib, 

əmək bazarında məşğulluğun rəsmiləşdirilməsi bu istiqamətdə priroitetlərdən biridir.  

Həmçinin hesab edirik ki, əmək bazarında münasibətlərin hüquqi əsaslarının 

gücləndirilməsi ilk olaraq ölkə vətəndaşının konstitusyon hüquqlarının təmin edilməsi 

səviyyəsini artırır. Bundan başqa  dövlət büdcəsinin maliyyə təminatının gücləndirilməsi, 

haqsız rəqabət mühitinin zəiflədilməsi, yeni pensiya təminatı sisteminin yaradılması və  

uğurla tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi, vətəndaşlarının gələcək sosail təminatının 

dayanıqlığının təmin edilməsi kimi mühüm istiqamətlərdə əsas həll yollarından biridir.  

Beləliklə bu tədqiqat zamanı qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizədə daha mütərəqqi 

metodların, o cümlədən sosial müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi kimi əhəmiyyətli 

təşviq mexanizmindən istifadə edilməsi imkanları müxtəlif prizmalardan təhlil ediləcəkdir.  
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I. Pensiya təminatı sisteminin müasir inkişaf istiqamətləri gizli məşğulluqla 

mübarizə konteksində 

 

1.1. Qeyri-rəsmi məşğulluq nədir? 

Edgar Feige hesab edir ki, kölgə iqtisadiyyatı iqtisadiyyatın dövlət nəzarətindən 

kənarda qalan və ÜDM hesablanmalarına daxil olmayan hissəsidir1. Başqa sözlə heç bir 

rəsmi qeydiyyata alınmayan biznes fəaliyyətləri (gizli) gölgə iqtisadiyyatı formalaşdırır. 

Sual yaranır gölgə iqtisadiyyatı nə dərəcədə qəbuledilməzdir? Bu sualın cavabını Philip 

Smithin fikirlərində tapmaq mümkündür. Beləki, Smithə görə rəsmi qeydiyyata alınmasa 

belə kölgə iqtisadiyyatı ölkənin ümumi milli məhsuluna təsir edir2. Müəllifin irəli sürdüyü 

tezisi misallarla daha da gücləndirə bilərik. Kölgə iqtisadiyyatını xəyali sübyekti əldə etdiyi 

gəlirləri xərcləyərək istehlakı artırar, artan istehlak müvafiq olaraq istehsalı stimullaşdırar. 

Bu siyahını daha da genişləndirmək olar. Lakin, məqsəd onu göstərməkdir ki, istənilən 

formada iqtisadi fəaliyyətlər inkişaf yaradır.   

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) yanaşmasına görə isə iqtisadiyyatın heç bir 

sənədlə rəsmiləşdirilməyən və qanunların tənzimləməsindən kənarda qalan fəaliyyətləri 

kölgə iqtisadiyyatı adlanır3.   

Cədvəl 1. Kölgə iqtisadiyyatının növləri.  

Kölgə iqtisadiyyatının 

növləri 

Monetar Əməliyyatlar Qeyri-monetar Əməliyyatlar 

Qeyri-qanuni fəaliyyətlər Oğurlanmış malların satışı, 

markotik satışı və ya istehsalı 

ilə məşğul olmaq 

Narkotiklərin, oğurlanmış və 

ya qaçaq malların barteri, öz 

istifadəsi üçün oğurluq 

Qeyri-rəsmi fəaliyyətlər Vergilərdən yayınma: Legal 

xidmətlər və mallarla bağlı 

olan əmək haqqı, ödənişlər və 

aktivlə haqqında bildirilməmiş 

məlumatlar  

Vergi qaçaqçılığı, işçilərə 

endirimlər, əlavə üstünlüklər 

(fringe benefits) 

Mənbə: Beynəlxalq Valyuta Fondu4, 2018 

                                                           
1 Feige, E.L. Defining and estimating underground and informal economies: the new institional 
economics approach, 1990 
https://pdfs.semanticscholar.org/1d17/ae6c5efc2c1f68b8d95702d827522b8af998.pdf  
2 Philip Smith, Assessing the Size of the Underground Economy: The Statistical Canadian 
Pespectives, 2006, səh: 23-24 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-604-m/13-604-m1994028-eng.pdf   
3 ILO, ILO adopts historic labour standard to tackle the informal economy, 18.07.2015 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/media-centre/ news/WCMS_375615/lang--en/index.htm#   
4  Friedrich Schneider və Dominik Enste, IMF, “Hiding in the Shadows The Growth of the 
Underground Economy”, 2002,   

https://pdfs.semanticscholar.org/1d17/ae6c5efc2c1f68b8d95702d827522b8af998.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-604-m/13-604-m1994028-eng.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/media-centre/%20news/WCMS_375615/lang--en/index.htm
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Beynəlxalq Valyuta Fondunun təhlilçiləri Friedrich Schneider və Dominik Enste 

fəaliyyət istiqamətlərindən asılı olaraq gölgə iqtisadiyyatını iki növə ayrırlar: i) qeyri qanun 

fəaliyyətlər və ii) qeyri rəsmi fəaliyyətlər [bax: cədvəl 1]. Qeyri-qanuni fəaliyyətlərə cinayət 

xarakterli olub qanunla qadağan olunmuş fəaliyyət növləri (qanunsuz silah istehsalı və satışı, 

narkotik istehsalı və satışı, insan alveri və s.) daxil edilir. Bu kimi fəaliyyətləri 

leqqallaşdırılması mümkün deyil və heç bir icma buna can atmır. Qeyri-rəsmi fəaliyyətlərə 

isə qanunvericiliklə qadağan edilməyən lakin, rəsmi prosedurlara riayyət edilmədən, dövlət 

qeydiyyatından alınmadan, bütün növ vergi və fiskal öhdəliklərdən yayınmaq şərti ilə yerinə 

yetirilən fəaliyyətlər daxildir. 

Praktikada kölgə iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə inkişaf etməkdə 

olan (ikinci) və zəif inkişaf etmiş (üçüncü) ölkələrdə daha geniş yayılıb. Gölgə 

iqtisadiyyatının ortaya çıxardığı mühüm problemlərdən biri isə qeyri-rəsmi (informal 

employment) məşğulluqdur. Bu anlayış ilk dəfə 1970-ci ildə BƏT-nın təşkil etdiyi Dünya 

Məşğulluq Proqramı (World Employment Program) çərçivəsində Kenya reportunda  

“enformal sektör” olarak istifadə edilmişdir5. 

Qeyri-rəsmi məşğulluq tənzimlənməyən əmək bazarının formalaşmasını 

şərtləndirməklə sosial müdafiə proqramlarının effektivliyini zəiflədir, ədalətsiz rəqabət 

mühitinin stimullaşdırır. Türk iqtisadçı Tuncay Güloğlu qeyri-rəsmi məşğulluğa verlən 

tərifləri ümumiləşdirərək “Əmək münasibətlərinin (istehsal və xidmət) rəsmi formada təşkil 

edilməməsi və beləliklə də rəsmi qeydiyyata alınmaması, nəticədə vergi və digər məcburi 

sosial öhdəliklərdə də daxil olmaqla bütün öhdəliklərin, maliyyə sosial müdafiə 

qurumlarının nəzarətindən yayındırılması”  tərifini vermişdir6. Qeyd edək ki, qeyri-rəsmi 

məşğulluq və gizli iqtisadiyyat arasında ciddi korelyasiya var.  

Qeyd: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) İnkişaf Mərkəzinin 

araşdırmaları zamanı məlum olub ki, dünyada 1 milyard 800 milyondan artıq qeyri-rəsmi 

əmək bazarının iştirakçılarıdır ki, bu da dünya üzrə cəmi iqtisadi fəal əhalinin 50%-dən 

çoxdur7.  Başqa sözlə problem qlobal xarakterli olub, dünya əhalisinin sosial müdafiəsinin 

təşkili və rifahın yüksəlidiləməində, əmək hüquqularının qorunmasında, fiskal yığımların 

təşkilində, rəqabətli biznes mühitinin təmin edilməsində kifayət qədər çətinliklər yaradır. 

                                                           
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/  
5 Tuncay Guloglu, The Reality of Informal Employment in Turkey, Cornell University ILR School, 2005, səh: 2 
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=intlvf  
6 Tuncay Guloglu, The Reality of Informal Employment in Turkey, Cornell University ILR School, 2005, səh: 2 
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=intlvf  
7 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziliyi, “Formal məşğulluq sosial hüquqların reallaşdırılması şərti kimi, 
07.09.2017 
http://ahik.org/articles/view/formal-mesgulluq-sosial-huquqlarin-reallasdirilmasi-serti-kimi  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=intlvf
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=intlvf
http://ahik.org/articles/view/formal-mesgulluq-sosial-huquqlarin-reallasdirilmasi-serti-kimi
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Tənzimlənən əmək bazarı dedikdə isə müxtəlif razılaşmalar (qanunlar və 

müqavilələr) vasitəsi ilə bütün tərəflərin (işçi, işəgötürən, dövlət) hüquqlarının qorunduğu 

sistem nəzərdə tutulur. Lakin, tənzimlənməyən əmək bazarında məşğul əhali sosial müdafiə 

hüquqlarından istifadə edə bilmir.  

Gizli məşğulluğun yayılmasının əsas səbəblərindən biri fiskal xərclərdən azad olma 

cəhdləri hesab olunur. Bu zaman sahibkarlar dövlət tənzimləməsindən (vergi, sosial sığorta) 

yayına bilir və bəzi hallarda yayındırılan məbləğ işəgötürən və işçi arasında paylaşılır ki, bu 

da tərəflər arasında razılaşmaları təşviq edir.  

Rəsmi və qeyri-rəsmi məşğulluq haqqında geniş təhlillərə keçməmişdən əvvəl qeyd 

edək ki,  məşğulluq özü əmək qabiliyyəti olan və işləmək istəyən hər bir fərdin ictimai 

faydalı işlə məşğul olmasıdır8. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilk dəfə 1993-cü ildə  əmək 

statistiklərinin 15-ci Beynəlxalq konfransında qeyri-rəsmi məşğulluğun tərifi haqqında 

qətnamə qəbul etmişdi. Qətnaməyə əsasən qeyri-rəsmi sektorda məşğulluq bu sektorun 

müəsisələrində əsas və ya əlavə işi olub olmamasından asılı olmayaraq fəaliyyət göstərənləri 

əhatə edirdi.9 2003-cü ildə əmək statistiklərinin 17-ci beynəlxalq konfransında isə bu 

konseptə yenidən baxılaraq daha ətraflı izah qəbul edildi. Beləliklə, qeyri-formal məşğulluq 

iqtisadiyyatın qeyri-formal sektorunda məşğul olanların və iqtisadiyyatın formal sektorunda 

qeyri-formal məşğul olanların cəmindən ibarətdir.  Həmçinin, hər bir ölkə üçün BƏT iqtisadi 

fəaliyyət subyektlərinin qeyri-formal sektora aid edilməsi üçün müstəqil şəkildə konkret 

metodologiyaların hazırlanması imkanı yaradıb. Bu zaman iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin 

ölçüsü, kənd təsərrüfatının qeyri-formal yaxud formal məşğulluğa  aid edilib-edilməməsi, 

məşğulluq üzrə statistikanın və qeydiyyatın aparılmasına tələblər və s. məsələlər ölkələrin 

yerli metodologiyalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.  Lakin, qeyd edilən istiqamətdə 

hüquqi çərçivənin hazırlanması zamanı tətbiq edilməsi məqsədi ilə BƏT özü tərəfindən də 

müəyyən tövsiyələr hazırlanıb. Beləki, qurum ev təsərrüfatları üçün bəzi xidmətləri göstərən 

şəxslərin (dayələr, ev qulluqçuları və s.) xüsusi qrupa daxil edilməsini, həkimlərin, 

vəkillərin, mühasiblərin formal və ya qeyri-formal sektora aid edilməsi qaydalarının isə 

digər peşələrə tətbiq edilən qaydalarla eyni  olmasını tövsiyyə edir. Bundan başqa BƏT 

hesab edir ki, hər bir ölkə qeyri-formal məşğulluq üzrə vəziyyətin digər ölkələrlə 

müqayisəsini mümkün edən statistik göstəriciləri bəyan etməlidir. Bu zaman qeyri-rəsmi 

                                                           
8 “İqtisadi Nəzəriyyə” Elsevər Kərimov, Bəşir Osmanov, 2010 
9 İLO, Statistical definition of informal employment: Guidelines endorsed by the Seventeenth 
International Conference of Labour Statisticians (2003) 
http://ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/def.pdf  

http://ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/def.pdf
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məşğulluğun daha çox şəhərlərdə müşahidə edilməsi nəzərə alınmalıdır. Düzgün müqayisə 

üçün cəmi qeyri-formal məşğulluq göstəriciləri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı sektoru daxil 

olmadan göstəricilərin açıqlanması məqsədəuyğun hesab edilir10. Qeyd edək ki, kənd 

təsərüfatı sahəsində məşğulluğun hesablanması qaydalarında mövcud olan nöqsanlar son 

nəticədə ümumi indikatorların keyfiyyətini aşağı salır.  

BƏT tərəfindən hazırlanmış statistikaya əsasən dünya ölkələri üzrə cəmi məşğul 

əhalinin 61%-i qeyri-rəsmi əmək münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərir. Lakin, qeyri-

rəsmi məşğulluğun miqyası regionlar üzrə ciddi səviyyədə dəyişir. Məsələn: 

- Afrika ölkələri üzrə orta göstərici: 85.8%; 

- Asiya və Sakit okean ölkələri üzrə orta göstərici: 68.2%; 

- Ərəb ölkələri üzrə orta göstərici: 68.6%; 

- Cənubi və Şimali Amerika ölkələri üzrə orta göstərici: 40%;  

- Avropa ölkələri üzrə orta göstərici: 25.1%-dir.  

Ümumilikdə isə qeyri-rəsmi məşğulluğun 93%-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

müşahidə edilir.11  

Diaqram 1:Ölkələr üzrə qeyri-kənd təsərüfatı sahələrində qeyri-rəsmi məşğulluq, 

faizlə 

 

Mənbə: Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (İLO)12, 2018 

                                                           
10 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziliyi , “Yeni islahatlar kursu əmək münasibətlərinin 
tənzimlənməsinə böyük töhfə verəcək”, 27.07.2017 
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/686  
11 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--en/index.htm  
12 İLO, Proportion of informal employment in non-agricultural employment (%), baxış tarixi: 26.08.2018 
https://bit.ly/2OseJli  
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Göründüyü kimi, regionların inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq məşğulluğun hüquqi 

strukturunda ciddi fərqlər var. Dövlət institutlarının inkişaf etdiyi və hüququn aliliyinin 

tətbiq edildiyi ölkələrdə müvafiq indikatorlar sonuncularla (Afrika ölkələri) müqayisədə 3-

4 dəfə daya yaxşıdır. Sual yarana bilər ki, nə üçün bu qədər kəskin fərq meydana çıxır? 

Cavab kifayət qədər genişdir. Birincisi ölkənin təhsil səviyyəsi və insan kapitalının 

keyfiyyəti yüksəldikcə qeyri-formal məşğulluq təşəbbüsləri azalır. Çünki, təhsilli işçi öz 

hüquqları üçün daha çox mücadilə edir, qərarları taktiki deyil əksər hallarda strateji 

maraqları çərçivəsində qəbul edir və əmək bazarında rəqabət üstünlüyünə sahibdir ki, bu da 

ona öz şərtlərini diqtə etmək imkanı yaradır. İkincisi demokratik cəmiyyətlərdə məşğulluq 

sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən qurumların fəaliyyəti daha effektivdir və bu da 

tənzimləmə mexanizmlərinin təkmil qurulmasına və icrasına şərait yaradır. Üçüncüsü 

inkişaf etmiş ölkələrdə hakimiyət daha geniş kütlələrin maraqlarını qorumaqda maraqlıdır 

ki, nəticədə hər kəsin qanun qarşısında bərabərliyi prinsipi daha yüksək səviyyədə təşkil 

olunur. Bu prinsip biznesi illeqal fəaliyyətlərdən çəkindirməklə digər istiqamətlərdə olduğu 

kimi əmək bazarında da daha sivil və qanuni münasibətlərin qurulmasını şərtləndirir. 

Dördüncüsü normal cəmiyyətlərdə aidiyyatı qurumlar təşvik mexanizmlərindən geniş 

istifadə edir. Beləki, qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin səmərəli təşkil məqsədi ilə daha 

təkmil sosial müdafiə mexanizmləri formalaşdırılır yaxud biznesin fiskal öhdəliklərini 

mövcud konyuktura uyğunlaşdırılır.  Beşinci səbəb kimi uzunmüddətli dövr üçün davranış 

qaydalarının institutlaşmasını göstərmək olar. İnkişaf etmiş cəmiyyətlərdə məhsuliyyətlilik, 

hüquqi bərabərlik, cəza mexanizmlərinin işləkliyi, ictimai qınaq və bazar reputasiyası kimi 

faktorlar hər bir sahədə, o cümlədən əmək bazarında daha sivil (qanunauyğun) münasibətlər 

formalaşmasına və uzunmüüdətli dövrdə isə bunun institutlaşmasına səbəb olur. Bunun 

əksinə qeyri-demokratik cəmiyyətlərdə xüsusi ilə elita üçün qanunlar işləmir. Eyni zamanda 

bu tip ölkələrdə iqtisadiyyat böyük həcmdə qeyd edilən elitanın (hakimiyyətdə təmsil 

olunana marjinal qrup və onların yaxın ətrafı) əlində cəmləşir ki13, bu da iqtisadiyyatda, o 

cümlədən əmək bazarında tənzimləmə mexanizmlərinin tətbiqi imkanlarının zəiflədir. 

Beləliklə qeyri-bərabər rəqabət mühiti yaranır, hətta qanuni fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən 

subyektlər belə uğursuzluq (xərclərin çoxluğundan qaynaqlanan maya dəyərinin yüksək 

olması və qiymət rəqabətsizliyi)  riski təhlükəsi ilə kölgə iqtisadiyyatının iştirakçısına 

çevrilirlər.   

                                                           
13 Daron Acemoğlu, James A. Robinson, “Why  nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty”, 
2012, səh: 34-93 
http://norayr.am/collections/books/Why-Nations-Fail-Daron-Acemoglu.pdf  

http://norayr.am/collections/books/Why-Nations-Fail-Daron-Acemoglu.pdf
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Ümumilkdə isə biznes aşağıdakı üstünlüklərə nail olmaq üçün qeyri-rəsmi əmək 

bazarının iştirakçısına çevrilir.  

 Əməyin ödənişi xərclərini aşağı salmaq - vergi, sosial sığorta, işsizliyə görə 

sığorta və s. bu kimi fiskal öhdəliklərin yaratdığı xərclərdən azad olmaq üçün; 

 Əmək qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi çərçivələrdən xilas olmaq - minimum 

əmək haqqı, maksimum iş saatı, təhlükəsizlik standartlarının tətbiqi kimi 

işəgötürən qarşısında müəyyən edilmiş tələbləri pozmaq; 

 Rəqabət gücünü qorumaq və ya artırmaq (xüsusi ilə ikinci və üçüncü səviyyəli 

ölkələrdə müşahidə edilir) – xərcləri azaltmaq yolu ilə maya dəyərini aşağı 

salmaq və beləliklə rəqabətlilyini təmin etmək; 

 Rəsmi prosedurlardan, statistik qeydlərdən kənarda qalmaq14 - bu üsulla 

tənzimləyici qurumların yoxlama-nəzarət tədbirlərindən yayınmaq və s. 

  

Bəzi menbelere əsasən qeyri-resmi məşğullugun səbəbləri kimi iqtisadi 

tənzimləmələrin sərt olması, cəza mexanizminin zəif olması, qeyri-bərabər rəqabət mühiti 

və ya bürokratik idarəetmə sistemi qeyd edilir. Bununla yanaşı  vergi və sosial təhlükəsizlik 

təminatı xərclərinin ağırlığı (fiskal yük) da əsaslı rol oynayır. Sahibkar tərəfindən işçilər 

üçün ayrılmış gəlirlə bu xərclərin ödənişindən sonra əldə edilən gəlir arasında nə qədər 

böyük fərq olarsa, ölkə iqtisadiyyatında qeyri-rəsmi məşğulluğa meyl də bir o qədər çox 

olur. Bundan başqa formal əmək bazarında iş tapa bilməyənlər subyektlər qeyri-formal əmək 

bazarında olan iş imkanlarından yararlanmaq məcburiyyətinə qalırlar. Bəzi hallarda qeyri-

formal fəaliyyət yeni biznesə başlayanların formal fəaliyyət keçid mərhələsi olur15. Qeyd 

edilən potensial sosial mənfəətlərə baxmayaraq qeyri-rəsmi məşğulluq nəticəsində yaranan 

aşağı məhsuldarlıq, qeyri-effektiv sosial təminat, hüquqlardan yararlanma imkanlarının 

azalması, ədalətsiz rəqabət mühiti, cəmiyyət-dövlət əlaqələrinin pozulması, fiskal itkilər 

kimi çatışmazlıqlar iqtisadiyyatı və sosial rifahı zəiflədir. Buna görə də formal məşğulluğa 

təşviq edən islahatların keçirilməsi sosial rifahın artırılmasında əsaslı rol oynayır.  

Onu da qeyd edək ki, qeyri-rəsmi məşğulluq əsasən özəl sektorda müşahidə edilir. 

Çünki, qeyri-rəsmi məşğulluqda əsas maraqlı tərəf biznesdir. Özəl sektordan fərqli olaraq 

dövlət sektorunda çəkilən əmək xərcləri büdcədən maliyyələşdiyi üçün burda maraqlar 

konflikti zəifdir. Ona gərə də qeyri-rəsmi məşğulluq əsas genişləmə istiqaməti özəl sektor 

hesab edilir.  

                                                           
14 ‘The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know?’ Friedrich Schneider, 
2012 
15 ‘Policies to reduce informal employment’, The World Bank 
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Ümumilikdə isə bütün ölkələr üzrə gizli məşğulluğu xarakterizə edən oxşar 

xüsusiyyətlərə aşağıdakılar daxildir: 

- Gizli məşğulluğun adətən kiçik müəssisələrdə müşahidə edilməsi; 

- Əmək qüvvəsinin təhsil səviyyəsinin aşağı olduğu icmalarda daha çox yayılması; 

- Qeyri-rəsmi əmək bazarına daxil olmaq imkanlarının asan və sadə olması,  

- Sahə üzrə nəzarəti həyata keçirən qurumların fəaliyyətinin zəif təşkili; 

- Rəsmi fəaliyyətin göstərilməsinə daha az ehtiyacın olduğu aşağı kapital tutumlu 

fəaliyyət sahələrində, xüsusi ilə kənd yerlərində daha geniş yayılması; 

- Ailə təsərüfatlarının qanunvericiliyin tələblərinə qarşı daha dayanıqlı olması; 

- Əmək bazarına yeni daxil olanların leqal əmək bazarının ilə müqayisədə qeyri-

leqal əmək bazarında tələblərin daha az olması; 

- Əmək bazarında qadın əməyinin istifadə olunduğu seqmentlərin gizli məşğulluğa 

daha çox meyilli olması. 

Eyni zamanda təhlilçilərin fikrincə qeyri-rəsmi məşğulluq və yoxsulluq arasında 

konkret əlaqə var16. Bu asılılıq aşağıdakı əsas amillərlərlə izah edilir: 

- əmək hüquqlarının tənzimləyən qaydaların tətbiq edilməməsi (minimum əmək 

haqqı, sosial sığorta, işsizlik sığortası, tibbi sığorta və s.); 

- orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinin aşağı olması; 

- çalışanın pensiya yəminatı sistemindən kənarda qalması; 

- hüquqi müdafiə imkanlarının məhdudluğu (çalışma şərtlərinin ədalətsizliyi, 

istehsalat qəzası zamanı əmək qabiliyyətinin itirilməsi, peşə xəstləlikləri və s). 

OECD-nin apardığı tədqiqatlar da göstərir ki, gizli iqtisadiyyatın iştirakçılarının 

gəlirləri digərləri ilə müqayisədə kifayət qədər aşağıdır.  Beləki, qurumun hesabatına görə 

dünyada 1.8 milyard qeyri-rəsmi çalışanın 39%-nin yaxud 700 milyon çalışanın gündəlik 

gəliri 1.25 ABŞ dollarından aşağıdır ki, bu da mütləq yoxsulluq həddindən aşağı 

göstəricidir17.     

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ülkər Şaşmaz, “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İş Gücü 
Politikaları”, 2010, səh: 10 
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271313906r3055.Yoksullukla_Mucadelede_Sosyal_Guvenlik.pdf  
17 OECD, Rising informal employment will increase poverty, 2009 
http://www.oecd.org/dev/risinginformalemploymentwillincreasepoverty.htm  

http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271313906r3055.Yoksullukla_Mucadelede_Sosyal_Guvenlik.pdf
http://www.oecd.org/dev/risinginformalemploymentwillincreasepoverty.htm
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1.2. Qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizədə müasir təcrübə 

 

Müasir dövrdə qeyri-rəsmi məşğulluğun aradan qaldırılması və yaxud miqyasının 

azaldılması məqsədi ilə müxtəlif siyasətlər həyata keçirilir.  Bunun üçün hər bir ölkə 

özünəməxsus yol xəritələri müəyyənləşdirir. Bəzi ölkələr cəza şərtləri ağırlaşdırır, başqaları 

nəzarət mexanizmləri gücləndirir, digər ölkələr isə daha optimal fəaliyyət mühiti yaradaq 

rəsmi məşğulluğu təşviq etməyə üstünlük verir. Lakin, müasir təcrübə problemin aradan 

qaldırılması üçün kompleks yaşama tələb edir. Çünki, həyata keçirilən siyasət bütün maraq 

qrupları üçün optimal imkanlar təmin etməlidir. Əks halda sosial kompramisin əldə olunması 

çətinləşir və nəticələr gözlənildiyi kimi olmur.   

Bundan əvvəlki bölümdən gəlinən nəticə odur ki, qeyri-rəsmi məşğuluğu 

yaranmasına səbəb əksər hallarda xərclərin azaldılması cəhdidir. Buna görə də qeyri-formal 

məşğulluqla mübarizədə bu cür xərclərin azaldılması yönündə islahatların prioritet sayılması 

daha məqsədə uyğundur. Qeyd edək ki, vergi siyasəti, əmək qaydaları, qanun pozuntularına 

görə sanksiyalar daxil olmaq institusional islahatlar və biznes mühitinin tənzimlənməsi 

olmaqla əmək bazarında keçirilən reformalar əsasən 4 qrupa bölünür. Mövcud iqtisadi 

vəziyyətdən asılı olaraq ölkələrin qəbul etdiyi dəyişikliklər bu 4 istiqamət üzrə aparılır və 

fərqli kateqoriyalara bölünməsinə baxmayaraq bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Məsələn, 

formallığın xərclərini azaltmaq üçün vergilərin azaldılması, vergi administrasiyası və biznes 

qeydiyyat prosedurlarının sadələşdirilməsi, firmaların fəaliyyətinə təsir edən bürokratik 

manelərin aradan qaldırılması, əmək qanunvericiliyinin liberallaşdırılması kimi tədbirlər 

gizli məşğulluğun miqyasının azalması ilə yanaşı biznes mühitini inkişafna səbəb olur. 

Sadalanan üsullarla yanaşı effektiv sosial müdafiə mexanizmlərinin yaradılması yolu ilə 

işçilərin formal əmək münasibətlərinə üstünlük verməsinə təşviq etmək mümkündür. 

Necəki, kredit və digər biznes xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi, dəstək mexanizmlərinin 

tətbiqi şirkətlərin, xüsusilə də kiçik və ya orta sahibkarların öz fəaliyyətini rəsmiləşdirməsinə 

pozitiv təsir edir, eyni qaydada da cəlbedici sosial müdafiə mexanizmi olduqda işçinin 

işəgötürən (aşağıdan yuxarıya təsir prinsipi)  qarşısında tələbləri artır və əmək münasibəti 

üzrə razılığın rəsmiləşdirilməsi  üçün yeni imkanlar yaranır. Bu metod sonrakı bölümlərdə 

daha geniş təhlil ediləcək. İndi isə digər metodlara qısa nəzər salaq.    

Vergi siyasəti qeyri-formal məşğulluqla mübarizədə əsas vasitələrdən biri sayılır və 

bu kateqoriyada keçirilən islahatlar iki formada olur. Bunlardan birincisi əmək haqqı 

vergiləri, sosial təhlükəsizlik xərcləri və sahibkarlar tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulan 

digər vergiləri azaltmaqla vergi öhdəliklərindən yayınmanın qarşısını almaq üçün görülən 

tədbirlərdir. İkinci isə birbaşa maliyyə tədbirləri olub sahibkarların məsuliyyətini artıran 
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məcburi vergi sisteminin tətbiqi ilə vergidən yayına biləcək şəxslərin qarşısını almaq üçün 

istifadə edilir.  

Əmək bazarının tənzimlənməsi və digər hüquqi çərçivələr isə kadrların işə 

götürülməsi, minimum əmək haqqı və işçilərin digər hüquqlarının təmin olunmasını əhatə 

edir. Bu istiqamətdə keçirilən islahatlar firmalarda qeydiyyata alınmış məşğulluğu 

artırmasını stimullaşdıra bilir. Məsələn, işçilərin işə götürülmə xərclərinin azaldılması və ya 

məşğulluğun qorunması üçün tətbiq edilən qanunların yumşaldılması formal məşğulluğun 

tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradır. 

Qeyri-formal məşğulluqla mübarizədə əməyə nəzarət xidmətinin gücləndirilməsi və 

aidiyyatı qurumların səlahiyyətlərinin artırılması da əsas vasitələrdən biridir. Beləki, effektiv 

hüquq-mühafizə orqanlarının yaradılması və sanksiyaların tətbiqi üç halda mümkün olur:  (i) 

müvafiq orqanlar (vergi dairələri, əmək müfəttişliyi və polis) arasında effektiv əməkdaşlıq 

yaratmaqla, (ii) əmək bazarınada müvafiq dövlət siyasətini həyata keçirən qurumların kadr 

potensialının sayının artırılması, daha yaxşı iş şəraiti və fəaliyyətə əsaslanan əməyin ödənişi 

sistemi tətbiqi ilə, (iii) müvafiq sahələr aid peşəkar kadr potensialının formalaşdırılması 

məqsədi ilə insan kapitalının inkişafına investisiya ayrırmaqla. Lakin, bütün bu tədbirlər 

daha çox admistrativ xarakterli olub, prosesi təşviq etmir. Buna baxmayaraq nəzarət 

mexanizmlərinin effektivliyi, əmək münasibətləri və iş şəraitinin qanunvericiliyə uyğun 

təşkili üçün vacib reformlardan hesab edilir18.   

Hökumət və həmkarlar ittifaqları arasında kollektiv sazişlərin bağlanması isə dünya 

ölkələri arasında qeyri-formal məşğulluqla mübarizədə istifadə edilən digər metodlardan 

biridir. Məsələn, Belçikada Əmək Nazirliyi və həmkarlar ittifaqları arasında imzalanmış 

saziş ictimai məlumatlandırmanın aparılması və qanun pozuntuları haqqında müvafiq dövlət 

qurumlarına məlumatların verilməsi, bu yolla mübarizənin effektivliyinin təmin edilməsi 

nəzərdə tutulur.   

Qeyd edək ki, biznes mühitinin tənzimlənməsi siyasəti də öz növbəsində 

sahibkarların formal və ya qeyri-formal fəaliyyət göstərmək barədə qərarına təsir edir. Belə 

ki, biznes mühiti tələblərinin asanlaşdırılması, qeydiyyat prosesinin sadələşdirilməsi və 

lisenziyalaşdırma xərclərinin azaldılması formal iqtisadiyyatın güclənməsinə yardımçı olan 

tədbirlərdəndir. Bu zaman yeni müəssisələrin və iş imkanlarının yaranması da əlverişli 

biznes mühitinin digər üstünlüklərindəndir. Buna görə də, bir çox Aİ ölkələrində biznes 

                                                           
18 European Commission's Green Paper, “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st 
century”, Brussels, 22.11.200ə 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(
2006)0708_en.pdf  
 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_en.pdf
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mühitinin inkişafı üçün sahibkarlara qeydiyyat prosesini asanlaşdıran və qısa zaman ərzində 

tamamlayan xidmətlər təklif edilir. Buna İtaliyada 1998-ci ildən bəri hər bir bələdiyyədə 

mövcud və potensial sahibkarlar üçün köməkçi masalar kimi nəzərdə tutulan ‘vahid məkan’ 

(‘one-stop shop’) yaradılmasını misal göstərmək olar. Bu xidmət biznes subyektləri üçün 

müxtəlif xidmətləri, o cümlədən daha səmərəli inzibati və maliyyə-təsərüfat fəaliyyəti 

qurmağa köməklik göstərir19.  Azərbaycanda tam əhatə olunmasa da bənzər xidmətlər 

ASAN xidmətlərində və yeni yaradılan Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin 

İnkişafı Agentliyi tərəfindən göstərilir.  Ukraynada yeni biznes sahələrinin qeydiyyatı da 

‘vahid məkan’ prinsipi əsasında həyata keçirilərkən Litvada bu xidmətin virtual forması 

yaradılmışdır. Avropanın digər ölkələrində də oxşar proqramlar təsis edilmişdir. Bu 

baxımdan ən ciddi dəyişikliyə Portuqalya nail olmuşdur. Belə ki, 5 ay ərzində həyata 

keçirilən reformalar nəticəsində sahibkarların qeydiyyata alınma müddəti 54 gündən 8 günə 

qədər azaldılmış və il ərzində bu yeni sistemdən istifadə edən şirkətlərin sayı günə 12-dən 

75-ə qədər artmışdır. Beləçika təcrübəsində isə biznes mühitinin inkişafı və sahibkarlıq 

təşəbbüslərinin dəstəklənməsi məqsədi ilə  biznesin qeydiyyat alınması ilə əlaqədar xərclər 

ləğv edilmiş və elektron qeydiyyat sisteminə keçilmişdir. Qonşu Gürcüstanda isə biznes 

subyektləri üçün  minimum kapital tələbi 90%-ə dək azaldılmış beləliklə yeni fəaliyyətə 

başlayanlar üçün daha əlverişli maliyyə mühiti yaradılmışdır.  

Vergi siyasəti daxil olmaqla biznes mühit və əmək bazarının tənzimləmələri formal 

iqtisadiyyat üçün önəmli şərtlərdən olsalar da, formal fəaliyyətin faydaları və xərclərini 

müəyyənləşdirdiyi üçün institutların inkişafı da təkanverici faktorlardan biridir20. Məsələn 

səhiyyə (tibii sığorta) və pensiya təminatı kimi xidmətlərin səmərəliliyi və etibarlılığı formal 

biznes mühitinin formalaşmasını stimullaşdırır. Beləki, bu zaman aşağıdan yuxarıya tələb 

formalaşır. Çalışanlar dövlət tərəfindən təklif edilən güzəştlərdən istifadə etmək üçün can 

atır. Bunun üçün sahibkarlar qarşısında müəyyən dirəniş göstərir və zaman-zaman öz əmək 

fəaliyyətinin rəsmiləşdirilməsinə nail olurlar. İnstitutlar həm də qeyri-formal iqtisadi 

fəaliyyətlə mübarizə strategiyasında əsaslı rol oynayır. Vətəndaş cəmiyyətinin, kütləvi 

informasiya vasitələrinin və ictimai qınağın inkişaf etməsi biznes üzərində təzyiq 

formalaşırmaqla leqallaşma prosesini sürətləndirir.  İşçilərin qeydiyyata alınması prosesini 

təmin etmək üçün bu metod kifayət qədər effiktiv sayılır. 1998-ci ildən Belçikada bütün iş 

                                                           
19 Dünya Bankı, “Policies to Reduce Informal Employment An International Survey”, 2011, səh: 13 
http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/455680-
1310372404373/PoliciestoReduceInformalEmploymentEng.pdf  
20 Elman Rüstəmov, İnstitutlar və iqtisadi artım: qlobal faktlar, 
https://www.cbar.az/assets/3351/JURNAL_I_RUB_12-12_.pdf   

http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/455680-1310372404373/PoliciestoReduceInformalEmploymentEng.pdf
http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/455680-1310372404373/PoliciestoReduceInformalEmploymentEng.pdf
https://www.cbar.az/assets/3351/JURNAL_I_RUB_12-12_.pdf
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yerilərində istifadəsi tələb olunan sosial təminat kartlarını buna misal göstərmək olar. Çünki 

bu vasitə ilə Əmək Müfəttişliyinin nəzarəti daha da güclənmiş oldu.   

Maarifləndirmə, məlumatlandırma və təbliğat tədbirlərinin həyata keçirilməsi, qeyri-

rəsmi məşğulluğun mənfi nəticələrinin, formal məşğulluğun üstünlüklərinin əhalinin 

diqqətinə çatdırılması bu istiqamətdə ictimai şüurun formalaşdırılması üçün tətbiq olunan 

mütodlardan hesab edilir. Beləki, az məlumatlı icma ilə müayisəd informasiyalı icma öz 

hüquqlarını bütün sahələrdə o cümlədən əmək bazarında daha effektiv şəkildə müdafiə edə 

bilir. Bu isə hökumətin biznesin leqallaşdırılması istiqamətində həyata keçiridiyi siyasətinin 

effektivliyini daha da artırır.  

Beləliklə, biz bu araşdırmada qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizəni daha çox sosial 

müdafiə mexanizmlərinin effektivliyi kontekstində dəyərləndirməyə çalışacağıq. Hesab 

edirik ki, problemin həlli məqsədi ilə icra edilən tədbirlərin effektivliyinin artırılması 

məqsədi ilə ilk olaraq onu yaradan səbəblərin düzgün şəkildə müəyyən edilməsinə ehtiyac 

var. Başqa sözlə yalnız düzgün diaqnoz əsasında formalaşan strategiya nəticəli ola bilər.   

 

1.3. Pensiya sistemi rəsmi məşğulluğun təşviq mexanizmlərindən biri kimi 

 

Bundan əvvəlki bölümlərdə gizli iqtisadiyyat, qeyri-rəsmi məşğulluq, bu hallarının 

yaranmasını şərtləndirən konyuktur kimi məsələlər haqqında geniş izahlar təqdim edilib. 

Problemin miqyasının azaldılması yalnız bir halda- kompleks tədbirlərin görüləməsi halında 

mümkündür. Bunun üçün inkişaf etmiş formal və qeyri formal institutların olduğu 

infrastrukturun yaradılması vacib şərtlərdən biridir. Həmçinin, bundan əvvəlki bölümlərdə 

subut edilir ki, qeyri-rəsmi əmək bazarı ilə mübaricədə sadəcə adminstrativ nəzarət və sərt 

qaydaların tətbiq edilməsi kifayət deyil. Bu sahədə effektiv siyasət həyata keçirmək və 

nəticəlilik əmsalını artırmaq üçün təşviq mexanizmlərindən də istifadə edilməlidir. Beləki, 

qeyri-rəsmi məşğulluq sadəcə dövlətin deyil eyni zamanda vətəndaşın (çalışan) maraqlarına 

zərər verir. Lakin, sosial müdafiə mexanizmləri (icbari tibbi sığorta, işsizliyə görə sığorta, 

pensiya tməinatı sistemi və s.) səmərəli olmadıqda vətəndaş prosesdə aktiv iştirakçı deyil, 

passiv mövqeli tərəf rolunu oynayır. Nəticədə əmək bazarında münasibətlər işverənin diqtəsi 

ilə formalaşır. Bu isə problemlə mübarizədə dövlətin tək qalması deməkdir.  

Pensiya təminatı sistemi əmək bazarında formal fəaliyyəti təşviq edən mühüm 

institutlardan biridir. Beləki, diferensial və cəlbedici əsaslarla qurulmuş pensiya təminatı 

sistemi qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizədə istifadə edilən mühüm alətlərdən biridir. Əgər 

pensiya təminatı sistemi işçinin gələcəyi üçün həqiqətən yüksək sosial təminat və rifah vəd 

edirsə bu zaman çalışan prosesdə daha maraqlı olmaqla işəgötürənə hansısa formada təzyiq 
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etməklə əməyinin elqallaşdırılmasına cəhd göstərir. Nəticədə əmək bazarında 

münasibətlərin hüquqi əsaslarla formalaşması prosesi sürətlənir.   

   Əmək bazarının leqallaşdırılması prosesində hər bir ölkə üçünəməxsus siyasət 

həyata keçirsə də pensiya təminatı sistemindən istifadə edilməsi hallarına tez-tez rast gəlinir. 

Biz artıq pensiya təminatı sistemi ilə əmək bazarının qanuniliyi arasında konkret 

korelyasiyanın olmasını nəzəri olaraq izah etmişik. İndi isə qeyri-rəsmi məşğulluğun ən 

mühüm problemlərdən biri hesab edildiyi Vietnam təcrübəsinə nəzər salmaqla 

korelyasiyanın proktiki nəticəsinə diqqət edək.  

Vietnam qeyri-rəsmi məşğulluğun geniş yayıldığı ölkələrdən hesab edilir. 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müvafiq hesabatlarına görə bu 2009-cu ildə bu ölkədə illeqal 

əmək bazarının kənd təsərüfatı xaric əmək bazarında xüsusi çəkisi 66.8% olub21. 2010-cu 

ildə bu ölkədə 8.5 milyon işçi qanuni əsaslarla çalışdığı halda 35.7 milyon nəfər işçi isə 

qeyri-formal əmək bazarının iştirakçısı olub. Başqa sözlə 2007-ci ildə illeqal məşğulluğun 

əhatə dairəsi 81.6%-ə bərabər olub22. Qeyd edək ki, 2007-ci ildə Vietnamda hətta dövlət 

sektorunda belə qeyri-rəsmi məşğulluq (12.3 faiz) müşahidə olunurdu.  

 

Cədvəl:Vietnamda qeyri-rəsmi məşğulluq, institusional sektorlar üzrə, faizlə 

 Cəmi 

məşğulluq, % 

Dövlət 

sektoru 

Xarici 

müəssisələr 

Daxili 

müəssisələr 

Kənd 

təsərüfatı 

Rəsmi 18.4 87.7 82.8 47.1 1 

Qeyri-rəsmi 81.6 12.3 17.2 52.9 99 

Cəmi 100 100 100 100 100 

Mənbə: https://bit.ly/2OwxiVy , 2018 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, Vietnamda qeyri-rəsmi məşğulluğun ən aşağı 

səviyyəsi iqtisadiyyatın dövlət sektorunda və xarici müəssisələrdə müşahidə edilib. Müvafiq 

indikator üzrə ən yüksək göstərici isə kənd təsərüfatı sahəsinə aid olub. Əksər ölkələrdə 

olduğu kimi Vietnamda da illeqal əmək bazarının iştirakçısı olan insanların sosial müdfiə 

mexanizmlərindən o cümlədən sosial sığorta hüququndan yararlanma imkanı yoxdur23. 

                                                           
21 İLO, Proportion of informal employment in non-agricultural employment (%), baxış tarixi: 26.08.2018 
https://bit.ly/2OseJli  
22 Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto və François Roubaud, The informal economy in Vietnam Study 
for the ILO, 2010, cədvəl 6, səh: 42, 
http://www.tamdaoconf.com/tamdao/wp-content/uploads/downloads/2010/08/DIAL-ILO-Study-Informal-
Vietnam-20101.pdf  
23 Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto və François Roubaud, The informal economy in Vietnam Study 
for the ILO, 2010, səh: 6, 
https://bit.ly/2OwxiVy  

https://bit.ly/2OwxiVy
https://bit.ly/2OseJli
http://www.tamdaoconf.com/tamdao/wp-content/uploads/downloads/2010/08/DIAL-ILO-Study-Informal-Vietnam-20101.pdf
http://www.tamdaoconf.com/tamdao/wp-content/uploads/downloads/2010/08/DIAL-ILO-Study-Informal-Vietnam-20101.pdf
https://bit.ly/2OwxiVy
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Qeyd edək ki, qeyri-rəsmi məşğulluğun geniş yayılmasında ölkənin pensiya sisteminin rolu 

xüsusi vurğulanır. Bununla belə, sosial təminat sisteminin inkişaf məqsədi ilə hazırlanan və  

2006-cı ildə ratifikasiya edilən yeni Sosial Müdafiə Qanunu  belə problemin həllinə yardım 

edə bilmədi. Birincisi sosial müdafiə potensialının artırılması məqsədi ilə yeni qanunla 

könüllü pensiya sistemi yaradıldı.  Bu sistem əmək müqaviləsi olmadan fəaliyyət göstərən 

ölkə vətəndalarının, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların və kiçik treyderlərin sosial 

təminatını illeqal əmək bazarının subyekti olması halında belə pensiya təminatı sistemindən 

yararlanma imkanı verdi. Bu qanunla illeqal əmək bazarının subyekti aşağıdakı iki şərt 

daxilində pensiya hüququndan istifadə etmək hüququ əldə etdi:  

I. Kişilər 60 yaşına, qadınlar isə 55 yaşına çatdıqda; 

II. Sosial sığorta stajı 20 ildən az olmadıqda (könülü sığorta ödənişi). 

Göründüyü kimi, bu qaydalar insanların əmək fəaliyyətinin leqallaşdırılması 

cəhdlərini təşviq etmir. Beləki, iş stajı tələbinin deyil, sosial sığorta tələbinin müəyyən 

edilməsi, illeqal çalışanların pensiya təminatının gücləndirilməsi məqsədi daşısa da son 

nəticədə vətəndaşın leqal çalışmasını stimullaşdırmır.  Bundan başqa Vietnamda sosial 

sığorta ödənişinin həcminin aylıq gəlirin 22%-i həcmində müəyyən edilməsi də bu sahəyə 

marağı aşağı salan əsas məqamlardan biridir. Digər problem isə icbari sosial sığorta ödənişi 

edən leqal çalışanlar üçün pensiya məbləğinin hesablanmasının konkret formulunun 

olmamasıdır. Bu isə potensial pensiya məbləğinin hesablanmasını çətinləşdirir, insanların 

bu sahəyə marağını aşağı salır.  Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2017-ci ildə Vietnamda qeyri-

rəsmi işsizlərin sayı 18 milyon nəfər olmuşdur ki, bu kənd təsərüfatı xaric əməm bazarının 

57.2%-nə bərabərdir24.   

Vietnam təcrübəsindən də göründüyü kimi, pensiya təminatı sisteminin sadəcə 

gələcək sosial müdafiə mexanizmi olaraq qiymətləndirilməsi nəticəsində hazırlanan islahat 

poketlərində bir sıra çatışmazlıqlar müşahidə edilir.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
24 Nhan Dan, Vietnam’s informal employment report announced, 04.10.2017 
http://en.nhandan.org.vn/society/item/5547402-vietnam%E2%80%99s-informal-employment-report-
announced.html  

http://en.nhandan.org.vn/society/item/5547402-vietnam%E2%80%99s-informal-employment-report-announced.html
http://en.nhandan.org.vn/society/item/5547402-vietnam%E2%80%99s-informal-employment-report-announced.html
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II. Azərbaycanda əmək bazarı:statistik təhlil və gizli məşğulluq  

 

2.1. Əmək bazarının statistik təhlili 

2017-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 milyon 74 min nəfər olub. 

Onlardan 95%-i yaxud 4 milyon 822 min nəfəri məşğul əhali olub. Məşğul əhalinin 24%-i 

dövlət sektorunda, 76%-i isə qeyri-dövlət sektorunda çalışıb. Hesabat dövrü üçün məşğul 

əhalinin yalnız 31.6%-i muzdla çalışanlar kateqoriyasına daxil olub25. İqtisadiyyatın dövlət 

sektorunda muzdla işləyən işçilərin sayı 880 min nəfər olub ki, bu da cəmi muzdla 

işləyənlərin 57.7%-nə bərabərdir26. Göründüyü kimi, 2017-ci ildə qeyri-dövlət sektorunda 

çalışanların yalnız 24%-i rəsmi qeydiyyatda muzdlu işçilər olaraq qeydiyyata alınıb. Qeyd 

edək ki, “Məşğulluq Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə Əmək 

Məcəlləsinə tələblərinə uyğun şəkildə əmək müqaviləsi bağlanılaraq işə qəbul edilən və 

əmək fəaliyyətini əməkhaqqı müqabilində yerinə yetirən şəxslər muzdla çalışanlar 

kateqoriyasına daxildir27. Praktikada formal əmək bazarının əsas iştirakçıları muzdla 

çalışanlardan ibarət olur.  

Yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycanda məşğulluğun strukturu aşağıda 

təsvir edildiyi kimidir. 

Cədvəl: Azərbaycanda məşğulluğun strukturu 

Məşğulluq 

Muzdla 

çalışanlar 

Özününməşğulluq 

 sahibkarlar Fərdi qaydada əmək 

fəaliyyəti ilə məşğul 

olanlar 

istehsal 

kooperativlərinin 

üzvləri 

ailə müəssisəsində əməyi 

ödənilməyən işçi kimi əmək 

fəaliyyəti ilə məşğul olanlar 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi28, 2018 

  

 

                                                           
25 ARDSK, “Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri”, baxış tarixi: 02.09.2018 
https://www.azstat.org/MESearch/details  
26 ARDSK, Muzdlu işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı(Yanvar-dekabr,2017),baxış tarixi:02.09.2018,səh: 19 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/bul/muzdlu_ish_IVrub.zip  
27“Məşğulluq Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29.06.2018, maddə: 4.1.1  
http://e-qanun.az/framework/39846  
28 ARDSK, “Məşğulluqmetodoloji izahlar - ”, baxış tarixi: 02.09.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002.doc  

https://www.azstat.org/MESearch/details
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/bul/muzdlu_ish_IVrub.zip
http://e-qanun.az/framework/39846
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002.doc
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2.2. Gizli məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

Azərbaycanda dövlət qurumları tərəfindən qeyri-formal məşğulluğun statistikası 

aparılmır. Lakin, müşahidələr göstərir ki, xüsusi ilə özəl sektorda gizli məşğulluq halları 

geniş yayılıb. Bəzi yerli mənbələrdə gizli məşğullun miqyasının əhəmiyyətli səviyyədə çox 

olması fikri öz əksini tapır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqası tərəfindən 

2014-ci ildə hazırlanan “Əmək və məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin təhlili sənədi”də 

“hər hansı rəsmi və ya qeyri-rəsmi statistika оlmasa da, ehtimallara görə rəsmi əmək 

münasibətlərinə girmədən əmək fəaliyyəti ilə məşğul оlanların sayı, rəsmi əmək 

münasibətlərinə girərək fəaliyyət göstərən işçilərdən az deyildir” ifadələri yer alıb29. 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesablamalarına görə 2009-cu ildə ölkədə qeyri kənd 

təsərüfatı sektorları üzrə qeyri-formal çalışanların sayı 407 min nəfər olub. Başqa sözlə 

müvafiq sektorlarda çalışanların 26.5% qeyri-rəsmi olaraq işləyiblər30. Bunlardan nə 

qədərinin qeyri-rəsmi sektorlarda nə qədərinin isə qeyri-rəsmi sektordan kənar işləməsini isə 

müəyyənləşdirmək mümkün deyil.  

Şəkil 1: Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluq, 2009 

 

Mənbə: Beynəlxalq Əmək Təşkilatı31, 2011 

                                                           
29 Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqası, QHT-Şurası,  “Əmək və məşğulluq sahəsində dövlət 
siyasətinin təhlili sənədi”, 2014, səh: 18 
http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2014/07/Meshgulluq.pdf  
30 İLO, Department Of Statistics, “Statistical Update On Employment In The Informal Economy”, 2011, səh: 3 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf  
31 İLO, Department Of Statistics, “Statistical Update On Employment In The Informal Economy”, 2011, səh: 
3-10 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf  
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254

K/t xarici sektorlar üzrə 
qeyri-rəsmi məşğulların 

müvafiq sektorlar üzrə cəmi 
məşğulluqda payı, faizlə

26.5%

http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2014/07/Meshgulluq.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf
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Göründüyü kimi, Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluq qadınlar arasında daya 

geniş yayılıb. Beləki, 2009-cu ildə qeyri-kənd təsərüfatı sektorunda çalışan kişilərin 16.6%-

i qeyri-rəsmi formada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olsalar da qadınlar arasında müvafiq 

göstərici 41.7% olub32.  

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluğun rəsmi 

statistikası aparılmadığı üçün real vəziyyətin qiymətləndirilməsində ciddi çətinliklər yaranır. 

Bunu görə də bu tədqiqatın aparılması zamanı xüsusi metodologiya vasitəsi ilə qeyri-rəsmi 

fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin sayını müəyyənləşdirmək qərarına gəldik.  

Yerli qanunvericiliyə görə Azərbaycanda formal əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan hər 

bir vətəndaş üçün (muzdla işləyənlər, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, sahibkarlar, 

torpaq mülkiyyətçiləri, istehsal kooperativlərinin üzvləri, Azərbaycan Respublikasının 

mənbələrindən əmək ödənişi və digər gəlirləri əldə edənlər) məcburi formada fərdi sosial 

sığorta hesabı açılmalıdır33. Bu məntiqlə yanaşdıqda rəsmi məşğulluq səviyyəsi ilə fərdi 

sığorta hesabı olanların sayı müəyyən kənarlaşmaların olması ehtimalına baxmayaraq 

(qeyri-rezident sığorta ödəyiciləri, fəaliyyətini dayandırmış sığorta ödəyiciləri haqqında 

məlumatların düzgün idarə edilməməsi və s.) arasında ciddi fərq olmamalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

məlumatına görə 2018-ci ilin 1 yanvar tarixinə sosial sığorta üzrə fərdi hesablara sahib 

olanların cəmi sayı 3 milyon 567 min nəfər olub34. Bunlardan 45.5 min nəfəri xarici 

vətəndaşlar olub35. Beləliklə təxminən 3 milyon 521 min nəfər ölkə vətəndaşının fərdi 

sığrota hesabına sahib olub. Lakin, məşğulluq hesablanarkən aktiv sığorta hesabı olanların 

sayının nəzərə alınması əldə olunacaq nəticənin dəqiqlik səviyyəsini daha da artırır. Aktiv 

sığorta ödəyicilərinin faktiki sayının rəsmi mənbələrdən əldə edilə bilməməsi səbəbindən 

hesablama zamanı yenidən dolayı yollardan istifadə ediləcək. Hesablama palatası tərəfindən 

“Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2018-ci il büdcəsinin layihəsi ilə bağlı Rəy” in də qeyd 

edilir ki, 2012-ci ildən etibrən Azərbaycanda 1 pensiyaçıya 1,2 nəfər sığorta ödəyicisi 

                                                           
32 İLO, Department Of Statistics, “Statistical Update On Employment In The Informal Economy”,2011, səh:10 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf  
33 “Sosial Sığorta Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə: 12 
http://www.e-qanun.az/framework/3813  
34 Trend İnformasiya Agentliyi, “Fərdi uçot sistemində qeydiyyatda olanların sayı 3 milyon 566 mini ötüb”, 
23.01.2018 
https://az.trend.az/azerbaijan/society/2851347.html  
35 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 27.07.2018 
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/17/39/information/1202  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_157467.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/3813
https://az.trend.az/azerbaijan/society/2851347.html
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/17/39/information/1202
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düşür36. Dövlət Statistika Komitəsinın məlumatına görə 2018-ci ilin əvvəlinə pensiya 

alanlarının sayının 1 milyon 318.4 min nəfər olub37. Bu məlumatları nəzərə alaraq hesablama 

aparsaq 2017-ci ildə aktiv sosial sığorta ödəyicilərinin sayının təxminən 1 milyon 582 min 

nəfər olduğu qənaətinə gələ bilərik. Başqa sözlə faktiki sosial sığorta ödəyicilərinin sayı 

hətta qeyri-kənd təsərüfatı sektorları üzrə məşğulluğun 52%-nə bərabərdir (qeyd: qeyri-kənd 

təsərüfatı sektorları üzrə məşğul əhalinin sayı 2017-ci ilin sonuna 3 milyon 69 min nəfər 

olub38). 

Yuxarıda aparılan hesablamalardan göründüyü kimi, ölkə üzrə məşğul əhalinin ən 

yaxşı halda 33%-i leqal əmək bazarının iştirakçılarıdır. Hesablamalarda müəyyən 

kənarlaşmaların olması ehtimalı mümkündür. Bununla belə hesab edirik ki, bu 

kənarlaşmalar ümumi nəticələri əhəmiyyətli səviyyədə dəyişə bilməz. Beləliklə, ölkə üzrə 

qeyri-rəsmi məşğulluq daxil olmaqla 67% məşğul vətəndaşın hüquqları qanunvericiliklə 

müdafiə olunmur.   

 

2.3. Fundamental və müvəqqəti faktorların gizli məşğulluğun miqyasına təsirlər 

 

Azərbaycanda qeyri-rəsmi məşğulluğun miqyası 1991-ci ildən başlayaraq-ölkənin  

müstəqilliyini elan etməsində sonra sürətlə genişlənib. İnzibati idarəetmə iqtisadiyyatında 

bazar iqtisadiyyatına keçid ilk olaraq dövlət sektorunda əmək qüvvəsinə tələbatı dəfələrlə 

azaldıb. Bazar iqtisadiyyatına transformasiya dövründə isə dövlətin məşğulluq siyasətinin 

əsasını hüquqi statusundan asılı olmayaraq vətəndaşların iş yerləri ilə təmin edilməsi prinsipi 

təşkil edib. Özəl sektorun yenicə yaranması, iqtisadi staqnasiya, işsizlik və yoxsulluq kimi 

mümüm sosial-iqtisadi proseslər hökumətin daha təkmil məşğulluq siyasəti həyata 

keçirməsinə ciddi manelərdən hesab edilir. Bununla belə hökumətin təcrübəsizliyi və ictimai 

davranış qaydalarının təməl prinsiplərinin dəyişməsi əmək bazarına nəzarəti zəiflədən 

faktorlarda çevrilib. 2000-ci illərin əvvəllərində isə nisbətən daha mərkəzləşmiş dövlətin 

olması bu sahədə müəyyən qədər idarəetmənin dəyişməsinə səbəb olsa belə ümumi 

vəziyyətə ciddi təsir göstərməyib. Rüşvətxorluğun geniş yayılması, müvafiq sektor üzrə 

                                                           
36 Hesablama Palatas, “Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2018-ci il büdcəsinin layihəsi ilə bağlı Rəy” , baxış 
tarixi: 03.09.2018, səh: 33  
http://sai.gov.az/upload/files/DSMF_layihe2018_27OKTYABR_F%C4%B0NAL.pdf  
37 ARDSK, “Pensiya alanlar (2006-cı ildən pensiyaların növ və tərkibində dəyişiklər edilmiş və sosial 
pensiyalar sosial müavinətlərlə əvəz edilmişdir, ilin əvvəlinə)”, baxış tarixi: 03.09.2018 
https://www.azstat.org/MESearch/details  
38 ARDSK, İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı üzrə məşğul əhalinin sayı, baxış tarixi: 03.09.2018 
https://www.azstat.org/MESearch/details  

http://sai.gov.az/upload/files/DSMF_layihe2018_27OKTYABR_F%C4%B0NAL.pdf
https://www.azstat.org/MESearch/details
https://www.azstat.org/MESearch/details
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dövlət siyasətini həyata keçirən qurumların səriştəsizliyi və laqeydliyi əmək bazarının 

leqallaşma sürətinə mənfi təsir göstərib. Bu sahəyə hədəflənən dövlət proqramlarının icrası, 

hüquqi çərçivənin inkişaf etdirilməsi, nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və s. 

addımlar isə vəziyyətin əhəmiyyətli dəyişməsinə səbəb olmayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, 

gizli iqtisadiyyatın o cümldən qeyri-rəsmi məşğulluğun geniş yayılmasnın digər mühüm 

səbəblərindən biri də son 15 il ərzində ölkənin irihəcmli resurs gəlirləri əldə etməsi hesab 

edilir. Beləki, fiskal gəlirlərinin müxtəlif dövrlər üzrə 60-85%-ni neft hasilatından əldə edən 

hökumət qeyri-neft gəlirləri, o cümlədən gəlir vergisi, icbari sosial sığorta ödənişləri və s. 

bu kimi gəlirlərə marağını azaldıb. Çünki, iri neft gəlirləri mövcud şərtlər daxilində dövlətin 

fiskal imkanlarının genişləndirməklə yanaşı sosial öhdəliklərin icrası üçün də əlverişli 

maliyyə imkanları yaratmışdır. Pensiya təminatı sisteminin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 

hər il dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) milyardlarla manat 

subsidiya verilirdi. Qeyd edək ki, DSMF–nun gəlirlərinin orta hesabla 38-40%-i dövlət 

büdcəsində ayrılan subsidiyalar hesabına formalaşırdı (bax: Hesablama Palatası). 2017-ci 

ildə bu məqsədlə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin həcmi 1279 milyon manat olub ki, bu 

da müvafiq dövr üçün fondun ümumi gəlirlərinin 37.6%-nə bərabərdir39. Beləliklə, 2014-cü 

ilədək (2014-cü ildə neftin dünya bazar qiyməti kəskin azalıb) hökumətin əmək bazarının 

leqallaşdırılması istiqamətində siyasəti effektiv olmayıb. Nəticədə Azərbaycanda əmək 

bazarı bu dövr ərzində daha da genişlənib, məşğul əhalinin hər 3 nəfərindn 2-si gizli 

məşğulluğun subyektinə çevrilib.  

Azərbaycanda qeyri-rəsmi məşğulluq əsasən qeyri-dövlət sektoraunda müşahidə 

edilir. Qeyri-dövlət sektorunun ölkə üzrə məşğulluqda payının 76%-ə yaxın olmasını nəzərə 

alsaq problemin əhatə dairəsini daha dolğun qavraya bilərik. Yuxarıda aparılan 

hesablamalardan da göründüyü kimi, ölkə üzrə qanunvericiliyə uyğun əmək fəaliyyəti ilə 

məşğul olan vətəndaşların sayı təxminən 1 milyon 582 min nəfərdir. Bunlardan 1 milyon 

158.4 min nəfərinin40 dövlət sektorunda çalışdığını nəzərə alsaq qeyri dövlət sektorunda 

çalşanların yalnız 424 min nəfəri yaxud 11.6%-nin leqal əmək bazarının iştirakçısı olduğunu 

müəyyən edə bilərik. 

Qeyri-rəsmi məşğulluq Azərbaycanda əmək bazarının yeganə problemi deyil. Beləki, 

işçi ilə rəsmi müqavilənin bağlanılması, fərdi sığorta hesabının yaradılması və s. bu kimi 

məqamlar əməyin tam olaraq leqallaşdırılması anlamı daşımır. Bu zaman faktiki əmək haqqı 

                                                           
39 Hesablama Palatası, “2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Rəy”, baxış tarixi: 04.09.2018, səh: 71 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf  
40 ARDSK,  “İqtisadiyyatın mülkiyyət növləri üzrə məşğul əhalinin sayı, baxış tarixi: 04.09.2018 
https://www.azstat.org/MESearch/details  

http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA2017_final.pdf
https://www.azstat.org/MESearch/details
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məbləğinin rəsmiləşdirilməməsi kimi problemlər mövcuddur və Azərbaycan təcrübəsində 

geniş yayılıb. Fiskal və vergi öhdəliklərin mövcud bazar konyukturuna uyğun 

tənzimlənməməsi sahibkarların ən müxtəlif üsullardan istifadə edərək hüquqi ödəliklərdən 

yayınmağa sövq edir. Əmək haqqının daha az rəsmiləşdirilməsi də yayınma üsullarından biri 

kimi ortaya çıxıb və ötən illər ərzində əhəmiyyətli səviyyədə təkmilləşib. Əkəmhaqqının 

qismən rəsmiləşdirilməsi işəgötürən üçün avantaj hesab ediləsdə işçinin sosial təminatının 

zəiflədən faktor çevrilir. Beləki, işəgötürən əməkhaqqının daha az rəsmiləşdirilməsi yolu ilə 

fiskal və vergi öhdəliklərini azaldır son nəticədə daha yüksək mənfəət norması ilə fəaliyyət 

göstərə bilir. İşçi isə bu halda əmək pensiyası, işsizliyə görə sığorta, əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinə görə kompensiyasiya daxil olmaqla ona məxsus olan bütün sosial təminat 

mexaizmlərindən daha aşağı səviyyəli şərtlər daxilində yararlana bilir. Beləliklə bu modelin 

əsas zərərçəkəninə çevrilir.  

Ümumilkdə isə Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluq əmək münasibətlərinin 

rəsmiləşdirilməməsi, əməkhaqqının qismən rəsmiləşdirilməsi, fərdi sahibkarlıq və fərdi 

əmək fəaliyyətlərinin qeyri-qanuni əsaslarla həyata keçirilməsi formasında müşahidə edilir. 

Qeyri-rəsmi məşğulluğun geniş yayılmasının səbəblərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 

 İctimai münasibətlər sistemində hüququn aliliyininə güvənsizlik – cəmiyyət hər 

kəsin qanun qarşısında bərarəb olduğunu düşünmür. Bu isə mövcud situasiyada 

mövcudluğunu qoruma instinktini artırır, fərdi təşəbbüskarlığı (müdafiə olunma 

cəhdləri) artır. Nəticədə hər bir iştirakçı öz imkanları daxilində qanunlardan 

yayınmağa çalışır. Beləliklə gizli iqtisadiyyat, o cümlədən qeyri-formal 

məşğulluq genişlənir; 

 Sosial-iqtisadi münasibətlərinin zəif inkişafı - fərdi maraqların ictimai 

maraqlardan üstün tutulması, dövlət idarəetməsində ictimai hesabatlılığının və 

şəffaflığın inkişaf etməməsi, ictimai reputasiya, korporativ sosial məsuliyyət 

kimi institutların formalaşmaması və s.; 

 Qısamüddətli inkişaf tarixi (bazar iqtisadiyyatına keçid sonrası dövr) – 70 illik 

aradan sonra qeyri-dövlət əmək bazarının qısamüddətli inkişaf tarixi bu 

istiqamətdə hüquqi və inzibati boşluqların daha çox olmasına, tənzilmləmə və 

təşviq mexanizmlərinin zəifliyinə və ictimai nəzarət institutlarının gücsüzlüyünə 

səbəb olub;  

 Sosial-iqtisadi institutların tam formalaşmaması – media, vətəndaş cəmiyyəti, 

ictimai maraqlarının təmin olunması, rəqabət mühitinin inkişaf etməməsi, məmur 

biznes münasibətlərinin dyərlər və hüququn aliliyi prinsipləri əsasında 

formalaşmaması, sahibkar statusunun qavranılmaması, hüququn aliliyinin təmin 

edilməməsi kimi instutularının tam təşəkkül tapmaması gizli məşğulluğu 

stimullaşdırır; 

 Dövlət tənzimləməsinin qeyri-effektivliy – rüşvətxorluq və maraqlar konfliktinin 

geniş yayılması fonunda tənzimləmə mexanizmlərinin səmərəsiz təşkili; 



 
23  Pensiya sistemi: qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin sosial-iqtisadi əsası kimi                                                         

SSPA-2018 

 Məmur biznesinin geniş yayılması – iqtisadiyyatın bütün sektorlarında məmur 

biznesinin təşəkkül tapması və məmur olliqarxların dövlət nəzarətinə müdaxilə 

imkanlarının geniş olması; 

 Nəzarəetdici qurumların rüşvət meyyliliyi – dövlət siyasətini həyata keçirən 

qurumlarda rüşvətin geniş yayılması, hüquqların qorunması və qanunun aliliyinin 

təmin edilməsi prinsiplərini sarsıdır, nəzarət tədbirlərinin keyfiyyətini aşağı salır; 

 Əmək qüvvəsinin təhsil səviyyəsinin aşağı olması – məşğul əhalinin cəmi 

16.4%-nin ali təhsilli, 10.7%-nin isə orta ixtisas təhslli olması əmək bazarında 

işəgötürənin mövqeyini daha da gücləndirir41. Çünki, beynəlxalq praktika 

göstərir ki, təhsilsiz işçi əmək bazarında daha zəif tərəf olmaqla, öz hüquqlarının 

müdafiə edəcək biliyə və imkanlara sahib deyil;  

 Əmək bazarında tələbin aşağı olması – iqtisadi mühitin zəif inkişafı, 

diversifikasiya prosesinin ləng tempi, istehlak təyinatlı iqtisadi sisteminin 

mövcudluğu əmək qüvvəsinə tələbi azaldan amillərə çevrilir. Belə olduqda isə 

əmək bazarında işəgötürənin mövqeyi daha güclü olur və əmək münasibətləri 

əksər hallarda işəgötürənin diktəsi əsasında formalaşır; 

 Pensiya, işsizlikdən sığorta və s. sosial təminat mexanizmlərinə inamsızlıq – 

pensiya sisteminin qısa zaman intervalında dəfələrlə yenilənməsi və əsas 

prinsiplərə dəyişiklərin edilməsi, orta pensiya məbləğinin real yaşayış 

normalarında aşağı olması, işsizliyə görə sığorta sisteminin təkmilləşməməsi və 

bu imkanlardan yararlanma indeksinin azlığı, müvafiq sahələr üzrə cavabdeh 

qurumların qeyri-şəffaf fəaliyyəti və rüşvət müqabilində sosial güzəştlərin əldə 

edilməsi imkanlarının olması və s. sosial təminat mexanizmlərinə güvənzislik 

steroitipinin formalaşmasına səbəb olub ki, nəticədə işçilər belə əməyinin 

leqallaşmasında kifayət qədər mübariz deyillər; 

 Biznes mühitinin leqallıq səviyyəsinin aşağı olması – qeyri-dövlət 

iqtisadiyyatında gizli fəaliyyətin geniş yayılması son nəticədə iqtisadiyyatın bu 

sektorunda əmək qüvvəsinin leqallaşdırılması imkanlarını məhdudlaşdırmaqla 

yanaşı hazırda əmək qüvvəsinə tələbin formalaşdığı əsas seqmentdir. Bu 

seqmentdə əməyini satmaq istəməyən birinin iş tapması ehtimalı kəskin azalır ki, 

orta və uzunmüddətli dövrdə işaxtaran bu bazarın iştirakçısı olmaq 

məcburiyyətində qalır;   

 Fiskal və vergi yükünün ağır olması – dövlət gəlirlərinin real sektordan deyil 

daha çox resurs hasilatından əldə edilməsi ötən dövr ərzində fiskal öhdəliklər üzrə 

optimal səviyyəsinin müəyyən edilməməsinin əsas səbəblərindəndir. Məsələn 

qanuni olaraq işçi çalışdıran işlətmənin sadəcə icrabi sosial sığorta xərci 

əməkhaqqı fondunun 22%-nə bərabərdir. Ümumilkdə isə qanunlar cərçivəsində 

fəaliyyətini quran sahibkar əməkhaqqı fondunun orta hesabla 40%-i həcmidə 

rəsmi öhdəlikləri yerinə yetirməlidir (gəlir vergisi 14%, sosial sığorta 22%, 

işsizliyə görə sığorta 0.5% və s).  Bununla yanaşı real sektorta əsas pay 

sahiblərinə çevrilmiş məmurlar qeyd edilən fiskal öhdəliklərindən yayınır. Bu 

                                                           
41 ARDSK, “Məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi, yaş qrupları, nikah vəziyyəti və cins üzrə bölgüsü”, baxış tarixi: 
04.09.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/007_8-11.xls  

https://www.stat.gov.az/source/labour/az/007_8-11.xls
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şərtlər daxilində bazarın digər iştirakçıları da qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərməklə 

öz mövcudluqlarının və təqabət gücünü qorumağa səy göstərir;  

 Himayədarlıq – müəyyən biznes qruplarının iri və orta məmurlar tərəfindən 

himayə olunması onların məhsuliyyətini azaltmaqla, qanunla qarşısında 

müqavimətini artırır. Nəticədə bu biznes subyektləri əməyin cəlb edilməsi prosesi 

daxil olmaqla bütün sahələrdə fəaliyyətlərini ya tam olaraq yaxud əhəmiyyətli 

hissəsni rəsmiləşdirmirlər.   

 Təşviqedici mexanizmlərin olmaması – pensiya təminatı sistemi daxil olmaqla 

bütün sosial müdafiə mexanizmləri təktərəfin maraqlarına (dövlət) xidmət edir. 

Əsas steykholderlər olan biznes və işgücü hüquqi çərçivənin hazırlanmasında 

iştirakçı etmədiyi və hər hansı təsir imkanlarına malik olmadığı üçün qanunlar 

əhsər hallarda birtərəfli maralar əsasında formalaşır, nəticədə əmək bazrının 

leqallaşdırılmasına təsir etmir. Məsələn 2017-ci ilin 1 iyul tarixində qüvvəyə 

minən “Əmək pensiyaları haqqında” qanun əksər tələbləri ilə pensiya təminatı 

sisteminə ictimai marağı aşağı salır ki, nəticədə aşğıdan yüxarıya (işçidən – 

işəgütürənə) qarşı hər hansı ictimai təzyiq yaranmır.  

Göründüyü kimi, Azərbaycanda qeyri-formal məşğulluğun inkişaf etməsi üçün 

kifayət qədər əlverişli mühit var. Bunlardan bəziləri əgər yerli idarəetmənin 

səriştəsizliyindən, nəzarət mexanizmlərinin qeyri-effektiv olmasında qaynaqlanırsa (resurs 

gəlirləri, rüşvətxorluq, himayədarlıq),  digərləri iqtisadiyyatın mövcud strukturu və inkişaf 

modelinin (inhisarçılıq, zəif rəqabət mühiti, qısa zaman çərçivəsində formalaşan 

olliqarxizm) nəticələri olaraq ortaya çıxır. Eyni zamanda ictimai institutların zəif inkişafı 

(ictimai qınaq, media, vətəndaş cəmiyyəti, sindikatların və birliklər, fərdi maraqların 

sərhədləri, ictimai maraqların vacibliyi, hesabatlılıq və şəffaflıq, korrupsiya ilə mübarizə) 

gizli iqtisadiyyatın, o cümldən reyri-rəsmi məşğulluğun inkişafı üçün əlverişli mühitin 

mövcudluğunu şərtləndirir.   
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III. Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin əmək bazarı kontekstindən 

qiymətləndirilməsi 

 

3.1. Əmək bazarında tənzimləyici hüquqi çərçivə 

Azərbaycanda əmək hüquqları, məşğulluq siyasəti, əmək bazarında tənzimləmə, bu 

istiqamətdə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi qaydaları aşağıdakı qanunlar və normativ 

aktlar vasitəsi ilə həyata keçirilir: 

1. Qanunlar: 

 Azərbaycan Respublikasnın Əmək Məcəlləsi; 

 Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu; 

 Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi; 

 Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi; 

 Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi; 

 Əmək Pensiyalari Haqqinda Azərbaycan Respublikasinin Qanunu; 

 “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu; 

 “İşsizlikdən Sığorta Haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 

 

2. Qərarlar: 

 “İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması 

Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasi Nazirlər 

Kabinetinin Qərarı  

 Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti 

itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması 

və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasi Nazirlər Kabinetinin Qərarı  

 “Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət 

hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın 

tətbiqi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasi Nazirlər 

Kabinetinin Qərarı. 

 “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, 

peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

 

3.2. Azərbaycanda qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizə siyasətinin əsas elementləri 

 

Bundan əvvəlki bölümlərdə qeyd etdiyimiz kimi, ötən dövr ərzində xüsusi ilə 2015-

ci ilədək əmək bazarının leqallaşdırılması dövlət sosial iqtisadi siyasətinin rpioritetləri 

sırasında olmayıb. Neft gəlirlərinin kəskin artımı, məmur biznesinin təşəkkül tapması kimi 

kimi faktorlar bu istiqamətdə effektiv tədbirlərin icra edilməməsinin şərtləndirib. Həmçinin 
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gizli və qanuni olmasında asılı olmayaraq iş yerlərinin yaranması məşğulluq siyasətinin əsas 

hədələri hesab edilib. Bununla belə, hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da qeyri-

rəsmi məşğulluqla mübarizə tədbirləri, proqramları həyata keçirilib. Mübarizə metodlarının 

xarakterizə edərək bu istiqamətdə dövlət siyasətinin daha çox inzibati üsullardan istifadə 

yolu ilə həyata keçirildiyini deyə bilərik. Eyni zamanda ötən dövr əzrində atılan addımlar 

daha çox hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə yönəlib.  

Qanunvericiliyə görə işəgötürən və işçi arasında əmək müqaviləsi və mülki-hüquqi 

müqavilə (xidməti müqavilə) başlana bilər42. Hər iki müqavilə növü arasında ciddi fərqlərin 

olmasına baxamayaraq əməyin rəsmiləşdirilməsi təmin edilir. Əmək müqaviləsi birbaşa 

olaraq əmək məcəlləsinin tələblərinə uyğun tənzimlənsə də mülki-hüquqi müqavilə daha çox 

mülki məccələnin tələblərinə uyğun tərtib edilib. Lakin, əmək müqaviləsi əməyin 

qiymətləndirilməsi və işçi hüquqlarının qorunması baxımından daha əhəmiyyətli müqavilə 

növüdür. Beləki, mülki müqavilə olduğu təqdirdə, xidmət göstərən tərəf baş verən istənilən 

zərərə tam məsuliyyət daşıyır, sosial ayırmalar, sosial sığorta, məzuniyyət və s. bu kimi 

hüquqlarla təmin edilmir43. 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati xətalar məcələsinin 192-ci malddəsi “Əmək 

qanunvericiliyinin pozulması” adlanır və müvafiq olaraq aşağıdakı hallar qanunpozuntusu 

hesab edilir44.  

 əmək müqaviləsi qüvvəyə minmədən fiziki şəxslərin işlədilməsi – bu halda fiziki 

şəxslər 1000 ≥ 2000 manat, vəzifəli şəxslər 3000 ≥ 5000 manat, hüquqi şəxslər isə 

20000 ≥ 25000  manatadək məbləğdə cərimə edilə bilər 

 İşəgötürənin işçi və iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi qaydalarının 

pozulması -  bu halda işəgötürən 700 ≥ 1200  manatadək məbləğdə cərimə edilə bilər; 

 İşçiyə minimum əməkhaqqından aşağı maaşın ödənilməsi - vəzifəli şəxslər 1000 ≥ 

1500 manatadək məbləğdə cərimələnir. 

 Əmək müqaviləsinə qeyri-qanuni xitam verilməsinə görə - vəzifəli şəxslər 1500 ≥ 

2000   manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 Əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulan müddətdə işçiyə əmək kitabçasının 

açılmamasına görə - vəzifəli şəxslər 500 ≥ 1000  manatadək cərimələnir. 

                                                           
42 Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqası, “Əmək münasibətlərini tənzimləyən sənədlər”, 2005, 
səh: 5 
http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2013/08/Sened-numuneleri.pdf  
43 Vergilər Nazirliy, “Əmək müqaviləsinin bağlanması: Hüquqi və inzibati prosedurlar”, 2018, səh: 4 
http://www.taxes.gov.az/uploads/2017/EmekMuqavilesi.pdf  
44 Azərbaycan Respublikasinin İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 29.12.2015 
http://www.e-qanun.az/code/24  

http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2013/08/Sened-numuneleri.pdf
http://www.taxes.gov.az/uploads/2017/EmekMuqavilesi.pdf
http://www.e-qanun.az/code/24
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 İşəgötürən tərəfindən 15 yaşına çatmamış şəxsin işə cəlb edilməsinə görə - vəzifəli 

şəxslər 1000 ≥ 1500  manat, hüquqi şəxslər 3000 ≥ 5000   manat cərimələnir. 

Yuxarıda sadalananlarla yanaşı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 

də qeyri-formal məşğulluqla mübarizə tədbirləri çərçivəsində konkret cəza tədbirləri nəzərdə 

tutulub. Beləki, məcəllənin 162-1 maddəsində əmək müqaviləsi qüvvəyə minmədən 10 nəfər 

və dah çox sayda işçilərin işlədilməsi halında cinayəti törədən tərəf üçün aşağıdakı cəzaların 

verilməsi nəzərdə tutulur: 

 7000 ≥ 10000 cərimə yaxud, 

 iki ilədək müddətə islah işləri yaxud, 

 iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması yaxud, 

 iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə. 

Bu hal təkrar edildikdə isə cinayət əməlinin cəzası üç ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmədir.   

Lakin, qeyd edilən cinayət əməlini ilk dəfə törətmiş şəxs Əmək Məcəlləsi tələbləri 

çərçivəsində işçilər ilə əmək müqaviləsi bağladıqda və dövlət büdcəsinə ödəməkdən 

yayındırılmış vergiləri və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını tam şəkildə ödədikdə 

cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Cinayət məhsuliyyətindən azadedilmə şəxs üçün yalnız 

bir dəfə tətbiq edilə bilər45. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbayca ərazisində əmək qanunvericiliyinə nəzarəti 

təmin ediən əsas məsul qurum Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətidir46. Xidmətin 

əsasnaməsinə uyğun olaraq i) əmək qanunvericiliyinə tətbiqi üzrə dövlət nəzarətinin həyata 

keçirilməsi üçün dövlət siyasətinin hazırlanması və səlahiyyətləri daxilində həmin siyasətin 

həyata keçirilməsi, ii) əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini həyata 

keçirilməsi və iii) müvafiq istiqamət üzrə dövlət nəzarətinin hüquqi bazasının 

təkmilləşdirilməsində iştirak qurumun əsas fəaliyyət istiqamətləri hesab edilir. Həmçinin 

Xidmət işəgötürənlərə göstərişlər vermək, qərarlar qəbul etmək, hüquq pozuntularının 

aradan qaldırılmasını tələb etmək, qanunvericiliyin pozulması nəticəsində işçiyə dəyən 

maddi ziyanın aşkar edildikdə, bu haqda qarar, rəy, arayış vermək hüquqlarına sahibdir. 

                                                           
45 Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi, maddə: 162-1 
http://www.e-qanun.az/code/11  
46 Azərbaycan Respublikasının Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
Xidməti haqqında, ƏSASNAMƏ 16.02.2011 
http://www.e-qanun.az/framework/21307  

http://www.e-qanun.az/code/11
http://www.e-qanun.az/framework/21307
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Qeyd etmək lazımdır öz hüquqları çərçivəsində Vergilər Nazirlyi, Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq 

Xidməti kimi qurumlar da prosesdə iştirak edir.  

 

3.3. Mövcud pensiya təminatı sistemi: qeyri-formal məşğulluq kontekstindən 

Birinci fəsildə qeyd etdiyimiz kimi müasir praktikada ölkələr qeyri-rəsmi 

məşğulluqla yalnız inzibati qaydada deyil eyni zamanda təşviq mexanizmləri hazırlayıb 

tətbiq etmək yolu ilə mübarizə aparırılar. Çünki, məhz bu yolla maraqlı tərəflərin prosesdə 

iştirakçılığını sürətləndirmək və mübarizənin effektivliyini təmin etmək mümkündür.  

Pensiya təminatı sistemi qeyri-formal əmək bazarının miqyasının azaldılması 

istiqamətində əsas təşviqedici mexanizmlərdən biri hesab edilir. Çünki, əmək pensiyası 

birbaşa olaraq vətəndaşın çalışma müddəti və bu müddət ərzində ödədiyi icbari sosial sığorta 

məbləğindən asılıdır. Bu fakt beynəlxalq proktikada da öz təsdiqini tapır. Beləki, pensiya 

təminatı sisteminin cəlbedici olması halında qeyri-formal əmək bazarının miqyasının 

kişilməsi müşahidə edilir. Əks halda isə formal əmək bazarına maraq azalır və işçilər öz 

əmək hüquqları uğrunda kifayət qədər aktiv mübarizə aparmırlar.  

Praktikada pensiya təminatı sistemi vətəndaşın sosial rifahının davamlılığının təmin 

edilməsi və gələcək risklərdən sığortalanması məqsədi daşıyır. Bu zaman mexanizmin əsas 

obyekti çalışan vətəndaşlar hesab edilir. Son illər bir sıra ölkələrdə könüllü sığorta 

mexanizmləri formalaşsa belə əsas məqsəd vətəndaşın işlədiyi illərdə gələcək illər üçün 

(əmək qabiliyyətini itirməsi halında, yaşlılıq dövründə və s) yığımlar etməsinin təmin 

edilməsidir. Əksər ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin böyük 

ölçüdə vətənadaşın işlədiyi müddət ərzində ödədiyi məcburi sosial sığorta hesabına 

maliyyələşir. Başqa sözlə vətəndaşın aylıq pensiya məbləği ilə onun ödədiyi məcburi dövlət 

sığortanın həcmi arasında mütənasiblik var.  

Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin yeni modelinin əsası 2006-cı ildə “Əmək 

pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanununun47 qəbul edilməsi ilə 

başlanılıb. Beləki, ilk dəfə bu zaman hər bir vətəndaş üçün (rəsmi şəkildə əmək və  yaxud 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlar) fərdi sosial sığorta hesabının yaradılması 

mexanizmi tətbiq edilməyə başlanılıb. 2017-ci ildə isə qanuna 97 sayda düzəlişlər edilərək 

                                                           
47 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun, 07.02.2006 
http://www.e-qanun.az/framework/11566  

http://www.e-qanun.az/framework/11566
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bir sıra sistem əhəmiyyətli dəyişiklər edilib48. Dəyişiklər 2017-ci ilin 1 iyul tarixindən 

etibarən qüvvəyə minib. Hazırda Azərbaycanda tətbiq edilən pensya təminatı sistemi məhz 

bu qanun əsasında formalaşıb.  

Mövcud pensiya təminatı sistemi əmək bazarının leqallaşdırılması kontekstindən 

qiymətləndirildikdə sisteminin müsbət tərəfləri ilə yanaşı bir sıra mənfi tərəflərinin olduğu 

görə bilərik.  

Pensiya təminatı sisteminin müsbət tərəfləri: 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaş iki halda pensiya hüququ əldə edir: i) 

minimum pensiya kapitalı tələbi yerinə yetirildikdə və ii) 25 il sosial sığorta stajı təqdim 

etdikdə49. Birinci halda müəyyənləşdirilmiş pensiya kapitalı tələbi müəyyən edilmiş 

minimum məbləğdən az olmamalıdır. Əgər bu hal üzrə pensiya çıxmaq hüququ olmursa bu 

zaman vətəndaş 25 illik sosial sığorta stajı ilə pensiya çıxa bilər.  Pensiya hüququ əldə etmək 

üçün irəli sürülən hər iki tələb formal işlə məşğul olanlar üçün nəzərdə tutulub və son 

nəticədə qeyri-formal əmək bazarı iştirakçıları bu imkanlardan yararlana bilmirlər. Bu isə 

vətəndaşın formal əmək bazarının iştirakçısına çevrilməsi marağını artırır. Lakin, mövcud 

əmək bazarında mövcud konkuktur kifayət qədər mürəkkəbdir. Həmçinin əmək pensiyaları 

haqqında qanun yalnız bir tərəfi – işçini təşviq edəcək istiqamətlidir. Əvəzində isə işəgötürən 

üçün fəaliyyət mühitini daha da ağırlaşdırır. Biznes fəaliyyətinin xərclərini artırır. Rəqabət 

qabilliyyətinin əhəmiyyətli səviyyədə zəiflədir. Həmçinin real iqtisadiyyatın zəif inkişaf 

əmək bazarında tələbin aşağı səviyyədə olmasına və beləliklə də sahibkarlar üçün daha 

optimal şərtlər daxilində əməyin satın alınmasına şəraitin formalaşmasına səbəb olur.   

Pensiya təminatı sisteminin mənfi tərəfləri:  

Pensiya təminatı sistemi xarakterizə edilərkən əsasən aşağıdakı parametrlərə diqqət 

yetirilir: 

- İşəgötürənlər üçün müəyyən edilən fiskal öhdəliklər; 

- İşçilər üçün pensiya əlçatanlığı. 

                                                           
48 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasinin Qanunu, 10.03.2017 
http://e-qanun.az/framework/35345  
49 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun, 07.02.2006, maddə: 7 
http://www.e-qanun.az/framework/11566 

http://e-qanun.az/framework/35345
http://www.e-qanun.az/framework/11566
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O halda pensiya təminatı sistemi effektiv olur ki, hər iki tərəfin maraqları 

optimallaşdırıla bilir. Tərəflərdən birinin prosesdə daha avantajlı olması halında sistem digər 

tərəfin destruktiv davranışları ilə üzləşir ki, bu zaman effektivlik səviyyəsi aşağı düşür.  

İlk olaraq qeyd edək ki, əmək pensiyası haqqında qanuna edilən son dəyişiklər 

zamanı mövcud konyuktur düzgün qiymətləndirilməyib. Nəticədə qanunun tətbiqi orta və 

uzunmüddəli dövr ərzində əhalinin böyük bir qisminin pensiya təminatı proqramının əhatə 

dairəsindən kənarda qalmasına səbəb olacaqdır. Beləki, yeni qaydalara əsasən: 

1. Pensiya yaşının artırılıb – 2021-ci ildə etibarən kişilər, 2027-ci ildən etibarən isə 

qadınlar 65 yaşa çatdıqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ əldə edəcəklər. Hazırda hər 

il 6 ay olmaq şərti ilə pensiya yaş həddi artırılır50.  

Cədvəl: Növbəti illər üzrə əmək pensiyası üçün minimum yaş həddinin dəyişmə 

dinamikası 

İllər üzrə Kişilər Qadınlar 

01.07.2017-01.07.2018 63.5 60.5 

01.07.2018-01.07.2019 64 61 

01.07.2019-01.07.2020 64.5 61.5 

01.07.2020-01.07.2021 65 62 

01.07.2021-01.07.2022 65 62.5 

01.07.2022-01.07.2023 65 63 

01.07.2023-01.07.2024 65 63.5 

01.07.2024-01.07.2025 65 64 

01.07.2025-01.07.2026 65 64.5 

01.07.2026-01.07.2027 65 65 

Mənbə: Qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq müəllif tərəfindən hazırlanıb, 2018 

Xatırladaq ki,  dəyişiklərdən əvvəl bu göstərici qadınlar üçün 60 yaş, kişilər üçün isə 

63 yaş səviyyəsində müəyyən edilmişdi [bax: “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, Fəsil II, maddə 7]. Beləliklə, 2027-ci ildə qadınlar və kişilər üzrə 

əmək pensiyası hüququnun yaranması üçün yaş kriteriyası bərabərləşəcək. Qanuna edilən 

dəyişiklər Azərbaycanda orta ömür müddətinin artması ilə izah edir.  Lakin, ağardığımız 

təhlillər zamanı aydın olur ki, yeni qaydalar gözlənilən pensiya ödənişi müddətini 

əhəmiyyətli səviyyədə azaldacaq. Nəticədə Azərbaycanda gözlənilən pensiya ödənişi 

müddəti 6 ilə qədər azalacaq. Hansı ki, mövcud şərtlər daxilində belə Azərbaycan müvafiq 

göstəriciyə görə post sovet ölkələri arasında ən son yerlərdə dayanırdı [bax: diaqram]. 

                                                           
50 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun, 07.02.2006, maddə: 7 
http://www.e-qanun.az/framework/11566  
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Diaqram : Doğum anında gözlənilən orta ömür göstəricisi və minimum pensiya yaş 

həddi arasında fərq  

 

Mənbə: Dünya Bankının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hesablanıb, 2018 

Dünya Bankının məlumatlarına görə keçmiş SSRİ ölkələri arasında orta hesabla yaşa 

görə əmək penisyası alma dövrü ən çox olan ölkələr Estoniya və Belarusiyadır. Hər iki 

ölkədə müvafiq gösrətici 14 ildir. Sonrakı yerləri isə 12 illə Ermənistan, 11 illə Rusiya və 

Ukrayna kimi ölkələr paylaşır. Azərbaycanda isə bu göstərici 7 ilə51 bərabərdir52. Gələcək 

illərdə yaş həddinin 65-ə çatdırılması müvafiq göstəricini daha da zəiflədəcək. 

Müvafiq indikator üzrə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrinə müraciət etmiş olsaq 

görürük ki, İsveç və İsveçrədə orta hesabla gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 18 il, 

Yaponiyada 17 il, Fransada 16 il, İngiltərədə 15 il, , Norveçdə 15 il, Almaniyada 14 ildir 

[Dünya Bankı, 2018].  

Təhlilləri daha da dərinləşdirmək məqsədi ilə Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatlarına diqqət yetirməkdə fayda görürük.  Bu zaman aydın olur ki, gözlənilən 

pensiya ödənişi müddətinin (bir nəfərin orta hesabla pensiya alacağı müddəti bildirir və 

pensiya məbləğinin müəyyən edilməsi zamanı istifadə edilən əsas meyar hesab edilir) 

mövcud qaydalar əsasında hesablanmasında ciddi nöqsanlar var.  

Cədvəl 4:Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)    

İllər Şəhər və kənd yerlərində İllər Şəhər və kənd yerlərində 

Cəmi o cümlədən: Cəmi o cümlədən: 

                                                           
51 Qeyd: yerli statistikaya əsasən hesablama apardıqda Azərbaycan üzrə bu göstəricinin hələlik 11 ildir. 
52 Qeyd: ARDSK-nin məlumatına görə doğulanda göslənilən orta ömür 2015-2016-cı illərdə dəyişməz qalaraq 
75.2 il olub. Lakin, Dünya Bankının hesablamalarına görə bu göstərici 71 ildir 
(http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=AZ&name_desc=false ). Müqayisə 
məlumatları bütün ölkələr üzrə Dünya Bankından götürüldüyü üçün Azərbaycan üçün müvafiq indikatorlar 
bu qurumun məlumatlarına əsasən hazırlanıb.  
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kişilər qadınlar kişilər qadınlar 

1970-1971 70,9 66,8 74,3 1994 69,6 65,2 73,9 

1971-1972 70,0 66,0 73,0 1995 69,1 65,2 72,9 

1972-1973 69,7 66,1 72,6 1996 70,2 66,3 73,8 

1973-1974 70,4 66,3 73,7 1997 71,2 67,4 74,6 

1974-1975 69,6 65,3 72,6 1998 71,6 67,9 75,0 

1975-1976 69,2 65,2 72,8 1999 71,6 68,1 75,1 

1976-1977 69,7 65,7 73,4 2000 71,8 68,6 75,1 

1977-1978 69,8 65,5 73,4 2001 71,9 68,6 75,2 

1978-1979 68,7 64,4 72,2 2002 72,2 69,4 75,0 

1979-1980 68,1 64,2 71,8 2003 72,3 69,5 75,1 

1980-1981 68,6 64,5 72,2 2004 72,4 69,6 75,2 

1981-1982 69,1 65,0 72,7 2005 72,4 69,6 75,1 

1982-1983 69,5 65,5 73,1 2006 72,4 69,6 75,1 

1983-1984 69,5 65,4 73,1 2007 73,0 70,1 75,8 

1984-1985 69,5 65,3 73,1 2008 73,4 70,8 76,1 

1985-1986 69,9 65,7 73,4 2009 73,5 70,9 76,1 

1986-1987 70,2 66,0 73,7 2010 73,6 70,9 76,2 

1988 69,9 65,7 73,5 2011 73,8 71,2 76,5 

1989 70,6 66,6 74,2 2012 73,9 71,3 76,6 

1990 71,1 67,0 74,8 2013 74,2 71,6 76,8 

1991 70,5 66,3 74,5 2014 74,2 71,6 76,8 

1992 69,7 65,4 73,9 2015 75,2 72,7 77,6 

1993 69,5 65,2 73,9 2016 75,2 72,8 77,6 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2017 

 

Göründüyü kimi, 1997-ci ilə qədər doğulanlar üçün gözlənilən orta ömür təxminən 

71 ildir. Pensiya təminatı sistemi haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq 2018-ci ildə 

pensiya hüququ əldə edənlərin 1955-ci il təvəllüdlü kişilər və 1958-cı il təvəllüdlü qadınlar 

olduğunu nəzərə alsaq görərik ki, təxminən növbəti 42 il ərzində Azərbaycanda pensiya 

hüququ əldə edən ölkə vətəndaşlar orta hesabla 71 il yaşayacaq. Başqa sözlə yaşa görə əmək 
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pensiyasına çıxan vətəndaş orta hesabla 6 il pensiya alacaqdır. Qanunvericilikdə isə 

gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 144 ay (12 il) müəyyən edilib53.  

İzahat: gözlənilən pensiya ödənişi müddəti birbaşa olaraq vətəndaşın pensiya məbləğinə 

təsir edən indikatordur. Beləki, vətəndaş üçün aylıq pensiya məbləği hesablanarkən pensiya 

kapitalı/gözlənilən pensiya ödənişi müddəti bərabərliyindən istifadə edilir. Qeyd edək ki, 

gözlənilən pensiya ödənişi müddəti və pensiya yaşı arasında birbaşa korelyasiya var. 

Pensiya yaşı artdıqca, gözlənilən pensiya ödənişi müddəti azalır.  

Göründüyü kimi, mövcud qanunvericiliklə müyyən edilmiş pensiya yaşı və 

gözlənilən pensiya ödənişi müddəti pensiya təminatı sistemini əhəmiyyətli səviyyədə 

zəiflədir. Bu isə son nəticədə vətəndaşın pensiya təminatına etimadını azaltmaqla əməyin 

leqallaşdırılması cəhdlərini azldır. 

2. Minimum sığorta sıtajı tələbi 25 ilə çatdırılıb – 25 il sığorta stajının olması əmək 

pensiyası hüququnun əldə edilməsinin üçün təklif edilən iki üsuldan biridir. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq fərdi sığorta hesabında toplanan cəmi pensiya kapitalı  

minimum pensiya kapitalınan az olan vətəndaş o halda pensiya hüququ əldə edir ki, 

onun sosial sığorta ödənişi müddəti minimum 25 il olsun. Bu halda vətəndaşa 

minimum həddə pensiya verilir.  

25 il sığorta sıtajı tələbi iki əsas səbəbdən pensiya təminatı sistemini zəiflədir: i) əmək 

bazarı üzrə infrastrukturunun adekvat olmaması, ii) minimum pensiya məbləğinin vəd 

edilməsi. Bu halda əmək bazarı üzrə infrastrukturunun adekvat olmaması dedikdə formal və 

qeyri-formal əmək bazarının mövcud vəziyyəti nəzərdə tutulur.  

Azərbaycanda sığorta stajına əsaslanan pensiya təminatı sistemi 2006-cı ildən, yəni 

11 il bundan əvvəl tətbiq edilməyə başlayıb. Lakin, gizli iqtisadiyyatın miqyasının daha da 

genişlənməsi və əmək bazarında tələb formalaşdıran əsas sektor kimi çıxış etməsi, əmək 

bazarında müşahidə edilən kəskin rəqabər kimi faktorlar bu illər ərzində qeyri-formal əmək 

bazarını daha da inkişaf etdirib. Başqa sözlə 2017-ci ildə əmək epnsiyası qanununa edilən 

dəyişiklik zamanı bir anda vətəndaşdan 25 illik sığorta stajının tələb edilməsi bu hüquqdan 

yararlanma imkanının məhdudlaşdıran əsas faktor olaraq çıxış edir. Yuxarıda da apardığımız 

hesablamalardan məlum olduğu kimi, ötən il ölkə iqtisadiyyatında məşğul hesab edilən 

vətəndaşların hər 100 nəfərindən 33 nəfəri rəsmi fəaliyyətlə məşğuldur. Bu isə onu deməyə 

                                                           
53 E-qanun, "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmani”, 2.11-ci bənd, 06.03.2006 
http://www.e-qanun.az/framework/11617  
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əsas verir ki, yaxın və orta müddətli dövr üçün vətəndaşların çox az bir hissəsi 25 illik sığorta 

stajı tələbini yerinə yetirə biləcək. Bu sahədə ikinci mühüm problem isə ondan ibarətdir ki, 

25 il və daha artıq sığorta stajı tələb edən vətəndaş birmənalı olaraq minimum məbləğdə 

pensiya almaq hüququ əldə edir. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə əmək pensiyası üzrə minimum 

hədd 116.27 manat (2017-ci ildə 110 manat, 2018-ci ildə isə 5.7% indeksləşmə aparılıb) 

olub54. Bu isə 2018-ci ildə pensiyaçılar üçün müəyyən edilmiş yaşayış minimumundan (144 

manat55) belə 19.3% azdır. Möşcud şərtlər daxilində minimum həcmdə pensiya vətəndaş 

üçün cəlbedici deyil.  

Göründüyü kimi hər iki səbəbdən (rəsmi iş yeri tapmağın çətinliyi və minimum əmək 

pensiyasının miqdarının azlığı) pensiya təminatı sisteminin əlçatanlığını zəiflətməklə bu 

istiqamətdə fərdi təşəbbüskarlığı zəiflədir, illeqal əmək fəaliyyətlərinə qarşı ictimai 

müqaviməti sıradan çıxarır.  

3. Fiskal yükün ağırlığı – müasir praktikaya uyğun olaraq Azərbaycanda da pensiya 

təminatı sisteminin maliyyələşdirilməsində 3 tərəf – dövlət, işçi, işəgötürən – iştirak edir. 

Lakin, Azərbacanda işəgötürənin öhdəliyi daha ağırdır. Sosial sığorta haqqında qanunun 

14-cü maddəsinə görə işəgötürən əməyin ödənişi fondunun və məcburi dövlət sosial 

sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərinin 22 faizi miqdarında ödəniş etməlidir56. Başqa 

sözlə sahibkar hər 100 manat əmək haqqı üçün 22 manat məcburi sosial sığorta 

ödəməlidir. Bu isə sahibkar üçün kifayət qədər ciddi maliyyə yükü hesab edilir. Nəticədə 

sahibkar bu öhdəliklərdən yayınma variantına üstünlük verir.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
54 E-qanun, "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmani”, maddə: 6-1, 06.03.2006 
http://www.e-qanun.az/framework/11617  
55 Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikasinin 
Qanunu, 01.12.2017 
http://www.e-qanun.az/framework/37455  
56 Sosial sığorta haqqında[1] Azərbaycan Respublikasinin Qanunu, maddə: 14, 18.02.1997 
http://www.e-qanun.az/framework/3813  

http://www.e-qanun.az/framework/11617
http://www.e-qanun.az/framework/37455
http://www.e-qanun.az/framework/3813
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Nəticə 

Tətdiqat zamanı məlum olur ki, ölkə üzrə məşğul əhalinin ən yaxşı halda yalnız 33 

faizinin əmək hüquqları qanunlar çərçivəsində müdafiə olunur. Bu isə Azərbaycanda qeyri-

rəsmi məşğulluq probleminin dərinliyini bir daha ortaya qoyur. Ümumilkdə isə nəticələri 

aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

Qeyri-formal məşğulluğun miqyası kifayət qədər genişdir. Beləki, hesablamalar 

zamanı məlum olur ki, əmək bazarında qeyri-formal işriakçılığın həcmi təxminən 67% 

ətrafındadır. Formal əmək bazarında əsas seqment dövlət sektorudur. Qeyri-dövlət 

sektorunda isə formal məşğulluq səviyyəsi kifayət qədər zəifdir.  

Qeyri-formal əmək bazarının geniş yayılması aşağıdakı müxtəlif amillərin təsiri ilə 

formalaşır: 

- Gizli iqtisadiyyatın miqyası genişdir; 

- Əmək bazarında dövlət nəzarətini həyata keçirən qurumların fəaliyyəti effektiv 

deyil; 

- Məmur bznesi geniş yayılıb; 

- İşverənlər üçün müəyyən edilmiş vergi və fiskal öhdəliklər kifayət qədər ağırdır; 

- Əməyin rəsmiləşdirilməsi prosedurları mürəkkəbdir; 

- Təşviq mexanizmləri yoxdur;   

Tədqiqat zamanı beynəlxalq təcrübənin təhlili bir daha göstərir ki, qeyri-formal 

məşğulluqla mübarizə yalnız inzibati qaydada aparıldıqda effektiv nəticələrin əldə edilməsi 

ehtimalı azalır. Təşviqedici mexanizmlər aparılan mübarizənin hər zaman əsas 

istiqamətlərindən biri olmalıdır.   

Azərbaycanın mövcud pensiya sisteminin əmək bazarının leqallaşdırılması 

kontekstindən qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən edilib ki, mövcud mexanizmlər 

stimullaşdırıcı deyil, pensiya sisteminin mürəkkəbliyi və əlçatanlığın zəif olması işçilərin 

əmək hüquqlarının leqallaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlərini təşviq etmir. Eyni zamanda 

işverənlər üçün müəyyən edilmiş ağır vergi və fiskal öhdəliklər əmək bazarının 

leqallaşdırılması tətbirlərinin ciddi müqavimətlə üzləşməsinə səbəb olur.  

Biznes mühitin zəif inkişafı, inhisarçılıq, məmur biznesinin əhatə dairəsinin geniş 

olması kimi amillər real sektorun inkişafını əngəlləməklə əmək bazarında tələbi zəiflədir. 

Bu şərtlər daxilində işçilərin əmək hüquqları üçün səy göstərmək imkanları məhdudlaşır. 
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Başqa sözlə əmək bazarına daxil olan biri üçün hansı seqmentdə (formal yaxud qeyri formal 

əmək bazarı) olmasından asılı olmayaraq işin tapılması prioriteti formalşır.  

Son olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanda əmək bazarının hazırki strukturu (qeyri-

formal əmək bazarının geniş yayılması) büdcə gəlirlərinin səviyyəsinə neqativ təsir etməklə 

yanaşı, əmək hüquqlarının qorunması və tənzimlənməsi, əhalinin dayanıqlı sosial müdafiəsi 

sistemlərinin formalaşması, rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi və əmək şəraitinin inkişaf 

etdirilməsi kimi istiqamətlərdə dövlət siyasətinin əsaslarını zəiflədir, icra edilən dövlət 

proqramlarının və strategiyaların effektivliyi üçün ciddi risklər formalaşdırır.     
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Tədqiqat qrupunun tövsiyələri 

Azərbaycanda əmək bazarının leqallaşdırılması və qeyri-formal əmək münasibətləri 

ilə mübarizənin səmərəli şəkildə təşkili məqsədi ilə tədqiqat qrupu aşağıdakı istiqamətlərdə 

islahatların aparılmasını təklif edir.  

I. Pensiya təminatı sisteminin qeyri-formal əmək bazarı ilə mübarizə 

kontekstindən yenidən qiymətləndirilməsi – GZİT təhlilin aparılması, pensiya 

təminatı sistemindən təşviq mexanizmi olaraq istifadə potensialının öyrənilməsi, 

orta və uzunmüüdətli dövr üçün hökumətin fiskal siyasətinə korrektələrin 

edilməsi, sistemin təşviq mexanizmi olaraq istifadə imkanlarının üzə çıxarılması;  

II. Qeyri-formal əmək bazarı ilə mübarizədə əlverişli mühitin formalaşdırılması və 

çalışanların prosesdə iştirakçılığının təşviq edilməsi məsədi ilə “Əmək 

pensiyaları haqqında” qanuna aşağıdakı dəyişiklərin edilməsi:  

1. Gözlənilən pensiya ödənişi müddəti ilə orta yaş həddi arasında optimallığın 

təmin edilməsi – bu zaman yaşa görə əmək pensiyası üçün tələb olunan yaş 

həddi əsas meyar olaraq götürülməlidir. Gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 

aşağıdakı qaydada müəyyən edilməlidir: 

Kişilər üçün  Qadınlar üçün  

01.07.2017-01.07.2018 – 7.5*12= 90 ay 

01.07.2018-01.07.2019 -  7*12 = 84 ay 

01.07.2019-01.07.2020 -  6.5*12= 78 ay 

01.07.2020-01.07.2021 -  6*12 = 72 ay 

 

01.07.2017-01.07.2018 – 7.5*12= 126 ay 

01.07.2018-01.07.2019 -  7*12 = 120 ay 

01.07.2019-01.07.2020 -  6.5*12= 114 ay 

01.07.2020-01.07.2021 -  6*12 = 108 ay 

01.07.2021-01.07.2022 – 7.5*12= 102 ay 

01.07.2022-01.07.2023 -  7*12 = 96 ay 

01.07.2023-01.07.2024 -  6.5*12= 90 ay 

01.07.2024-01.07.2025 -  6*12 = 84 ay 

01.07.2025-01.07.2026 – 7.5*12= 78 ay 

01.07.2026-01.07.2027 -  7*12 = 72 ay 

 

[QEYD: Hesablama aparılarkən kişilər və qadınlar üçün ayrı-ayrılıqda orta yaş 

həddi deyil, ölkə üzrə ümumi orta yaş həddi əsas götürülüb. Lakin, yaşa görə əmək 

pensiyaları üçün hazırda fərqli yaş meyarının tətbiqi göstəricilər üzrə müxtəlifliyə 

səbəb olub] 

Diferensial “gözlənilən pensiya ödənişi müddəti”nin tətbiqi pensiya təminatı 

sisteminə ictimai inamı artıra və beləliklə formal məşğulluq meylliyini gücləndirə 

bilər. 
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2. Minimum pensiya kapitalının hesablanmasında diferensiallığın təmin 

edilməsi  – bu zaman təklif 1-də qeyd edilən gözənilən pensiya ödənişi 

müddəti tətbiq edilməli və beləliklə də ayrı-ayrı illər üzrə qadınlar və kişilər 

üçün minimum pensiya kapitalı üzrə meyarlar müəyyən edilməlidir. 

Misal:  

01.07.2017-01.07.2018 ci illər üzrə minimum pensiya kapitalının məbləği: 

              Kişilər – 9900 manat;             Qadınlar – 13860 manat 

 

Müvafiq göstərici hər il gözlənilən pensiya ödənişi müddəti və əmək pensiyasının 

minimum məbləğində baş verən dəyişiklərdən asılı olduğu üçün fərqli məbləğlər 

olaraq müəyyənləşəcək.  

Hesab edirik ki, dayanıqlı və təşviqedici pensiya təminatı sisteminin qurulması 

üçün vətəndaş əmin olmalıdır ki, pensiya hüququ əldə etdiyi zaman pensiya 

kapitalında cəmlənən məbləğdən maksimum yararlana biləcək. Bu halda əhali 

sosial sığorta sistemində maraqlı subyektə çevrilə və əmək hüquqları uğrunda 

mübarizənin aktiv iştirakçısına çevrilə bilərlər.  

 

3. Sığorta stajı tələbi üzrə yeni qaydaların tətbiqi – bir anda 25 illik sığorta stajı 

əmək bazarının mövcud strukturu baxımdan ədalətli deyil. Əhlinin 

əhəmiyyətli bir qismi illeqal əmək bazarının iştirakçılarıdır. Buna görə də 

minimum sığorta tələbinin başlanğıc səviyyəsi 12 il (əmək pensiyaları 

haqqında qanunadəyişik edilmədən əvvəl ) müəyyən edilə, sonrakı hər 

növbəti il üçün isə 1 il artırılmaq şərti ilə 2030-cu ildə 25 ilə çatdırıla bilər. 

Sığorta stajını mərhələli formada artırılması əmək bazarının yeni tələblərə 

uyğunlaşması üçün əlverişli şərait formalaşdırmaqla daha cəlbedici 

mexanizmə çevrilə bilər. Bu isə əmək bazarında aşağıdan yuxarıya (işçidən 

işəgötürənə) təsir mexanizminin intensivləşməsinə və qeyri-formal əmək 

bazarı üçün mühitin zəifləməsinə səbəb ola bilər.  

 

4. MDSSH faizinin azaldılması – hazırda tətbiq edilən MDSSH-nin ödənilməsi 

şərtləri (əməkhaqqı məbləğinin 22%-i həzmində sahibkar, 3%-i həcmində 

işci ) işəgötürən üçün ağır maliyyə yükü formalaşdırır. Bu isə əmək bazarının 

letimləşdirilməməsində əlverişli mühitin yaranmasına səbəb olur. MDSSH 

üzrə faiz dərəcələrinin azaldılmasına paralel olaraq sahibkarlıq subyektlərinin 
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qanunsuz fəaliyyətləri üçün tətbiq edilən sanksiyaların həcmi 5 dəfə artırıla 

bilər.   

 

Ortamüddətli dövr üçün DSMF-nin gəlirlərində müəyyən azalma baş versə də 

növbəti dövrlər əmək münasibətlərinin qanuniləşməsi ölkə üzrə ümumi əməkhaqqı 

fondunu dəfələrlə artıracaq ki, bu da itkiləri kompensiyasiya etməkdə fonda kömək 

edə bilər. Maliyyələşmədə yaranmış problemlər dövlət büdcəsinin dotasiyası və 

beynəlxalq maliyyə qrumlarından əldə alınan kreditlər və qrantlar  hesabına aradan 

qaldırıla bilər. Qeyd edək ki, biznes üzərində MDSSH yükünün azaldılması əmək 

münasibətlərinin leqallaşmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı ölkə 

vətəndaşlarının pensiya dövrü üçün layiqli təminatı şərtləndirəcəkdir.    

 

5. Əməkhaqqı fondu üzərində vergi və fiskal öhdəliklər üzrə öhdəliklərin 

vahid vergi yükü ilə əvəzlənməsi – mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq 

sahibkar əməkhaqqı fondundan gəlir vergisi (14%), məcburi sosial sığorta 

(22%) və işsizliyə (0.5%) görə ayırmalar edir. Göründüyü kimi əmək 

bazarında formal fəaliyyət üçün müəyyən edilmiş maliyyə yükünün ağırlığı 

ilə yanaşı tətbiq olunan mexanizmlər də kifayət qədər mürəkkəbdir. Sosial və 

vergi öhdəlikləri üzrə ayırmaların vahid vergi yükü altında birləşdirilməsi 

aşağıdakı imkanları formalaşdıracaq: 

 Formal əmək fəaliyyətinin təşkili prosedurları sadələşəcək, tətbiq edilən 

mexanizmin praktikiyi təmin ediləcək; 

 Müvafiq istiqamət üzrə transformasiya xərcləri azalacaq; 

 Bu sahə üzrə dövlət nəzarətinin təşkili mexanizmlərinin daha çevik və 

effektiv təşkili üçün imkanlar yaranacaq; 

 Vəsaitləri toplanması, idarə edilməsi və bölüşdürülməsi prosesində 

şəffaflığa nəzarət imkanları yüksələcək;  

6. Stimullaşdırıcı mexanizmlərin yaradılması və təşviqlərin verilməsi - əmək 

bazarında iştirak edən bütün maraq qruplarının əhatə olunduğu təşviq 

mexanizmlərinin yaradlması nəticəlilik baxımından əməmiyyətli 

addımlardan biri ola bilər. Bu zaman aşağıdakı prinsiplər əsas götürülə bilər: 

 Əməyin leqallaşdırılmasında işverənlərin marağının artırılması; 

 İşçilər öz əmək hüquqları istiqamətində tələblərinin stimullaşdırılması; 

Tədqiqat qrupu hesab edir ki, yuxarıda sadalanan istiqamətlərdə islahatların həyata 

keçirilməsi fiskal gəlirlər üçün ciddi azalmaya səbəb olmayacaq. Qeyri-formal əmək 
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bazarının miqyasının geniş olması leqllaşdırma fəaliyyətlərinin əhatə dairəsini kifayət qədər 

artıra bilər ki, bu zaman əldə edilən gəlirlər təklif edilən güzəştlərin və təşviqlərin 

maliyyələşdirilməsi üçün əsas maliyyə mənbəyinə çevrilə bilər.  
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