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Məzmun
• Layiqli əmək qlobal bir məqsəd kimi, layiqli əməyin ölçülməsi 

• Əmək və işçi qüvvəsi statistikası üzrə ümumi məlumat: məqsədlər, əhatə
dairəsi, istifadəsi və müvafiqliyi 

• Əmək Statistiklərinin Beynəlxalq Konfransı (İCLS), mövcud məşğulluq 
standartlarının dəyişdirilməsi və genişləndirilməsi üzrə BƏT mandatı

• Əmək statistikası üzrə yeni standartlar: əmək, məşğulluq və işçi qüvvəsindən 
tam istifadə olunmamasına dair 19-cu İCLS-in qətnaməsi

– “Əmək” və “əməyin formaları” anlayışları
– Əmək qabiliyyətli əhalinin yaş qrupuna görə təsnifatı: (a) işçi qüvvəsinin statusu 

və (b) əməyin əsas formaları 
– Əməkdən işçi qüvvəsindən tam istifadə olunmaması dair tədbirlər 
– Göstəricilər və milli strategiyalar 
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Layiqli əmək anlayışı 

Layiqli Əmək anlayışı BƏT tərəfindən aşağıdakı kimi 
müəyyən edilmiş və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
qəbul edilmişdir

“Azadlıq, bərabərlik, təhlükəsizliyin təmin edildiyi və 
insan ləyaqətinin uca tutulduğu şəraitdə qadın və 
kişilər üçün layiqli və məhsuldar əməyin əldə 
edilməsi imkanları.”

1999 Beynəlxalq Əmək Konfransının Hesabatı
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Layiqli əmək qlobal bir məqsəd kimi 

• ECOSOC, bütün regionlar üzrə Dövlət Başçılarının Sammiti, 
BMT sistemi, Avropa İttifaqı tərəfindən təsdiq edilmişdir 

• Ədalətli Qlobalizasiya naminə Sosial Ədalət üzrə BƏT-nın 
Deklarasiyası Layiqli Əmək Proqramı və onun 4 istiqamətini 
müəyyən edir: 

(i) Beynəlxalq əmək standartları, fundamental prinsiplər və iş yerində
hüquqlar

(ii) Məşğulluğun təmin edilməsi 
(iii) Sosial müdafiə
(iv) Sosial dialoq və sosial-əmək məsələlərinin həllində üç tərəfli 

yanaşma 
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Layiqli əmək üzrə milli siyasət və statistik 
planlaşdırma üzrə vahid yanaşma 

Tərəf müqabilləri, o cümlədən, üç tərəfli 
yanaşmanın iştirakçıları layiqli əmək üzrə 
siyasətin əsas cəhətlərini müəyyən edir 
(Layiqli Əmək üzrə Ölkə Proqramı, LƏÖP)

Tərəf müqabilləri, o cümlədən, üç tərəfli yanaşmanın 
iştirakçıları  LƏÖP monitorinq etmək üçün layiqli əmək 

indikatorlarını müəyyən edir 
Rəy vermək üçün 

mexanizm 
Layiqli Əmək 

indikatorlarının 
yaradılması üzrə statistik 
məlumatları əldə etmək 
üçün MİLLİ STATİSTİKA 

İDARƏSİ sorğular 
hazırlayır 

•Layiqli Əmək indikatorlarının 
yaradılması zamanı statistik 
məlumat kimi istifadə edilə
biləcək inizbati məlumatların  
ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜDAFİƏ
NAZİRLİYİ tərəfindən 
hazırlanması və saxlanılması

BƏT-nın Layiqli Əmək İndikatorları üzrə
Təlimatında indikatorların yaradılması təsvir 

edilir http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_223121/lang-- ILO Department of Statistics



Layiqli əməyin ölçülməsi üzrə prinsip və
çərçivələr –2008-də yaradılmışdır

– Məqsəd: (i) layiqli əməyin təmin edilməsi istiqamətində əldə edilən nailiyyətləri 
qiymətləndirmək məqsədilə muvafiq tərəflərə yardım etmək (ii) təhlil aparmaq və muvafiq 
istiqamətin müəyyən edilməsi məqsədilə müqayisə edilə bilən məlumat hazırlamaq

– Ölkələr üzrə reytinq və ümumi göstərici YOXDUR 

– Layiqli Əməyin hər dörd istiqamətini əhatə edir-
• Layiqli əməyin ölçülməsi ənənəvi əmək statistikasından fərqlənir

– Yeni çərçivə:
• Üçtərəfli ekspertlər qrupu tərəfindən hazırlanır; 2008-ci ildə BƏT Rəhbər Orqanı və 18-ci 

İCLS-ə təqdim edilmişdir
• 11 müstəqil element çərçivəsində qrup statistikası/hüquqi çərçivə indikatorları
• Bura daxildir 71 statistik (kəmiyyət) və 21 hüquqi çərçivə (keyfiyyət, mətn) indikatorları
• Statistik indikatorlara mərhələli (əsas, əlavə, gələcək, kontekst) və cins üzrə yanaşma
• Milli vəziyyətə uyğunlaşa bilən dinamik, beynəlxalq model

– Məlumat müxtəlif rəsmi mənbələrdən götürülür: ev təsərrüfatı və müəssisələr üzrə
sorğular, inzibati məlumatlar, hüquqi çərçivə üzrə keyfiyyətli məlumat
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Layiqli əməyin qiymətləndirilməsi  
strukturu 

10 müstəqil element çərçivəsində statistik və hüquqi çərçivə indikatorlarının qruplaşması:

7

1. Məşğulluq imkanları (1 + 2) 

2. Adekvat gəlir və məhsuldar iş (1 + 3)

3. Layiqli iş vaxtı* (1 + 3) 

4. İş, ailə və şəxsi həyatın vəhdəti (1 + 3)

5. Ləğv ediləcək iş (1 + 3)

6. İşin stabilliyi və təhlükəsizliyi (1, 2 + 3)

7. İşə götürən zaman bərabər imkanlar və
bərabər münasibət  (1, 2 + 3)

8. Təhlükəsiz iş mühiti (1 + 3)

9. Sosial təhlükəsizlik (1 + 3)

10. Sosial dialoq, işçilər və işəgötürənlərin 
təmsil olunması (1 + 4)

11. Layiqli əmək üçün iqtisadi və sosial mühitƏlavə olaraq iqtisadi və
sosial mühit üzrə bir sahə

Qeyd: 1 = iş yerində hüquqlar 2 = məşğulluq imkanları 3 = sosial müdafiə 4 = sosial dialoq 
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Əmək və işçi qüvvəsi statistikası üzrə
vəzifələr 

• Əmək bazarlarının təsvir və monitorinq edilməsi 
– İştirak: məşğulluq, xüsusiyyətlər, iş şəraiti

– Əmək bazarına çıxış və inteqrasiya 

• Bütün növ əmək formalarında iştirak və onların ölçülməsi 
(ödənişli və ödənişsiz)
– İqtisadiyyata verilən töhvə (milli hesablar/ köməkçi hesablar)

– Ev təsərrüfatlarının rifahının yüksəldilməsi

• İştirak səviyyəsindəki fərqlərin qiymətləndirilməsi 
– Şəhər/ kənd , qadın / kişi, gənclər /  böyüklər və s.
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BƏT statistika şöbəsi 9

Əməyə olan tələbat Əməyin təminatı Potensial əmək 
təminatı 

Müəssisələr
•Növü
•Ölçüsü
•Fəaliyyət sahəsi
•Yeri

Vakansiyalar
•Növü
•Bacarıqlar

İşlər
•Ödəniş
•Əmək xərci 
•Saata görə 
ödəniş

İNSANLAR
•Yaş/Cins
•Təhsil
•Yeri

EV TƏSƏRRÜFATLARI
•Ölçüsü 
•Tərkibi

MƏŞĞUL ƏHALİ
•Status
•Peşəsi
•Sahəsi
•İnstitusional sektor
•İş vaxtı, nümunələr
•Gəlir/faydalar
• Xəsarət/xəstəliklər
•Sosial dialoq 

İŞSİZ
•Axtarış metodları
•Müddət
•Kvalifikasiyalar 
•Əvvəlki iş təcrübəsi
•Əvvəlki peşəsi
•Əvvəlki sahəsi
•Qəbulun faydaları 

İŞÇİ 
QÜVVƏSİNDƏN 
XARİC
•Səbəblər
•İşləmək arzusu
•Vaxtın olması
•İş axtarışı 
•Kvalifikasiyalar 
•Əvvəlki iş 
təcrübəsi 
•Qəbulun faydaları 

Əmək bazarının əhatə etdiyi sahələr 

Əmək bazarına 
əlavə

Əmək bazarına 
təzyiq, çıxış

Məşğulluğun xüsusiyyətləri,
iş şəraiti

İş yerlərinin yaradılması,
məhsuldarlıq



Əməyin formasının əhatə etdiyi 
sahələr: nümunələr 

BƏT Statistika şöbəsi 10

Stajçının iş təcrübəsi qazanması 
rk

experience

Şəxsi ehtiyaclarının ödənməsi 
üçün fermerlik fəaliyyəti

Yerli icma layihəsində çalışan       
könüllü şəxs 

Haqqı ödənilməyən məhbuslar 
məhkəmə qərarı ilə 

Supermarketdə işçiyə verilən ödəniş

Sahibkarın mənfəət qazanmaq üçün 
bizneslə məşğul olması 

Nümunə 1: əməyə görə ödəniş

Nümunə 2: mənfəət üçün iş 

Haqqı ödənilən işlər: Haqqı ödənilməyən işlər:
:

Ananın ev təsərrüfatında 
gördüyü işlər 
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İstifadələr
• Makro-iqtisadi monitorinq 
• Muvafiq siyasət və proqramların hazırlanması və həyata 

keçirilməsi 
– İş yerlərinin yaradılması 

– İnsan resurslarının inkişafı 

– Yoxsulluğun azaldılması 

– Gəlir yaradılması və sosial yardım proqramları 

• Məqsədin nail olunması istiqamətində irəliləyişin yoxlanılması 
– Layiqli əməyin təmin edilməsi üzrə gündəlik 
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Müvafiqlik
Siyasət alətləri 

• Makro-iqtisadi siyasətlər 
• Yoxsulluğun azaldılması 

strategiyası 
• Əmək bazarı üzrə siyasət 
• Məşğulluq siyasəti 
• Sektor üzrə siyasət 
• Mikro və kiçik müəssisələrin 

inkişafı siyasətləri 
• Bacarıqların inkişafı siyasəti 
• Gender siyasəti 
• Layiqli əmək üzrə ölkə

proqramı 

Statistik planlaşdırma

- Statistikanın inkişafı üzrə milli 
strategiyalar 

-Statistik məlumat toplama 
planları 

- Əmək statistikası və
indikatorlar 



Əmək statistiklərinin beynəlxalq 
konfransı (ICLS)

• BƏT üzrə standart müəyyən 
etmə mexanizmi 

• Hər 5 ildən bir toplanır (1923-cü 
ildən bəri) 

• Üçtərəfli struktur: dövlət 
orqanları (Statistika Komitəsi, 
Əmək Nazirliyi), işəgötürənlər 
və həmkarların nümayəndələri

• Müşahidəçilər: beynəlxalq & 
regional təşkilatlar, QHT-lər
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18-ci İCLS və UNSC toplantısının 39-cu sessiyası BƏT-na 
məşğulluq üzrə mövcud standartların dəyişdirilməsi və
genişləndirilməsi səlahiyyətini verir (2008)

• İşsizlik statistikası ilə bağlı məhdudiyyətləri ünvanlamaq 
çağırışlarına cavab   (2003 iş böhranı; 2008 maliyyə böhranı)

• İşçi qüvvəsinin tam istifadə olunmamasının ölçülməsi, işsizlikdən 
daha artıq

• Bütün növ işlərin, haqqı ödənilən və haqqı ödənilməyən işlərin ölçülməsi 
üçün ümumi çərçivənin təmin edilməsi və tanınması 

• Əmək statistikasının digər elementlər ilə inteqrasiyasını asanlaşdırmaq 

• Yaranmaqda olan sosial və iqtisadi məlumat ehtiyaclarına cavab 
vermək (əmək bazarı dinamikası, iş yerlərinin yaradılması, ev 
təsərrüfatlarının həyat tərzi, rifahı, ÜDM indikatorlarından kənarda) , 
...)
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Məşğulluq Fəaliyyəti və Milli Hesab Sistemi (SNA) arasında 
əvvəlki standartlar üzrə mövcud olmuş bir-ə-bir uyğunluğun 
nəticələri 

• Məşğulluq fəaliyyəti və SNA arasında nə üçün əvvəllər bir-ə-bir uyğunluq mövcud 
olmuşdur? 
• Əmək töhvəsinin SNA hasilatına bərabərliyini təmin etmək üçün 
• ÜDM və məhsuldarlıq üzrə proqnozları dəstəkləmək üçün 

• Məşğulluq anlayışı əvvəllər çox geniş idi 
– Tək kateqoriya üzrə müxtəlif növ fəaliyyətləri əhatə edirdi 

• Heç də bütün məhsuldar fəaliyyətlər əhatə edilmirdi 
– Haqqı ödənilməyən ev işləri tanınmırdı 

• İşsizlik anlayışı qeyri-adekvat idi 
– Müxtəlif kontekstlər üzrə əmək bazarında aktivliyin azalmasına verilən müxtəlif 

reaksiyaları nəzərə almaq olmurdu 
• Əmək və sosial siyasət üzrə tövsiyyələrin verilməsi cəhətdən faydalı deyildi

– Ölkələr/qruplar/regionlar üzrə mövcud olan iqtisadi struktur və iş nümunələrinin 
fərqliliklərini nəzərə almırdı 

– Əmək bazarında mövcud davranışların monitorinqinə tam dəstək vermirdi 
ILO Department of Statistics 15



Source: ILO review of country practices (most recent LFS, period 2000-2011)

Milli praktika (160 ölkə):
Əmək qüvvəsi üzrə sorğu (2000-2011)

Məşğulluq statistikası üzrə seçilmiş iqtisadi fəaliyyətləri daxil 
edən ölkələrin faizi (160 ölkə arasında)

ILO Department of Statistics 16

<50% öz istifadəsi 
üçün malların 
istehsalını nəzərə alır

<20% haqqı 
ödənilməyən stajçı 
əməyini nəzərə alır 

<10% könüllülərin 
gördüyü işi daxil edir



Əmək statistikası üzrə yeni 
standartlar 

“Əmək statistikası, məşğulluq və işçi qüvvəsindən tam 
istifadə olunmamasına dair qətnamə”

• ICLS-ın 19-cu sessiyasında qəbul edilib (oktyabr 2013)

• Mövcud standartlar (1982) və müsbət praktika əsasında 
hazırlanıb 

• Ölkələr üzrə geniş təlimatların verilməsi 

• Proqressiv icranın həyata keçirilməsi 

• Mövcud seriyaların yenidən qurulmasının təmin edilməsi

• Məlumatların beynəlxalq səviyyədə müqayisəsinin təmin 
edilməsi 
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Yeni standartların əhatə dairəsi 

• Əməyin formaları 
– Məşğulluq, özü istifadə məqsədilə istehsal, könüllü iş …

• İşçi qüvvəsindən tam istifadə olunmamasının müəyyənləşdirilməsi  
– İşsizlik, qismən məşğulluq, potensial əmək qüvvəsi 

• Əmək qabiliyyətli əhalinin təsnifləşdirilməsi 
– İşçi qüvvəsi statusuna görə, əsas əmək formasına görə

• İşçi qüvvəsinə daxil olmayan əhalinin təsnifatı 
– Əmək bazarı üzrə, əsas fəaliyyət üzrə

• İndikatorlar 
– Milli komplektin, o cümlədən, başlıq indikatorların seçilməsi 

• Məlumatın toplanma proqramları 
– Mənbələr, toplama və hesabat vermə tezliyi 
– Cədvəllərin tərtib edilməsi, təhlil 
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Beynəlxalq tövsiyyələrdə əsas dəyişikliklər 

• Əmək və əməyin formaları çərçivəsi üzrə yeni konsept 
• Məşğulluğun yeni tərifinin verilməsi (haqqı ödənilən əmək kimi) 
• Fərdi qaydada məşğulluq anlayışını çıxmaq şərtilə əməyi formaları
• İşçi qüvvəsi üzrə çərçivə (həmçinin cari fəaliyyət çərçivəsi) 

– Hazırki aktiv/passiv müddətlər artıq tövsiyyə edilmir 
– Terminlər saxlanılıb: əmək qüvvəsi və işçi qüvvəsindən kənar faktorlar 
– İşçi qüvvəsi üzrə status saxlanılmaqla əhalinin təsnifat prinsipləri 

(məşğulluq üzrə yeni anlayışa əsasən) 
• Adi fəaliyyət çərçivəsi 

– Məlumatın keyfiyyət məsələlərinə görə çıxarılıb 
– Uzunmüddətli müşahidə müddətində məşğulluğun qiymətləndirilməsi üçün alternativ 

tövsiyyələr
• Əməkdən qeyri-effektiv istifadəyə qarşı yeni tədbirlər 
• Öz ehtiyacları üçün qida istehsal edənlər üçün yeni indikator hazırlanıb 
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Əməyə dair ilk beynəlxalq statistik tərif

“Başqalarının istifadəsi və ya öz istifadəsi 
məqsədilə bütün cins və yaş qruplarından olan 
insanlar tərəfindən mal istehsalı və ya xidmət 
göstərilməsi istiqamətində görülən bütün işlər”

Para 6,Resol I. (19cu ICLS, 2013)
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Bütün məhsuldar fəaliyyətlər əmək kimi qəbul edilir 
İşin rəsmi, qeyri-rəsmi və qanuni statusundan asılı olmayaraq
İstinad məqsədilə konsept 



“Əmək” və Milli Hesablar Sistemi (SNA) 
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Fəaliyyətlər 
Məhsuldar fəaliyyətlər

Bazar bölmələri
Birləşmiş, birləşməmiş 

MallarXidmətlə

Qeyri-bazar bölm
Dövlət, qeyri-dövlət orqanları

Xidmətlər Mallar

Ev 
təsərrüfatları

öz istifadələri üçün məhsul haz

MallarXidmətlə

Qeyri-məhsuldar 
fəaliyyətlər

Yatmaq
Öyrənmək
İstirahət
Dilənçilik
Oğurluq

Ümumi 
istehsal 
sərhədi

SNA 
istehsal 
sərhədi

“Əmək” üzrə yeni anlayış == məhsuldar fəaliyyətlər

“Məşğulluq” üzrə əvvəlki fəaliyyət dairəsi 



Əmək çərçivəsinin formaları 
• Müxtəlif əmək “növləri” arasındakı fərqlər (istehsal fəaliyyətləri)

– İstehsalın əsas təyinatı (öz istifadə / digərlərinin istifadəsi üçün)

– Əməyin növləri (haqqı ödənilən / haqqın ödənilməyən)

• Hər birinin ayrı-aryrılıqda ölçülməsi mümkündür 

• Qərarvermə prosesinə dəstək vermək üçün məqsədyönlü monitorinq 

• Milli hesablar ilə uyğunluq 

– Milli istehsal & köməkçi hesablar 

ILO Department of Statistics 22



Əməyin növləri:  Anlayışlar 
• Öz istifadəsi üçün istehsal 

– Öz istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal istehsalı və xidmət göstərilməsi (ev 
təsərrüfatları tərəfindən)

• Məşğulluq
– Haqqının ödənilməsi müqabilində digərlər üçün mal istehsalı və xidmət göstərilməsi

• Haqqı ödənilməyən stajçı işi 
– İş təcrübəsi və bacarıq əldə etmək üçün haqqı ödənilməyən mal istehsalı və xidmət 

göstərilməsi
• Könüllü iş

– Başqaları üçün mal və xidmət istehsalı məqsədilə könüllü fəaliyyətlə məşğul 
olunması

• Digər əmək fəaliyyətləri 
– Məsələn, haqqı ödənilməyən icbari mal istehsalı və xidmət göstərilməsi
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Əməyin beş müxtəlif formalarının hər biri 
ayrı-ayrılıqda ölçülməlidir 

ILO Department of Statistics 24

Əmək 
(mal və xidmət istehsalı üçün görülən bütün işlər)

Öz istifadəsi üçün
(ev təsərrüfatları)

Öz istifadəsi 
üçün istehsal

Digərlərinin istifadəsi üçün (digər bölmələr)

Haqqı ödənilən 

Məşğulluq
(haqqı ödənilən)

Haqqı ödənilməyən 

Haqqı 
ödənilməy
ən stajçı işi

Digər əmək 
fəaliyyətləri 

(məsələn, 
haqqı 

ödənilməyən 
icbari iş) 

Könüllü iş

Xidmətlər Mallar Xidmətlər Mallar Services Goods

Ev 
təsərrüfatlar

ı üzrə
görülən 

işləri 
çıxmaqla 

digər işlər 

Ev 
təsərrüfatlar

ı üzrə
göstərilən 
xidmətlər Xidmətlər Mallar

SNA ümumi istehsal sərhədləri üzrə görülən fəaliyyətlər 

Milli Hesab Sisteminin İstehsal Sərhədi üzrə fəaliyyətlər



İrəliləyiş

1. İnsanların bir neçə fəaliyyəti 
2. Əməyin ev təsərrüfatları üzrə
paylanması, həyat tərzinin yaxşılaşması 

3. Əmək bazarında iştirakın qiymətləndirilməsi 
və insanların işi üzrə inteqrasiya, məşğulluq 

çıxmaq şərtilə
ILO Department of Statistics
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ÜDM-də haqqı ödənilməyən ev 
təsərrüfatının dəyəri 

SNA istehsal 
72% Ev işi

20%

Qayğı işi
5%

Könüllü iş
3%

SNA kənarda 
ev 

təsərrüfatları 
üzrə istehsal 

28%

Cəmi iqtisadiyyatda ev təsərrüfatlarında görülən 
işin ümumi dəyəri (İsveçrə, 2010)

ILO Department of Statistics

Source: Swiss Federal Statistical Office



Yaş qrupu üzrə işləyən əhalinin təsnifatı: 
İki alternativ təsnifat

• İşçi qüvvəsinin statusu 
– Əmək bazarının monitorinqi üçün
– Qısa hesabat dövründə
– Fəaliyyət prinsipi, 1 saat kriteriyası, prioritet qayda 

• Əməyin əsas formaları 
– Sosial təhlillər üçün
– Öz məlumatlarına əsasən

ILO Department of Statistics



Əvvəlki standartlar üzrə işçi qüvvəsi 
....
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Maaş üçün çalışan hər kəs
Mənfəət üçün çalışan hər kəs

Məşğul əhali

İşləməyənlər

İşsizlər Qeyri-fəallar

BÜTÜN DİGƏRLƏRİ, aşağıdakıları edib etməməsindən alı 
olaraq :

Təcrübə üçün çalışan hər kəs
Öz istifadələri üçün çalışan 
hər kəs
Bütün könüllülər 
Ev təsərrüfatları üçün məhsul 
istehsalında könüllülük göstərən hər 
kəs

- Özləri üçün xidmət göstərilməsi 
-Ev təsərrüfatları üçün könüllü işlər görənlər



YENİ standartlar üzrə işçi qüvvəsi....
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Məvacib üçün çalışan hər kəs
Mənfəət üçün çalışan hər 
kəs
-İşəgötürənlər
-Öz hesabına işləyənlər 
- Çalışan ailə üzvləri 
-Bazar istehsal kooperativlərinin üzvləri 

İşləyən əhali 
(maaş/mənfəət üçün)

İşsizlər
(maaş/mənfəət qarşılığında 

iş axtaranlar)

İşçi qüvvəsinə
aid olmayan

DİGƏRLƏRİ > yaş, aşağıdakıları yerinə yetirməsindən asılı olaraq :

-Öz istifadələri üçün mal istehsal edənlər

-Təşkilatlar üçün könüllü iş görənlər
Ev təsərrüfatları üçün könüllü mal istehsal 
edənlər 

-Öz istifadələri üçün xidmət göstərilməsi 
-Ev təsərrüfatında könüllü iş görənlər 

İşləməyənlər (maaş/mənfəət üçün)

Qeyri-effektiv əmək 
(maaş/mənfəət ehtiyacları ödənmədən)

-Təcrübə qazanmaq məqsədilə pulsuz 
işləyənlər



Əmək qabiliyyətli əhali 

Maaş / mənfəət 
üçün müvəqqəti 
işləməyənlər

İşləyənlər 

İŞLƏMƏYƏNLƏR
(yəni ki, maaş/mənfəət üçün işsiz qalanlar)

İşləməyənlər Potensial işçi qüvvəsi

Maaş / mənfəət üçün 1+ 
saat işləyənlər 

Maaş / mənfəət üçün iş axtaranlar

Mövcud 

İşləmək istəyənlər

Bəli
Bəli

Bəli

Bəli

Bəli

Mövcud
Bəli

Arzusunda 
olanlar

xeyr

xeyr

xeyr

xeyr

xeyr

İşçi qüvvəsi İşçi qüvvəsinə aid olmayan 

Digərlər

xeyr

Səbəb

Müddət



Tərifi: məşğul əhali 

• Əmək qabiliyyətli əhali dedikdə müayinə həftəsi / son 7 
gün ərzində mal istehsal edən və ya xidmət göstərən 
şəxslər nəzərdə tutulur
– İşdə olanlar: ən azından 1+ saat işləyənlər 
– İşdə olmayanlar: 

• İş vaxtının bölgüsünə görə (növbəli iş, sərbəst vaxt)
• Müvvəqqəti işdə olmayanlar 

– Səbəbə görə

– Müəyyən səbəblərə görə: müddət < 3 ay (ümumi)

gəlir əldə etməyə davam ediblər
ILO Department of Statistics



Natamam məşğulluqla əlaqədar vaxt

• Müəyyən müddət ərzində işləyən şəxslər:
– Əlavə iş saatlarında çalışmaq niyyətində olanlar
– Bütün işlər üzrə iş vaxtı < hədd

• Məqsəddən asılı olaraq faktiki və ya adi iş saatları
• Hədd: orta və ya modal dəyər saatları adətən istifadə

edilir, tam/natamam iş vaxtı 
– Sonrakı müddət ərzində işləmək arzusu

• Ölkədən asılı olaraq qısa ola bilər 
• İşin dəyişilməsi üçün tələb edilən vaxtın nəzərə

alınması
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Tərif: 
işsizlər 

• Əmək qabiliyyətli əhali
– Son 7 gün müddətində / müayinə həftəsində

işləməyən şəxslər
– Son 4 həftə / hesabat ayında maaş/mənfəət əldə

etmək məqsədilə iş axtaranlar 
– Aşağıdakı müddətdə işə başlamağa hazır olanlar

• Müayinə həftəsi və ya  
• Sonrakı müddət ərzində (2 həftəyədək)
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İşçi qüvvəsinə aid olmayan əhali 
Əmək bazarı üzrə təsnifat 

• İşsizləri müəyyən etmək üçün istifadə edilən eyni suallar əsasında. 
1. Maaş/mənfəət məqsədilə iş axtaranlar lakin hazır olmayanlar
2. İş axtarmayanlar, lakin işləməyə hazır olanlar 

• Həvəssiz 
3. İşləmək istəyənlər, iş axtarmayanlar və hazır olmayanlar
4. İşləmək istəyənlər 

• İşçi qüvvəsindən tam istifadə olunmamasına dair təhlil aparmaq 
və məşğulluq siyasətinə töhvə vermək baxımından faydalıdır
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Tərif: 
Potensial işçi qüvvəsi

• İşçi qüvvəsinə aid olmayan əhalinin 2 qrupuna əsaslanır  

– İşləməyə hazır olmayan iş axtaranlar 
• İş axtaranlar lakin hazır olmayanlar (müəyyən müddət 
ərzində)

– İş axtarmayanlar lakin hazır olanlar 
• İş axtarmayanlar lakin işləmək istəyənlər və hazır olanlar

• Ev təsərrüfatı üzrə sorğular: 
– İşsizliklə eyni qaydada ölçülür 
– İşləməyən şəxslərdən iş axtarışı və hazırlıq barədə suallar verilməsini 

tələb edir

ILO Department of Statistics



Həvəssiz iş axtaranlar 

• Potensial işçi qüvvəsi üzrə alt-qrup: 
• Hazırdır, iş axtarmır, əmək bazarındakı səbəblərə

görə
– Keçmiş uğursuz iş axtarışı 
– Təcrübə, kvalifikasiya, bacarıqlara uyğun işin 

olmaması
– Ya çox gənc ya da çox yaşlı hesab olunur
– Öz sahəsi üzrə iş yoxdur 
– Yenicə öz işlərini itirənlər 
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İşçi qüvvəsindən tam istifadə
olunmaması 

“Əməyə olan tələbat və təminat arasındakı 
uyğunsuzluq nəzərdə tutulur, yəni ki, insanlar 
arasında məşğulluqla bağlı gözləntilərin özünü 

doğrultmaması”
Para 40,Qətnamə I. (19cu ICLS, 2013)

• Məşğulluqla bağlı (məvacib və ya mənfəət naminə iş)
• Əmək potensialından lazımi səviyyədə istifadə

edilməməsi 
• Əmək bazarının monitorinqi 
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İşçi qüvvəsindən tam istifadə olunmamasına dair 
indikatorlar (LU) (

Dörd indikator: LU iş dövrü üzrə qiymətləndirilməsi:
• LU1: İşsizlik dərəcəsi: 

[işsiz şəxslər /işçi qüvvəsi] x 100 

• LU2: Natamam məşğulluq və işsizlik üzrə vaxtın birləşdirilməsi: 
[(vaxt üzrə qiymən məşğul olan şəxslər + işsiz şəxslər) / əmək qüvvəsi] x 100

• LU3: İşsizlik və potensial işçi qüvvəsi üzrə göstərici: 3 
[(işsizlər + potensial əmək qüvvəsi) / (uzadılmış əmək qüvvəsi)] x 100

• LU4: LU üzrə çox-profilli göstərici: 
[(vaxt üzrə qismən məşğul olanlar + işləyən əhali + potensial əmək qüvvəsi) / 

(uzadılmış əmək qüvvəsi)] x 100 
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Note: extended LF = 
LF + potential labour force



LU1-LU4: İşçi qüvvəsindən tam istifadə
edilməməsi 

LU4

ILO Department of Statistics

Əmək qabiliyyətli əhali

Məşğul İşsiz İşçi qüvvəsinə aid olmayan

İş axtarır, 
işləməyə 
hazır deyil

İşləməyə 
hazırdır, iş 
axtarmır

İşsiz Potensial LFNatamam məşğul

İşçi qüvvəsi



İşçi qüvvəsindən tam istifadə 
edilməməsi üzrə indikator (LU4)

Source: ILO calculations based on national data (2011)
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19cu ICLS əmək statistikası qətnaməsində
əks edilən indikatorlar 

• Əsas göstəricilər 
– Əhaliyə görə məşğulluq səviyyəsi (%)
– İşçi qüvvəsinin səviyyəsi (%)
– İşçi qüvvəsindən tam istifadə edilməməsinin müəyyənləşdiirlməsi (LU1-

LU4)
– Öz ehtiyacları üçün qida istehsal edənlər (%)

– Daha geniş əmək bazarı monitorinqi üçün 
– Bacarıq, gəlirə görə qeyri-adekvat məşğulluq 
– Məşğul əhali arasında iş axtaranlar 
– Uzunmüddətli işsizlik
– Qeyri-formal iqtisadiyyatda məşğulluq

– Məşğulluq və yoxsulluq arasındakı əlaqənin qiymətləndirilməsi 
– Aşağı maaş, işləyən yoxsullar

• Digər növ işlər üçün tədbirlər (%)
ILO Department of Statistics



Məlumatın toplanılması strategiyası
Milli ehtiyac və istifadə üçün

Yarım illik
Yüksək/aşağı 
mövsum rübü İllik

Daha 
gec

YALNIZ ƏSAS 
AQREQATLAR

Məşğulluq
Əmək qüvvəsi

Əməyin qeyri-effektiv istifad
Öz ehtiyacları üçün qida ist

Detallı əmək 
qüüvəsi 

statistikaı
SNA hasilatına 
əmək töhvəsi 

Həddin 
qoyulması üçün

Xüsusi mövzular

ILO Department of Statistics



Əmək bazarı dinamikasının 
monitorinqinə dəstək verilməsi 

– Fərdi və iqtisadi səviyyədə təhlilin aparılması üçün
• Əmək bazarı üzrə ümumi hərəkətlər 
• LFS statusları, məşğulluq statuslarının dəyişilməsi
• İş stabilliyi 

– Aşağıdakıların istifadəsini tövsiyyə edir
• Panel dizayn + qısa istinad müddətləri + məlumatın 

tez-tez toplanılması 
– Siyasət prioritetləri üzrə

• Ardıcıl müddətlər üzrə dəyişiklik 
• Eyni müddət ərzində, bir il ərzində dəyişiklik 
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Əmək statistikası üzrə 19-cu İCLS qətnaməsinin milli 
səviyyədə icra edilməsi əlaqələndirilmiş strategiyanın 
mövcudluğunu tələb edir 

• İcrası vaxt aparacaq 

• Gözlənilən təsirə görə ölçülüb 

– Bir neçə ölkə artıq qiymətləndirmə aparır, icranı planlaşdırır

– İctimaiyyətə çatdırmazdan əvvəl bir müddətliyə yeni indikatorların 
qiymətləndirilməsi 

– Tərəf müqabilləri və istifadəçilər ilə erkən kommunikasiya

• Mənbələr üzrə vahid icra 

– Əhalinin siyahıya alınması (2020 il üzrə – 2015-də başlayır!)

– İşçi qüvvəsi üzrə sorğular (əmək bazarının monitorinqi üçün əsas məlumat 
mənbələri)

• BƏT və regional/beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyi ilə
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Əmək statistikası üzrə 19-cu İCLS 
qətnaməsinin daha geniş nəticələri 

• İstinad çərçivəsinə çevrilmək 
– Növbəti onilliklər ərzində əmək və əmək bazarı statistikası üçün 

nəzərdə tutulması 
• Cender məsələsinin əməyin bütün formalarında nəzərə alınması

– Görünən iştirakın təmin edilməsi, töhvələrin hesablanması 
• Müxtəlif formalı əməyi, haqqı ödənilən və haqqı ödənilməyən 
əməyi hədəfləyən siyasətlərə töhvə vermək
– İş şəraiti, məvacib, sosial müdafiə, iş və həyata balansı, sosial 

inklüzivlik və bütövlük
• 2015 dən sonrakı gündəliyə töhvə vermək

– İnklüziv, davamlı inkişaf siyasətləri 
– İş artımı
– Data revolutionILO Department of Statistics 45



Resurslar və əlaqə məlumatları 

• Əmək statistiklərinin 19-cu beynəlxalq konfransı (İCLS):

http://www.ilo.org/19thicls

• ICLS qətnamə və təlimatlar:

http://www.ilo.org/global/statistics-and databases/standards-and-guidelines/

• BƏT-nın statisktika departamenti:

statistics@ilo.org
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BƏT Statistika Departamentinin 
internet ünvanı:

http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
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