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СЎЗ БОШИ 

_________________________________________________________ 

Меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш ва меҳнат 

унумдорлиги, ишсизлик ва аҳоли бандлиги, иш ҳақи ва ижтимоий 

ҳимоялаш, меҳнат бозори, умуман меҳнат муносабатларига оид 

масалаларга алоҳида диққат-эътибор қаратиш заруриятини бу соҳада 

юзага келган ижтимоий-иқтисодий вазиятнинг ўзи тақозо этади. 

Мамлакатда амалга оширилган иқтисодий ислоҳотлар жараѐнида 

меҳнат муносабатларида тизимли ва туб ўзгаришлар ўтиш даврининг 

дастлабки босқичларида бандлик соҳасида зиддиятли вазиятни юзага 

келтирди. Режали иқтисодиѐтда меҳнат муносабатлари давлат 

хўжалик механизмининг марказлаштирилган ҳолда энг қаттиқ 

тартиблантирувчи бўғинларидан бири эди. Ўша даврда аҳоли 

бандлиги ва иқтисодиѐтда банд бўлган ҳар бир ишчи, деҳқон, 

хизматчининг иш ҳақи уларнинг жами миллий даромаддаги улуши 

сифатида давлатнинг қатъий назоратида эди. Бозор муносабатлари 

меҳнат соҳасидаги кўп маъмурий восита ва усулларни бекор қилишни 

ва уларнинг ўрнига янги иқтисодий тизимнинг моҳиятига мос 

келадиган механизмларни, яъни талаб ва таклиф назариясига 

асосланган эркин баҳолар ҳамда рақобат муҳитини яратишни тақозо 

этди. Давлат ўзининг ягона иш берувчи монополистик моҳиятини 

йўқотди ва шу билан бир қаторда, бандлик соҳасида аҳоли олдидаги 

бир қатор мажбуриятлардан ҳам озод қилди. 

Бозор тизимининг моҳиятига кўра, меҳнат ўзининг мажбурийлик 

хусусиятини йўқотди. Давлат эса ҳамма учун иш топиб бериш ҳамда 

банд бўлганлар қандай иқтисодий натижага эришишидан қатъи назар, 

ҳақ тўлаш масъулиятидан, яни дояликдан озод бўлди. Шунга мос 

равишда ўзининг қобилияти, меҳнат салоҳиятига таяниб иш топиш, 

ишга жойлашиш, меҳнат фаолияти давомида натижа кўрсатиб, 

даромад қилиш масулияти  индивиднинг ўзига юклатилди. Бу эса 

банд бўлганларнинг ўз меҳнатига, унинг пировард натижаларига, 

яъни меҳнатнинг миқдори ва сифатига муносабати ва энг муҳими, 

олаѐтган иш ҳақи учун иш берувчи олдидаги масъулиятини ҳам 

тубдан ўзгартириб ташлади. Ишчиларнинг олдига, улар 

иқтисодиѐтнинг қайси бир соҳасида банд бўладилар (саноатдами, 

қишлоқ хўжалигидами, қурилишдами, таълим соҳасидами), бундан 

қатъи назар, олдин ҳукм сурган масъулиятсизлик ва амаллаб ишда 

вақт ўтказиш кайфиятини ўз меҳнати пировард натижалари учун, 

қолаверса, ўз қобилияти ва малакаси учун катта жавобгарлик ҳис-

туйғулари билан алмаштириш вазифаси қўйилди. Инсон 
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психологияси, шунингдек, йиллар давомида шаклланган меҳнат 

анъаналари нуқтаи назаридан бу шунчаки, оддий жараѐн эмаслигини 

англаб олиш учун катта мантиқ ва тафаккур соҳиби бўлиш шарт эмас. 

Бозор муносабатларига, яъни эркин олди-сотди ҳамда талаб ва 

таклиф назариясига асосланган иқтисодиѐтда (бундан ишчи кучи 

бозори ҳам истисно эмас) ишчи кучи талабгорлари (иш берувчилар) 

ҳам меҳнат бозорида ва умуман, меҳнат билан боғлиқ барча 

соҳаларда ўз манфаатларини ҳимоя қилишга мажбур. Янги 

шароитларда меҳнат бозорининг бу тоифадаги иштирокчилари жуда 

кам деганда иккита катта муаммони ҳал этишлари лозим эди: 

биринчиси ѐлланган ишчи ва хизматчиларга иш ҳақини топиб бериш, 

иккинчиси - ишчи ва хизматчиларга тўланадиган иш ҳақи ѐрдамида 

уларни яхши, юқори меҳнат натижаларига эришишга ундаш, 

рағбатлантириш, яъни самарали мотивацион механизмларни яратиш 

ва амалда қўллаш. Бу соҳада ҳали деярли ҳеч қандай тажрибага эга 

бўлмаган ва шу сабабли хатолар ва синаб кўриш усули билан иш 

тутишга мажбур бўлган тадбиркорлар (яъни иш берувчилар) учун бу 

жуда мураккаб, лекин барибир ҳал этилиши шарт бўлган муаммо эди. 

Иқтисодий ислоҳотларнинг дастлабки босқичларида моддий ва 

номоддий соҳаларда ишлаб чиқариш ҳажмининг кескин қисқариши ва 

бошқа бир қатор омилларнинг кучли таъсири остида меҳнат бозорида 

ишчи кучига талаб бениҳоя пасайиб кетди. Айниқса, режали 

иқтисодиѐтнинг аҳоли тўла бандлиги  тўғрисидаги сохта ғояларини 

рўѐбга чиқариш полигони бўлган ва кўп меҳнат ресурслари 

номигагина иш билан таъминланган қишлоқ хўжалигида нисбий 

ортиқча иш ўринларини қисқартириш ҳисобидан вужудга келган 

ишсизлик жуда фожиали тус олди. Ислоҳотларнинг дастлабки 

босқичларида собиқ тизимдан оғир мерос теккан ва мураккаб, ўта 

мураккаб демографик жараѐнларни бошидан кечираѐтган мустақил 

Ўзбекистон учун меҳнатга лаѐқатли аҳолини иш билан таъминлаш, 

аҳоли бандлиги ва ишсизлик муаммолари энг оғир, энг зиддиятли, энг 

долзарб ва биринчи навбатда ечилиши лозим бўлган муаммолардан 

бирига айланди, деб хулоса қилсак, ҳеч қандай муболаға бўлмайди. 

Ўтиш даврининг бошланғич, биринчи босқичида мамлакатдаги 

мураккаб ижтимоий-иқтисодий вазият айнан меҳнат муносабатлари, 

айниқса аҳоли бандлиги ва ишсизлик муаммолари билан узвий боғлиқ 

равишда, аниқроғи, уларнинг кучли таъсири остида вужудга келган 

эди. Айнан меҳнат муносабатлари соҳасидаги тизимли ислоҳотлар 

мамлакат ижтимоий барқарорлигига катта таҳдид солиб турган реал 

ҳақиқат эди. Мустақилликни қўлга киритган ва кенг кўламли 
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иқтисодий ислоҳотларни бошлаб юборган Ўзбекистоннинг фожиали 

келажагини башорат қилган хорижлик пессимист экспертлар ҳам ўз 

қараш ва хулосаларини аҳоли бандлиги муаммолари билан 

боғлаганликлари бежиз эмас. 

Лекин реал амалиѐт бу ва бунга ўхшаш кўпгина назарий 

башоратларни бекор қилди. Янги иқтисодий шароитда давлат 

аҳолини бевосита иш билан таминлаш функциясидан ўзини озод 

қилган бўлса-да, у бозор хўжалиги моҳиятидан келиб чиқиб ҳамда 

мамлакатда юзага келган ниҳоятда оғир ижтимоий-иқтисодий 

вазиятни оқилона ҳисобга олган ҳолда, мувозанатли ва пухта сиѐсат 

олиб борди. Ушбу мақсадда тадбиркорликни, хусусан, кичик 

бизнесни қўллаб-қувватлаш орқали  кўплаб янги иш ўринларини 

ташкил қилишга имкониятлар яратиб берилди, миллий 

иқтисодиѐтнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш ва 

экспорт салоҳиятини кўтариш стратегияси амалга оширилди, бозор 

стихиясидан қийналиб қолган аҳоли қатламларини кучли ижтимоий 

ҳимоялаш сиѐсати яратилиб, амалиѐтга татбиқ этилди.  Мамлакатни 

ўта мураккаб ижтимоий-иқтисодий вазиятдан ижтимоий низоларсиз, 

жиддий оқибатларсиз муваффақиятли олиб чиқиш жараѐнида, 

шунингдек, аҳоли бандлиги ва ишсизлик билан боғлиқ зиддиятли 

муаммоларни ечиш амалиѐти натижасида, Ўзбекистонда меҳнат 

бозорининг ўзига хос модели яратилди. У ўзининг алоҳида 

хусусиятлари билан бошқа постсоциалистик мамлакатларда 

шаклланган меҳнат бозорларидан алоҳида ажралиб туради. 

Ўзбекистондаги меҳнат бозорининг бу жиҳатлари, умуман, 

Республикада меҳнат муносабатлари ва бандлик соҳасидаги мураккаб 

муаммоларни муваффақиятли ва оқилона ҳал қилиш тажрибасининг 

мазмун-моҳияти ва сирлари тадқиқотчилар томонидан чуқур таҳлил 

қилиниши ва умумлаштирилиши лозим. 

Лекин меҳнат муносабатлари, айниқса, меҳнат бозорида ишчи 

кучига бўлган талаб ва таклиф ўртасида, меҳнат сарфлари ва иш ҳақи 

ўртасида муайян, ҳар иккала томонни ва демак, бутун жамиятни 

қониқтирадиган оқилона нисбатни ўрнатиш борасида ҳали ечилмаган 

ўткир ва долзарб муаммолар жуда кўп. Энг муҳими, ижтимоий-

иқтисодий тараққиѐт, ўтиш даврининг тобора якунланиб бориши ва 

маданийлашган бозор муносабатларининг қарор топиб бориши, 

меҳнат муносабатлари соҳасидаги эмпирик ва назарий билимларнинг 

кенгайиб бориши  аҳоли бандлиги ва ишсизлигига доир янгидан-янги 

муаммоларни келтириб чиқармоқда. Масалан, ўтиш даврининг 

дастлабки босқичларида ижтимоий кафолат сифатида аҳолининг 
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яшаш минимуми ҳақида алоҳида қонун ишлаб чиқиш ва қабул қилиш 

муаммоси ҳали мавжуд эмас эди. Ўша даврда муаммо мамлакат 

иқтисодиѐтига илк қадамларини қўйиб бошлаган бозорнингсалбий 

оқибатларидан, жиддий ва маънавий асоратларидан аҳолини кучли 

ижтимоий ҳимояга олишдан иборат эди. Энди аҳолини яшаш 

минимумини белгилаш ва уни энг кам иш ҳақи билан уйғунлаштириш 

муаммоси юзага чиқди, чунки жамият эндигина шундай муаммони 

қўйиш ва ечиш имкониятига эга бўлди, яъни бу даражада жиддий 

ижтимоий муаммони ҳал этишнинг иқтисодий негизи яратилди. 

 Бугунги кунда Ўзбекистонда меҳнат муносабатлари ва аҳоли 

бандлигига оид муаммолар рўйхатида меҳнат ресурсларидан оқилона 

ва самарали фойдаланиш муаммоси биринчилар қаторида турибди. 

Муаммонинг моҳияти шундаки, ҳар бир меҳнатга лаѐқатли кишини 

ижтимоий ишлаб чиқаришга жалб этмасликнинг ҳам сиѐсий, ҳам 

иқтисодий, ҳам ижтимоий салбий оқибатлари бор. Ижтимоий ишлаб 

чиқаришда иштирок этмаѐтган ҳар бир меҳнатга лаѐқатли 

индивиднинг мавжудлиги, бу ҳолатнинг келиб чиқиш сабабларидан 

қатъи назар, кимнингдир даромад манбаидан маҳрум эканлигини 

англатади. Бундай шахслар ѐ бошқалар ҳисобидан яшашлари ѐки 

даромаднинг ижтимоий ишлаб чиқаришдан ўзга, аниқроғи, 

ғайриқонуний манбаларига эга бўлишлари керак. Иқтисодий 

жиҳатдан ижтимоий ишлаб чиқаришда фаол иштирок этмаѐтган ҳар 

бир индивид миллий иқтисодиѐтдаги муайян даражадаги йўқотишни 

англатади. (Масалан, Ўзбекистонда бугунги кунда меҳнатга лаѐқатли 

аҳоли сони, яъни меҳнат ресурслари 17865,4 минг кишини ташкил 

этади. Шундан 11919,1 минг киши ѐки 66,7 фоизи ижтимоий ишлаб 

чиқаришда банд. Агар ҳозирги кунда маълум сабабларга кўра, 

ижтимоий ишлаб чиқаришда иштирок этмаѐтганлар бандлигини 

таъминлашга эришсак, ЯИМ ҳам сезиларли даражада ошган бўлар 

эди). Сиѐсий жиҳатдан ишлаш истаги бор, лекин ўзига мақбул ишни 

излаб топа олмаѐтган киши ўзи яшаб турган жамиятдан ва мамлакатда 

олиб борилаѐтган ижтимоий-иқтисодий сиѐсатдан маълум даражада 

қониқмаслик кайфиятида бўлади. 

Бугунги кунда меҳнат муносабатлари ва аҳоли бандлиги,  

ишсизлик даражасини пасайтиришга оид жиддий муаммолардан яна 

бири бу расмий ва норасмий бандлик муаммоси. Айниқса, мамлакат 

аҳолисининг қарийб ярми яшаб турган, меҳнат ресурсларидаги улуши 

эса 50,0 фоиздан ҳам юқорироқ бўлган қишлоқ жойлари учун янада 

кескинроқ ва муҳимроқ муаммо ҳисобланади. Расмий статистик 

маьлумотларга кўра, ҳозирги кунда қишлоқларда жойлашган меҳнат 
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ресурслари 13,1 млн. кишидан иборат. Шундан қишлоқ 

иқтисодиѐтининг етакчи тармоғи бўлган аграр соҳада атига 3,2 млн. 

киши банд. Қишлоқ иқтисодиѐтининг қолган тармоқларида ҳамда 

шаҳарларда жойлашган корхона ва ташкилотларда расман банд 

бўлганлар яна шунчани ташкил этганда ҳам қишлоқларда яшаб 

турган аҳолидан фақат 6,4 млн. киши қонунлаштирилган тарзда 

рўйхатдан ўтган. Қишлоқ аҳолисининг қолган меҳнатга лаѐқатли 

қисми нима билан шуғулланади? Бу ҳақда аниқ расмий маълумотлар 

ҳам, уларнинг келиб чиқиш сабаблари таҳлил ва тафсилотлари ҳам, 

уни бартараф қилиш зарурати ва йўллари бўйича арзигулик илмий 

тадқиқотлар, таклиф ва тавсиялар ҳам йўқ. Ваҳоланки, замонавий 

меҳнат бозорида норасмий бандлик бўлмаслиги, бўлган тақдирда ҳам 

кам улушда бўлиши керак. Демак, норасмий бандликни расмий 

бандликка айлантиришнинг самарали механизмлари илмий асосда 

ишлаб чиқилиши ва тезкорлик билан амалиѐтга жорий этилиши 

лозим. 

Ўзбекистонда бозор муносабатларига асосланган ва ижтимоий 

йўналтирилган иқтисодиѐтни шакллантириш ва уни ривожлантириш 

жараѐнида унинг энг асосий ва ўта муҳим таркибий қисмларидан 

бири бўлган меҳнат муносабатлари ва аҳоли бандлиги соҳасидаги 

юқорида зикр этилган ва бир қатор бошқа долзарб муаммолар 

монография муаллифларининг диққат-эътиборини жалб қилди. 

Монографияда илгари сурилган асосий концепция: қишлоқ жойларда 

меҳнатга лаѐқатли аҳолининг юқори бандлигини таьминлаш, 

иқтисодиѐтда банд бўлганларни тўла расмий рўйхатга олиш, расман 

банд бўлганларни меҳнат натижаларига мос ва муносиб равишда 

моддий рағбатлантириш воситасида қишлоқларда иқтисодий 

тараққиѐтни юксалтиришдан иборат. Монография муаллифлари ана 

шу муҳим масала ва муаммолар бўйича ўз ўй, фикр ва 

мулоҳазаларини Сиз, азиз китобхонлар билан баҳам кўришни, 

аниқроғи, Сизнинг муҳокамангизни чиқаришни, лозим деб топди. 

 Муаллифлар коллективи 

рахбари, иқтисод фанлари 

доктори М.М.Мухаммедов. 
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КИРИШ 

_________________________________________________________ 

 

Жамият ўз тараққиѐти жараѐнида турли муаммоларга дуч келади, 

уларни ечиш, бартараф этиш асосида ривожланади, юксалишнинг 

янги поғоналарига кўтарилади. Лўнда қилиб айтганда, ҳар қандай 

тараққиѐт муаммодан бошланади. Лекин жамият тараққиѐти йўлида 

пайдо бўладиган муаммолар ичида шундай муаммолар ҳам борки, 

уларни ечиб, охирига етишнинг имкони йўқ: гўѐ булоқдан сувни 

олган сайин у яна тўлиб тургани каби, бундай муаммоларни ечгандан 

кейин ҳам улар яна муаммолигича қолаверади. Ана шундай 

муаммолар сирасига аҳоли бандлиги муаммоси киради. Агар бугун 

биз бор имкониятларимизни ишга солиб, аҳоли бандлиги муаммосини 

ҳал қилсак ва тўла бандлик даражасига эришсак, салгина вақт 

ўтганидан кейин яна у муаммога айланади. Вақтни тежаш қонуни 

амал қилиши натижасида кишилик жамияти тараққиѐтининг кейинги 

босқичларида юзага келган аҳоли бандлиги муаммоси шу қонун амал 

қилиши тўхтаганга қадар давом этаверади. Ваҳоланки, вақтни тежаш 

қонуни объектив характерга эга бўлиб, унинг амал қилиши кишилик 

жамиятида ҳеч қачон тўхтамас экан, аҳоли бандлиги муаммосини ҳам 

батамом ҳал қилиб бўлмайди. Шу сабабли бандлик муаммосини ҳал 

этиш эмас, балки уни имкони борича юмшатиш  ҳақида фикр 

юритсак, тўғрироқ бўлади. 

Модомики аҳоли бандлиги муаммосини ҳал этиб бўлмас экан,  

демак, уни ечишга ҳаракат қилиш, ечимини излашнинг ҳожати йўқ, 

деган хулоса чиқариш мумкин эмас. Аксинча, бугунги кунда дунѐ 

мамлакатлари бўйича ўта долзарб ва ўткир муаммога айланган аҳоли 

бандлигини таъминлаш муаммоси хусусида кенг кўламда ва чуқур 

илмий-назарий тадқиқотлар, юқори амалий самара берадиган илмий 

изланишлар олиб бориш зарур. Чунки бандлик муаммосида аҳоли 

кенг қатламлари ҳаѐтий манфаатлари, ижтимоий тотувликка даъват 

қилаѐтган давлат манфаатлари, халқнинг фаровон турмушига бефарқ 

бўлмаган жамият манфаатлари, жаҳон бозорида юқори 

рақобатбардошликка интилаѐтган миллий иқтисодиѐт имкониятлари 

мужассамланган. Халқаро меҳнат тақсимотида ўзларига муносиб 

ўринни эгаллаб олган ҳамда саноати юқори ривожланган Ғарб 
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