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GİRİŞ 
 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Hər bir ölkənin 
sosial-iqtisadi siyasətində sosial müdafiənin gücləndirilməsi aparıcı 
yer tutur. Sosial müdafiə təmin olunmadan nəinki sosial təhlükəsiz-
liyə, həmçinin iqtisadiyyatın səbatlı inkişafına nail olmaq qeyri-
mümkündür.  

Son illərdə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr sosial 
müdafiəni gücləndirməkdən ötrü öz sosial strategiyalarında ciddi 
dəyişikliklər edir, müxtəlif islahatlar həyata keçirirlər. Müasir şərait-
də dünya ölkələri, insanların tələbatlarına yanaşmalarını dəyişmək, 
eləcə də sosial siyasətdə dəqiqləşdirmələr aparmaq məcburiyyətin-
dədirlər. Təsadüfi deyil ki, 1995-ci ildə Kopenhagendə 186 ölkənin 
nümayəndəsinin, o cümlədən 177 dövlət başçısının iştirakı ilə keçiri-
lən “Sosial inkişaf üzrə Ümumdünya Konfransı”nda sosial strategi-
yanın iqtisadi planlaşdırmaya daxil edilməsini tanıyan Bəyannamə 
qəbul olundu. Bu Bəyannamədə dünya ölkələrinə sərvət və gəlirlərin 
daha ədalətli bölgüsünə çağırış edilirdi. 2000-ci ildə BMT-nin Baş 
Assambleyasının xüsusi sessiyası qlobal iqtisadiyyatda sosial ədalət 
və rifah məsələsinin önə çəkilməsi təşəbbüslərinə yeni impuls verdi.  

Son illərdə Azərbaycanda da həyata keçirilən sosial-iqtisadi 
siyasət, qəbul edilən proqramlar, strategiyalar və konsepsiyalar gəlir-
lərin ədalətli bölgüsünə, əhalinin sosial təminatının və sağlamlığının 
gücləndirilməsinə, məşğulluq və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, 
işsizlik və yoxsulluğun azaldılmasına, ümumiyyətlə, sosial müdafiə 
sisteminin təkmilləşdirilməsinə hədəflənmişdir. Aparılan sosial-
iqtisadi siyasət nəticəsində işsizliyin və yoxsulluğun səviyyəsi azal-
dılmış, doğulanda gözlənilən ömür müddəti artmış, həyat səviyyəsi 
nəzərəçarpacaq şəkildə yüksəlmişdir. Lakin bu istiqamətdə müəyyən 
irəliləyişlərə nail olunsa da, ölkənin iqtisadi inkişaf tempi ilə sosial 
inkişaf tempi arasında uyğunsuzluq müşahidə edilməkdədir. Belə ki, 
sosial inkişafı xarakterizə edən bir sıra göstəricilər bəzi inkişaf etmiş 
(bəzən də inkişaf etməkdə olan) ölkələrin anoloji göstəriciləri ilə 
müqayisədə aşağı olmuş, beynəlxalq standartlara cavab verməmişdir.  

Ölkəmizdə sosial müdafiənin təmin olunmasında birbaşa iştirak 
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edən sahələrin (təhsil, səhiyyə, pensiya) inkişafı və bir sıra makro-
iqtisadi göstəricilərin (məşğulluq, əməkhaqqı və s.) səviyyəsi ilə 
bağlı problemlər mövcuddur. Belə ki, səmərəli məşğulluq səviyyəsi 
və təhsilin keyfiyyəti aşağıdır, işsizliyin azaldılması ilə bağlı aktiv 
metodlara nisbətən passiv metodlar üstünlük təşkil edir, kadr hazırl-
ığı ilə əmək bazarının tələb-təklifi arasında uyğunsuzluq mövcuddur, 
bir sıra sağlamlıq göstəriciləri beynəlxalq standartlara cavab vermir, 
dövlət səhiyyə vəsaitləri qeyri-səmərəli bölünür, səhiyyə xərclərinin 
tərkibində əhalinin vəsaitlərinin payı yüksəkdir, pensiyaların və 
müavinətlərin məbləği azdır, pensiyaların məbləğinin orta aylıq 
əməkhaqqına nisbəti beynəlxalq normadan aşağıdır, qeyri-dövlət 
pensiya təminatı formalaşdırılmamışdır, müavinətlərin verilməsində 
ünvanlılıq tam şəkildə təmin olunmamışdır. 

Bu problemlərin həlli sosial müdafiənin gücləndirilməsi baxımın-
dan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial müdafiənin gücləndirilməsi 
üçün hansı islahatlar həyata keçirilməlidir? Sosial müdafiənin 
gücləndirilməsinə mane olan amillər hansılardır? Qeyd etmək lazım-
dır ki, sosial müdafiənin gücləndirilməsi dövlətin bu sistemi tənzim-
ləməsi dərəcəsindən birbaşa asılıdır. Bu sistemə dövlət müdaxiləsinin 
optimal həddi (və ya aralığı) tapılmalıdır. Zərurət olduqda dövlət 
sosial müdafiənin gücləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayan sahə-
lərə - səhiyyə, pensiya və s. müdaxiləni çoxaltmalı, zərurət olmadıq-
da azaltmalıdır. Eynilə, özəl sektora şərait yaratmalıdır ki, sosial 
müdafiəni təmin etsin. Bundan ötrü sosial müdafiə sisteminə “dövlət 
nə qədər müdaxilə etməlidir?” sualına cavab tapmaq lazımdır. 
Burada əsas problem liberallaşmanın, stimullaşdırmanın, təşviqetmə-
nin səmərəlilik çərçivəsinin (buna “optimallıq çərçivəsi” də demək 
olar) müəyyən edilməsidir. Əlbəttə, bu sualın cavabını tapmaq, 
“optimallıq çərçivəsi”ni müəyyənləşdirmək o qədər də asan deyildir. 
Lakin müəyyən zaman kəsimlərində dövlətin sosial müdafiə 
sisteminə müdaxilə dərəcəsinin artırıb-azaltmasını müəyyənləş-
dirmək mümkündür və biz, dissertasiyada bu məsələni həll etməyə 
çalışmışıq. Fikrimizcə, dövlət müdaxiləsi o zaman səmərəli olur ki, 
cəmiyyətdə məmnunluq hissi yarada bilsin.  
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Son illərdə ölkədəki iqtisadi artım fonunda əhalinin sosial 
problemlərinin həlli aktuallaşmışdır. Azərbaycanda səhiyyənin, təhsi-
lin, pensiya sisteminin, əmək bazarının təkmilləşdirilməsinə xidmət 
edən mühüm sənədlər (qanun, proqram, strategiya və s.) qəbul 
edilmişdir. Belə ki, sosial-iqtisadi inkişafın gücləndirilməsi istiqamə-
tində sistemli tədbirlər (qanunvericilik bazasının formalaşdırılması, 
infrastrukturun yaradılması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və s.) 
həyata keçirilir. “Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas Sektorları 
üzrə Strateji Yol Xəritələri”ndə əsas çağırış qlobal dəyər zəncirinə 
qoşulmaqla Azərbaycanın iqtisadiyyatının gücünü artırmaq olsa da, 
son məqsəd əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, əhalinin 
məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, ölkədə sosial təhlükəsizliyin 
təmin olunmasıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə 
milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 
xəritələrinin Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisa-
diyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inklüzivliyini və sosial rifahı daha 
da artırmasını təmin edəcəyi göstərilir [1, s.4].  

Qəbul olunan dövlət sənədlərinin və aparılan islahatların Azər-
baycanda sosial müdafiənin gücləndirilməsinə təsir göstərməsi əsas 
gözləntilərdəndir. Bəs reallıqda necə, aparılan bu islahatlar, qəbul 
edilən sənədlər sosial müdafiənin gücləndirilməsi üçün yetərlidirmi? 
Daha hansı islahatların həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır?  

Qarşıya qoyulan vəzifələrə nail olmaq üçün uzun zaman və 
böyük maliyyə vəsaitləri ilə yanaşı, əsaslı islahatların aparılması 
tələb olunur. Bu baxımdan, sosial müdafiənin gücləndirilməsi istiqa-
mətində fundamental və tətbiqi tədqiqatların aparılması, elmi əsas-
landırılmış nəticələrin əldə edilməsi və tətbiqi, həm maliyyə, həm də 
zaman itkisinin qarşısını ala bilər. 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 
Xəritəsi// 6 dekabr  2016-cı ildə qəbul edilmişdir. – Bakı.  URL: https://azertag.az/ 
store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf 

https://azertag.az/
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Hazırda Azərbaycanda sosial müdafiənin təmin edilməsi, onun 
ayrı-ayrı tərkib hissələrinin - əmək bazarının tənzimlənməsi, səhiyyə 
sahəsinin, pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, bu sahələrin istər 
maliyyə təminatı, istər təşkilati-idarəetmə, istərsə də tənzimləmə 
mexanizmləri baxımından ciddi problemlər mövcuddur. Belə ki, 
Azərbaycanda sosial müdafiənin gücləndirilməsinə xidmət edən bir 
sıra zəruri qanunlar qəbul edilməyib və qəbul edilən bəzi normativ-
hüquqi sənədlərdə boşluqlar vardır. Sosial müdafiə sisteminin tən-
zimlənməsi ilə bağlı problemlərin həlli yolları hər bir ölkə üçün 
spesifikdir, dəyişkəndir, həmçinin də müəyyən zaman çərçivəsində 
bir-birindən fərqlənir. 

Qeyd olunan problemlərin uzunmüddətli dövr üçün aktuallığını 
nəzərə alaraq, sosial müdafiənin gücləndirilməsi və təkmilləşdiril-
məsi yollarının araşdırılması, problemlərin aşkar edilməsi, onların 
həlli yollarının tapılması vacibdir.  

Bu günə qədər sosial müdafiəyə, onun tərkib hissələrinə aid müx-
təlif yanaşmalara əsaslanan çoxlu sayda tədqiqatlar aparılmışdır. 
Təbii ki, bir dissertasiyada bütün alimlərin və əsərlərin adlarını sada-
lamaq qeyri-mümkündür. Biz, bu sahədə daha çox əsərləri olan alim-
lərin adlarını çəkəcəyik.   

Sosial müdafiə, onun ayrı-ayrı tərkib hissələri (insan potensialı, 
əmək bazarı, məşğulluq, yoxsulluq, sosial müavinətlər və s.) ilə bağlı 
Azərbaycanda A.Ə.Əliyev, A.S.Quliyev, Q.S.Hüseynov, A.F.Ab-
basov, M.X.Meybullayev, Ə.Q.Əlirzayev, T.Ə.Quliyev, H.M.Rəcəb-
li, R.A.Hüseynov, Q.C.İmanov, Y.H.Həsənli, M.Q.Məmmədova, 
N.Ə.Qasımov, V.A.Mütəllimova, C.B.Quliyev, P.S.Həsənov, xarici 
ölkə alimlərindən D.V.Zerkalov, C.Gillion, T.Caplow, S.Doyl, D.Fi-
şer, T.Cahit, A.Kadir, T.Yazqan, A.Güzel, A.R.Okur, N.Caniklioğlu, 
B.Balcı, N.Gerek, Y.Alper, T.İ.Zaslavskaya, V.D.Roik, V.M.Rutqay-
zer, P.Şpilko, P.Harvey, R.Holmes, R.Slater, S.Devereux, R.Sabates-
Vheeler, R.Holmes, Y.Jorens, B.Spiegel, J.Fillon, G.Strban, P.Denni, 
A.Barrientos, D.Hulme, N.Jones, T.Shahrokh, A.Barrientos, A.Nor-
ton, T.Convay, M.Foster, M.Grosh, C.del Ninno, E.Tesliuc, A.Ouer-
ghi, S.Aydın və başqaları tədqiqatlar aparmışlar.  
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Sosial müdafiənin təməlində dayanan sosial ədalətlə bağlı təd-
qiqatlar daha uzun tarixə malikdir. Belə ki, Platon, Aristotel, Sokrat, 
Spinoza, Bekon, C.Ravls, A.A.Portes, L.Kudryavçev, S.V.Kalaş-
nikov, L.F.Şteyn, A.Vaqner, A.A.Nelyubin, N.Öztürk, H.Baş, S.To-
puz, İ.V.Leonov, V.Q.Belov, H.Braun, M.Niehaus, V.A.İqolnikova, 
Azərbaycanlı alimlərdən Ş.S.Qafarov, Ə.F.Abbasov, S.D.Məmmə-
dova və başqaları əsərlərində bu mövzuya xüsusi yer ayırmışlar.  

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi üçün başlıca meyar olan 
gəlirlərin ədalətli bölgüsü, orta təbəqənin formalaşması ilə bağlı 
xarici ölkə alimlərindən K.Jini, M.Adıgüzel, C.Scott, D.Oliver, 
T.Prosser, R.Ravlings, S.Lamartina, A.Zaghini, C.Rouls, K.M.Rima-
şevskaya, V.İ.Quryev, A.E.Surinov, C.Helbreyt, V.M.Jerebin, A.N. 
Romanov və başqaları araşdırmalar aparıblar. Bu mövzunu Azər-
baycanlı alimlərdən A.F.Musayev, T.H.Hüseynov, M.H.Rizayeva, 
N.Q.Quliyeva, M.N.Əliyev, V.Ə.Qasımlı, M.M.Hüseynov və başqa-
ları öz əsərlərində tədqiq ediblər.  

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin üstünlükləri və çatışmaz-
lıqları, bazar iqtisadiyyatının inkişafı, iqtisadiyyatın dövlət tənzim-
lənməsi, sosial təminat qurumlarının liberallaşdırılması, davamlı 
inkişafa nail olmağın yolları ilə bağlı xarici ölkə alimlərindən T.Men, 
C.Keyns, C.Helbreyt, P.Samuelson, R.Solou, F.Modiqliani,  
M.H.Miller, N.Q.Menkyu, B.Bernanke, R.Hol, Azərbaycan 
alimlərindən Z.Ə.Səmədzadə, Ə.X.Nuriyev, N.Müzəffərli (İmanov), 
F.F.Mustafayev, F.Ə.Qənbərov, M.A.Əhmədov, A.Ş.Şəkərəliyev, 
G.Z.Yüzbaşiyeva, H.B.Allahverdiyev, K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov 
və digər adlarını çəkə bilmədiyimiz yüzlərlə tədqiqatçılar araşdırma 
aparmış, mühüm nəticələr əldə etmişlər.  

Azərbaycan alimlərindən Ş.M.Muradov, S.S.Mehbalıyev, R.Ş. 
Muradov, R.K.İsgəndərov, A.K.Gözəlova, R.C.Efen-diyev, 
G.Ə.Əzizova, S.M.Seyidova, xarici ölkə alimlərindən A.E.Kotlyar, 
V.V.Adamçuk, O.V.Romaşov, M.E.Sorokin və başqaları əmək 
bazarı problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuşlar.    

Sosial müdafiənin təmin olunmasında iştirak edən sahələrdən biri 
olan səhiyyənin liberallaşması ilə bağlı G.Fattore, F.Tediosi, İ.Hof-
bauer, M.Labonte, M.A.Gil1, J.M.B.Garcia, L.Davis, F.Erixon, 
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T.Schulten, V.Sauter, J.Filippon, L.Giovanella, M.Konder, A.M. Pol-
lock, S.Lester, D.Vera, M.S.Sebastiyan, A.K.Hurtig, K.Rasanathan, 
Azərbaycanlı alimlərdən T.N.Əliyev, A.B.Quliyeva, M.G.Gülalıyev, 
H.S.Quliyev, S.M.Mahmudov tədqiqatlar aparmışlar.  

Xarici ölkə alimlərindən V.D.Roik, V.S.Andreyev, U.Aydın, 
J.Pinera, G.Bonoli, А.А.Popov, J.L.Katz, K.Borden, E.Andrevs, 
O.Topak, B.B.İzgi, M.Z.Ak, Ş.Cicioğlu, G.İşseveroğlu, Z.Hatunoğlu, 
U.Aydın, M.Veinberger, T.P.Hsieh, S.Uğur, L.Liu, M.Orenstein, 
F.Çibalski, J.Villiamson, V.Poortvliet, T.Laine, B.Bosvorth, G.Burt-
less, N.Barr, P.Diamond, E.Fultz, M.Ruck, R.Minns, J.V.Heijden, 
A.Mesa, F.Bertranou, E.Valker, M.Pallares-Miralles, C.Romero, 
E.Vhitehous, Azərbaycanlı alimlərdən M.N.Əliyev, Ə.T.Nağıyev, 
Ü.İ.Mürşüdov, A.S.Quliyev pensiya sahəsindəki mövcud vəziyyət, 
aparılan islahatlar, pensiya qurumlarının özəlləşdirilməsi və bu 
sahədəki özəlləşdirmənin sosial-iqtisadi inkişafa təsirləri ilə bağlı 
dəyərli tədqiqatlar aparmışlar. 

Yuxarıda adları çəkilən alimlər əsas etibarilə əmək bazarının 
tənzimlənməsi, sosial müdafiənin təmin olunması, səhiyyənin inki-
şafı, pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi və s. məsələləri araşdır-
mışlar.  

Azərbaycanda bu günə qədər yerinə yetirilən tədqiqatlarda sosial 
müdafiənin ayrı-ayrı komponentləri (təhsil, səhiyyə, həyat səviyyəsi, 
yoxsulluq, pensiya təminatı, sosial sığorta, sosial yardım və s.) ilə 
bağlı problemlərə yer verilmişdir. Lakin bu tədqiqatlarda sosial 
müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsi, sosial müdafiə sisteminin 
(pensiya sisteminin, səhiyyə sahəsinin, əmək bazarının) liberallığı 
(dirijistliyi) dərəcəsinin ölçülməsi, iqtisadi modellərlə (liberal, 
dirijist) sosial inkişaf və iqtisadi artımla sosial inkişaf arasındakı 
asılılıqlar, iqtisadi inkişafın sosial inkişafa təsirinin 
qiymətləndirilməsinə istiqamətlənən fundamental və tətbiqi tədqiqat 
işi yerinə yetirilməmişdir.  

Ümumiyyətlə, bu sahədə aparılan tədqiqat işlərinin iqtisad elmi, 
ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətini azaltmadan, deyə bilərik ki, 
indiyə kimi aparılan tədqiqat işlərində sosial müdafiənin dövlət 
tənzimlənməsi və sosial müdafiə sisteminin liberallığı (dirijistliyi) 

http://nationalinterest.org/profile/simon-lester
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dərəcəsinin ölçülməsi ilə bağlı heç bir beynəlxalq təşkilat və 
tədqiqatçı konkret ölçmə metodologiyası irəli sürməmişdir. Bu 
araşdırmanın ölkəmizdə və xaricdə aparılan tədqiqatlardan əsas fərqi 
ondan ibarətdir ki, tədqiqatda sosial müdafiə sisteminin dövlət 
tənzimlənməsi dərəcəsi (sosial müdafiə sisteminin liberallığı (drijist-
lilyi)) ölçülmüş, sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsi üzrə 
qiymətləndirmə aparılmışdır.  

İnsan amilinin ön plana çıxarıldığı müasir dünyada dissertasiyada 
qoyulan problemin aktual olduğunu, Azərbaycan və dünya iqtisad 
elmi üçün elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb etdiyini söyləmək 
mümkündür. Odur ki, sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzim-
lənməsi dərəcəsinin ölçülməsi və effektivliyinin qiymətləndirilməsi, 
alınan nəticədən asılı olaraq qısa və uzunmüddətli perspektivə hesab-
lanan islahatların elmi əsaslarının hazırlanması zəruridir.  

Tədqiqatın obyekti kimi sosial müdafiənin təmin edilməsində 
birbaşa iştirak edən sahələr (əmək bazarı, səhiyyə, pensiya) seçil-
mişdir.  

Tədqiqatın predmetini Azərbaycan Respublikasında sosial 
müdafiənin gücləndirilməsi və bu sistemin dövlət tənzimlənməsi ilə 
bağlı iqtisadi hadisə və proseslərin nəzəri, metodoloji və praktiki 
məsələlərinin öyrənilməsi təşkil edir.  

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi Azər-
baycan Respublikasında sosial müdafiənin gücləndirilməsi yollarının 
araşdırılması və sosial müdafiənin gücləndirilməsi üçün bu sistemin 
dövlət tənzimlənməsi dərəcəsinin ölçülməsidir. Bu məqsədin həyata 
keçirilməsi üçün aşağıdakı vəzifələrin həlli nəzərdə tutulmuşdur: 

1. Sosial müdafiəyə dair nəzəri yanaşmaların araşdırılması və 
nəticələrin çıxarılması 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün “sosial müdafiə”, “sosial 
təminat” anlayışlarının mahiyyəti, bu anlayışlar arasında bağlılıq 
tədqiq ediləcək, müəllif yanaşması irəli sürüləcəkdir. Sosial 
müdafiəni xarakterizə edən göstəricilər sistemi tədqiq olunacaqdır.  

2. Sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsinin (liberal, 
dirijist) iqtisadi əsaslarının araşdırılması, nəzəri və praktiki nəticə-
lərin çıxarılması  
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Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün, liberal və dirijist iqtisadi 
modellərdə sosial müdafiənin təmin olunması istiqamətləri araşdırı-
lacaqdır. Dövlətin sosial siyasəti, gəlirlərin ədalətli bölgüsü tədqiq 
ediləcəkdir. Sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərəcəsi 
qiymətləndiriləcəkdir.  

3. Sosial müdafiəyə təsir edən amillərin ölkələrarası müqayi-
səli təhlili və sosial müdafiənin təmin olunması səviyyəsinin 
qiymətləndirilməsi  

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün sosial müdafiənin təmin 
olunmasında iqtisadi inkişafın, demoqrafik proseslərdə baş verən 
dəyişikliklərin rolu təhlil olunacaqdır. Müxtəlif sosial-iqtisadi model-
lərdə (liberal, dirijist) ölkələrarası müqayisəli təhlillər əsasında sosial 
müdafiənin təmin olunması səviyyəsi qiymətləndiriləcək, mövcud 
problemlər aşkar ediləcəkdir. 

4. Azərbaycanda sosial müdafiənin (məşğulluq səviyyəsi, əhali-
nin sağlamlığının qorunması, pensiya və müavinət təminatı) 
mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

Bu vəzifənin icrası üçün iqtisadi islahatların sosial nəticələri, 
ölkədəki makroiqtisadi vəziyyətin rifah halına təsiri, habelə əmək 
bazarında, əhalinin məşğulluq və işsizlik səviyyəsində baş verən son 
dəyişikliklər təhlil olunacaqdır. Son illərdə səhiyyə, pensiya və sosial 
yardım sistemlərində aparılan islahatlar müqayisəli şəkildə tədqiq 
ediləcəkdir.  

5. Liberal və dirijist iqtisadi modellərin sosial müdafiənin təmin 
edilməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi 

Bu vəzifənin icrası üçün, ölkələrarası müqayisə aparmaqla 
iqtisadi tənzimləmənin sosial rifaha təsiri qiymətləndiriləcək, əmək 
bazarının, səhiyyə və pensiya sistemlərinin liberallığı (dirijistliyi) 
dərəcəsi ölçüləcəkdir. Əmək bazarının, səhiyyə və pensiya sistem-
lərinin liberallığı (dirijistliyi) dərəcəsinin ölçülməsi əsasında yekun 
olaraq 30 ölkə üzrə sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsi 
dərəcəsi qiymətləndiriləcəkdir.  

6. Azərbaycanda sosial müdafiənin gücləndirilməsi istiqamət-
ləri, ölkədə yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə həyata keçirilməsi zəru-
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ri olan islahatlarla bağlı elmi əsaslandırılmış təklif və tövsiyələrin 
verilməsi  

Bu vəzifənin icrası üçün sosial sahələrdə qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi, əhalinin məşğulluq və sağlamlıq səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, işsizliyin azaldılması, qeyri-dövlət pensiya təminatı-
nın formalaşdırılması, sosial yardımın müasir üsullarının tətbiqi 
istiqamətində təklif və tövsiyələr hazırlanacaqdır.  

Tədqiqat metodları. Tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, 
funksional və sektorial təhlil, sorğu, ekspert qiymətləndirməsi, 
induksiya, deduksiya, müqayisəli və sistemli təhlil, analitik-statistik, 
riyazi ölçmə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar.  
- İlk dəfə olaraq sosial müdafiə sisteminin (o cümlədən, əmək 

bazarı, səhiyyə sahəsi və pensiya sisteminin) dövlət tənzimlənməsi 
dərəcəsinin ölçülməsinin metodoloji bazası hazırlanmışdır. Statistik 
bazası əlyetər olan 30 ölkənin göstəriciləri əsasında aparılan hesab-
lamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, iqtisadi sistemlə müqayi-
sədə sosial müdafiə sistemində dövlət tənzimlənməsi dirijistyönlü 
olmalıdır. Hazırda Azərbaycanın sosial müdafiə sistemi bir çox ölkə-
lərlə müqayisədə daha liberaldır və bu sahəyə dövlət müdaxiləsinin 
artırılmasına ehtiyac vardır;  

- Sosial-iqtisadi modellərlə (dirijist, liberal) sosial müdafiənin 
təmin olunması arasında yüksək asılılıq mövcud deyil. Bəzi hallarda 
liberal iqtisadi modelə malik ölkələrdə sosial müdafiə daha yaxşı 
təmin olunur; 

- İlk dəfə olaraq, əmək bazarının dövlət tənzimlənməsi dərəcəsi 
ölçülmüş və müəyyən edilmişdir ki, ümumən dövlətin əmək bazarını 
dirijistyönlü tənzimləməsi daha məqbuldur. Azərbaycanın əmək ba-
zarı tədqiq edilən 30 ölkə arasında daha liberaldır və dövlətin bu  
istiqamətdə müdaxiləsinin artırılması zəruridir; 

- İlk dəfə olaraq səhiyyə sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərə-
cəsi ölçülmüş və müəyyən edilmişdir ki, səhiyyə sisteminin liberallıq 
səviyyəsinin yüksək olması bir çox hallarda əhalinin sağlamlıq 
göstəricilərinə mənfi təsir göstərir. Dövlət müdaxiləsinin (səhiyyə 
xərclərinin yüksəlməsi) artması ilə sağlamlıq göstəricilərinin yaxşı-
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laşması arasında müsbət asılılıq var. Azərbaycanda səhiyyə sistemi 
ümumən liberaldır və bu sahəyə dövlət müdaxiləsinin artırılmasına 
ehtiyac vardır; 

- Səhiyyə xərclərinin yüksəlməsi ilə sağlamlıq göstəricilərinin 
yaxşılaşması arasında yüksək korrelyasiya asılılığı vardır; 

- İlk dəfə olaraq, pensiya sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərə-
cəsi ölçülmüş və müəyyən edilmişdir ki, səhiyyə sahəsindən və əmək 
bazarından fərqli olaraq pensiya sistemi liberal olduğu halda daha 
səmərəli olur. Liberallaşma pensiya sistemlərinə müsbət təsir göstə-
rir. Liberallaşma nəticəsində qeyri-dövlət pensiya fondlarının vəsa-
itləri artır, gəlirlilik səviyyəsi yüksəlir, investisiya mühiti canlanır. 
Azərbaycanın pensiya sistemi tədqiq olunan 30 ölkə arasında ən 
solda yer alır və ölkəmizin pensiya sistemində liberal islahatların 
aparılması zəruridir;  

- Dünyada, o cümlədən Azərbaycanda gedən demoqrafik qo-
calma prosesi gələcəkdə dövlətlərin sosial yükünü ağırlaşdıra-caqdır. 
Bu isə sosial müdafiənin təşkilində ciddi problemlərə və sosial stabil-
liyin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Bunun mənfi nəticələrinin 
azaldılması pensiya sistemlərinin liberallaşdırılmasını zəruri edir; 

Tədqiqatın elmi yeniliyi.  
- Çoxsaylı yanaşmalara əsaslanaraq “sosial müdafiə” “sosial döv-
lət” anlayışlarına fərqli aspektdən baxılmış və onların mahiy-yətləri 
ilə bağlı nəzəri müddəalar irəli sürülmüşdür; 
- Tədqiqat işində 30 ölkənin statistik göstəricilərinin müqayisəli 
təhlili nəticəsində isbat edilmişdir ki, sosial rifah və sosial müdafiə 
yalnız sosialyönlü bazar iqtisadiyyatı sistemində deyil, həmçinin 
liberal iqtisadi modelə malik ölkələrdə də yaxşı təmin oluna bilər [4]; 
-  İlk dəfə olaraq sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsi 
dərəcəsinin ölçülməsi metodologiyası təklif edilmişdir. 3 Sub-indeks 
-  Əmək Bazarının Liberallığı (Dirijistliyi) Sub-indeksi (ƏBL(D)sİ), 
Səhiyyə Sisteminin Liberallığı (Dirijistliyi) Sub-indeksi (SSL(D)sİ) 
və Pensiya Sisteminin Liberallığı (Dirijistliyi) Sub-indeksi 
(PSL(D)sİ) əsasında Sosial Müdafiə Sisteminin Liberallığı 
(Dirijistliyi) İndeksi (SMSL(D)İ) hesablanmışdır [4]; 
 - Əmək Bazarının Liberallığı (Dirijistliyi) Sub-indeksi əsasında is-
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bat edilmişdir ki, Azərbaycan bu sub-indeks üzrə kifayət qədər sağda 
(tədqiq olunan 30 ölkə arasında ən liberal (sağçı) ikinci ölkə) yerləşir 
və ölkəmizdə əmək bazarına dövlət müdaxiləsinin artırılmasına 
ehtiyac vardır [3]; 

- Səhiyyə Sisteminin Liberallığı (Dirijistliyi) Sub-indeksi əsasında 
isbat edilmişdir ki, Azərbaycan 30 ölkə arasında ən liberal (sağçı) 
ikinci ölkədir və ölkəmizin bu indeks üzrə “sollaşdırılması” zəruridir 
[5];  

- Azərbaycanda və dünyada əhalinin gəlirləri, ev təsərrüfatlarının 
səhiyyə xərcləri ilə doğulanda gözlənilən ömür müddəti arasında 
yüksək asılılığın olduğu müəyyən edilmişdir [5];  

- Pensiya Sisteminin Liberallığı (Dirijistliyi) Sub-indeksi əsasında 
isbat edilmişdir ki, 30 ölkə arasında Azərbaycan ən dirijist (solçu) 
pensiya sisteminə malik ölkədir [19].  

- Ölkəmizdə özəl pensiya fondlarının yaradılmasının həm iqtisadi 
inkişaf, həm də sosial müdafiənin gücləndirilməsi üçün zəruriliyi 
əsaslandırılmışdır [4]; 

- Dövlətin pensiya sisteminə təkcə birbaşa deyil, dolayısı ilə də 
(məsələn, özəl pensiya təminatının formalaşdırılmasını stimullaş-
dırmaqla) müdaxilə edərək pensiyaçıların sosial müdafiəsini güclən-
dirməsinin mümkünlüyü əsaslandırılmışdır [4]; 

- Pensiyaların nisbi göstəriciləri ilə pensiya sisteminin liberallığı 
arasında yüksək asılılığın olmadığı müəyyənləşdirilmişdir. Bu göstə-
ricilərin həm dövlət, həm də özəl pensiya təmintının üstünlük təşkil 
etdiyi ölkələrdə daha yüksək və ya daha aşağı olması konkret hesab-
lamalarla isbat olunmuşdur [4]; 

- Pensiya sisteminin liberallaşdırılmasını zəruri edən sosial, 
iqtisadi, demoqrafik amillər müəyyənləşdirilmişdir [19]; 

- Azərbaycanda pensiya sahəsində aparılan inzibati xarakterli 
islahatların gözlənilən səmərəni vermədiyi isbatlanmış və hazırda 
ölkəmizin pensiya təminatı sisteminin qismən liberallaşdırılmasının 
(sağlaşdırılmasının) zəruri olduğu əsaslandırılmışdır [19]; 

- İlk dəfə olaraq Azərbaycanda qeyri-dövlət pensiya təminatının 
formalaşdırılması mexanizmi irəli sürülmüşdür [69]; 
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Dissertasiya işində Azərbaycanda sosial müdafiənin güclən-
dirilməsi istiqamətində həyata keçirilməsi zəruri olan islahat və 
tədbirlərlə bağlı təklif və tövsiyələr verilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat işindən əldə 
olunmuş nəzəri nəticələr sosial sferanın iqtisadiyyatı, səhiyyənin 
iqtisadiyyatı, əməyin iqtisadiyyatı, sosial müdafiənin müasir prob-
lemləri, sosial təminatın dövlət tənzimlənməsi fənlərinin tədrisində 
istifadə oluna bilər. Tədqiqat işindən sosial müdafiənin güclən-
dirilməsi ilə bağlı problemlərin həll olunmasında, sosial müdafiə ilə 
bağlı proqram və konsepsiyaların hazırlanmasında, habelə bu istiqa-
mətdə dövlət tənzimlənməsinin optimallaşması ilə bağlı qərarların 
qəbulunda istifadə edilə bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqat işinin nəticəsindən bir sıra 
dövlət sənədlərinin («2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Respubli-
kasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair», “2008-2012-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləş-
dirilməsinə dair” Dövlət Proqramlarının, “2013-2017-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkisafı Dovlət 
Proqramı”nın icrasında (14 may 2011-ci il tarixli 01/1-9 saylı 
arayış), “Модели социального страхования в постсоциалисти-
ческой системе социальной поддержки населения. Сравнитель-
ный анализ опыта стран СНГ (Азербайджан) layihəsinin icrası-
nda (1 dekabr 2008-ci il tarixli 11-m saylı müqavilə), “Mənzil-
kommunal təsərrüfatı sisteminin müasir vəziyyətinin təhlili və onun 
fəaliyyətinin bazar münasibətlərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində 
təklif və tövsiyələrin  hazırlanması” (19 iyun 2013-cü il tarixli İİN-
X/O-5117/2013 saylı arayış), “Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı 
inkişaf konsepsiyasında rəqabətqabiliyyətlliiyin qiymətləndirilməsi 
metodologiyaları” (EİF-2012-2(6)-39/27/5 saylı arayış), “Pensiya-
çıların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində qeyri-dövlət pensiya 
təminatının rolunun təhlil olunması və artırılmasına dair təklif və 
tövsiyələrin hazırlanması” layihələrinin hazırlanmasında (4 noyabr 
2016-ci il tarixli İN-X/O-12950/2016 saylı arayış), “2018–2020-ci 
illərdə Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə 
Dövlət Proqramı”nın icrasında (09 avqust 2017-ci il tarixli müqa-
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vilə) bilavasitə istifadə olunmuşdur.  
Bundan başqa, əldə olunmuş nəticələrlə bağlı Azərbaycan, Çin 

Xalq Respublikası, Macarıstan, Türkiyə, Malta, Rusiya, Ukrayna, 
Belarusda keçirilən konfrans və forumlarda çıxışlar edilmişdir. On-
ların sırasına “ХХI век: Итоги и новые горизонты социальной 
работы” (Rusiya-2006), “Социально-экономические проблемы 
формирования трудовых отношений” (Rusiya-2007), “Новое ка-
чество экономического роста: инновации, инвестиции, конку-
рентоспособность” (Belarus-2007), “Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın 
qloballaşma prosesləri” (Azərbaycan-2007, 2010, 2014),  “Macarıs-
tan və Azərbaycan: Mədəniyyətlərin dialoqu” (Macarıstan-2009), 
«Актуальные проблемы экономики и совершенстования право-
вого регулирования в экономике” (Rusiya-2009), “Приднипрось-
ки социально-гуманитарни читания” (Ukrayna-2012), “Azər-
baycan-Çin iqtisadiyyatları: müqayisəli təhlil” (Azərbaycan-2018), 
“The measurement of the level of government regulation in the social 
security system” (Türkiyə-Malta, 2020) adlı Beynəlxalq elmi-praktik 
konfranslar, “Türk Dünyası Uluslararası Sempozyum” (Küzey Kıbrıs 
Türk Cumhüriyyəti-2010)  və s. daxildir. 

Dissertasiya mövzusu üzrə ümumi həcmi 50,0 ç.v. həcmində olan 
91 (2 fərdi monoqrafiya, 6 kollektiv monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 2 
kitabça, 80 məqalə və tezis) elmi əsər dərc etdirilmişdir. Məqalə və 
tezislərin 17-si xarici jurnallarda, o cümlədən 2-si SCOPUS və Web 
of Science beynəlxalq elmi bazasına daxil olan impakt faktorlu jur-
nalda, 10-u AAK-ın tövsiyə etdiyi nüfuzlu jurnallarda dərc 
edilmişdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu 

Dissertasiyanın işinin həcmi. Dissertasiyanın  I fəsli 46 672 
işarə, II fəsli 42 780 işarə, III fəsli 66 947 işarə, IV fəsli 101 156 
işarə, V fəsli 63 025 işarə, VI fəsli 80 808 işarədən, dissertasiya 
ümumilikdə 401 388 işarədən ibarətdir.  
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MÜDAFİƏYƏ TƏQDİM EDİLƏN  ƏSAS  ELMİ  
MÜDDƏALAR 

1-ci müddəa: İlk dəfə olaraq sosial müdafiə sisteminin (o 
cümlədən, əmək bazarı, səhiyyə sahəsi və pensiya sisteminin) 
dövlət tənzimlənməsi dərəcəsinin ölçülməsinin metodoloji bazası 
hazırlanmışdır. Statistik bazası əlyetər olan 30 ölkənin 
göstəriciləri əsasında aparılan hesablamalar nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, iqtisadi sistemlə müqayisədə sosial müdafiə 
sistemində dövlət tənzimləməsi dirijistyönlü olmalıdır. Hazırda 
Azərbaycanın sosial müdafiə sistemi bir çox ölkələrlə müqayisədə 
daha liberaldır və bu sahəyə dövlət müdaxiləsinin artırılmasına 
ehtiyac vardır.  

Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi bu sistemin dövlət 
tənzimlənməsinin effektivliyi dərəcəsindən birbaşa asılıdır. Sosial 
müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərəcəsini ölçmək müm-
kündürmü? Apardığımız araşdırmalar indiyə kimi sosial müdafiə 
sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərəcəsini ölçməyə imkan verən bir 
metodologiyanın olmadığını göstərdi. İlk dəfə olaraq məhz bizim 
tərəfimizdən sosial müdafiə sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərə-
cəsini ölçən SMSL(D)İ hazırlanmışdır. Bu İndeks AMEA İqtisa-
diyyat İnstitutunun iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin ölçülməsi ilə 
bağlı təklif etdiyi metodologiyadan - İqtisadiyyatın Solluğu (Sağlığı) 
İn-deksindən (İS(S)İ, 2015) istifadə edilərək 3 Sub-indeks – 
ƏBL(D)sİ, SSL(D)sİ və PSL(D)sİ əsasında hesablanmışdır. SMSL(D)İ 
dövlətin sosial müdafiə sisteminə müəyyən zaman çərçivəsində 
müdaxiləsinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsinə, aparılan 
islahatların sosial nəticələrinin qiymətləndirilməsinə imkan verir.  

SMSL(D)İ 0-1 aralığında dəyişir: 0 – sosial müdafiə sisteminin 
“mütləq sağlığını” (sosial müdafiə sisteminə dövlətin heç bir 
müdaxilə etməməsini), 1 – “mütləq solluğunu” (sosial müdafiə 
sisteminin tamamilə dövlət tərəfindən tənzimlənməsini) göstərir. 

Tədqiqat işində SMSL(D)İ - inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan, 
post-sosialist ölkələri və sosial təminat sahəsində inqilabi islahatları 
ilə tanınan 30 ölkənin statistik göstəriciləri əsasında hesablanmışdır. 
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Bu hesablamalar zamanı MDB-yə daxil olan ölkələrin tədqiq 
edilməsi məqsədə uyğun olardı, lakin statistik məlumat bazasının 
yetərsizliyi, həmin ölkələrin tədqiqatdan kənarda qalmasına səbəb 
olmuşdur.  

Göstəricilər (Vi-Vmin)/(Vmax-Vmin) düsturu ilə indeksləşdiril-
mişdir. Sonra PSL(D)sİ-yə 0,40 əmsal, ƏBL(D)sİ və SSL(D)sİ-nin 
hər birinə 0,30 əmsal verilərək SMSL(D)İ hesablanılmışdır. 

SMSL(D)İ= 0,30*ƏBL(D)sİ+0,30*SSL(D)sİ+0,40*PSL(D)sİ 
Aşağıdakı cədvəldə SMSL(D)İ və İS(S)İ təqdim olunmuşdur. 

SMSL(D)İ-yə görə ən liberal (sağçı) ölkələr ABŞ (0,237), Avstraliya 
(0,310) və İsveçrə (0,315), ən dirijist (solçu) ölkələr isə Fransa 
(0,618), İspaniya (0,591), Yunanıstandır (0,564) . İS(S)İ-yə görə isə 
ən liberal (sağçı) ölkə İsveçrə (0,188), ən dirijist (solçu) ölkə (0,416) 
Fransadır (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. SMSL(D)İ və İS(S)İ, 2015 
 

№ Ölkələr 
SMSL 
(D)İ İS(S)İ 

 
№ Ölkələr 

SMS
L(D)İ İS(S)İ 

1 ABŞ 0,237 0,245 16 Yaponiya 0,452 0,298 
2 Avstraliya 0,310 0,300 17 Polşa 0,467 0,346 
3 İsveçrə 0,315 0,188 18 Norveç 0,478 0,265 
4 Kanada 0,332 0,238 19 Sloveniya 0,483 0,345 

5 Böyük 
Britaniya 0,367 0,227 20 Estoniya 0,496 0,288 

6 Çili 0,378 - 21 Finlandiya 0,508 0,285 
7 İsrail 0,385 0,267 22 Slovakiya  0,509 0,344 
8 Koreya 0,387 - 23 Almaniya 0,511 0,324 
9 Danimarka 0,389 0,190 24 Avstriya 0,521 0,256 

10 Yeni 
Zelandiya 0,407 0,244 25 Çexiya 0,531 0,255 

11 Niderland 0,419 0,317 26 İtaliya 0,556 0,319 
12 Azərbaycan 0,440 0,273 27 Yunanıstan 0,564 0,362 
13 Lüksemburq 0,449 0,270 28 Belçika 0,579 - 
14 İsveç 0,450 0,272 29 İspaniya 0,591 0,344 
15 Macarıstan 0,451 0,298 30 Fransa  0,618 0,416 

Mənbə: OECD, 2016 və http://economics.com.az/index.php/2015/item/1123-
oelkaevi-naetidzaelaer.html əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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SMSL(D)İ üzrə nəticələr vizual formada Şəkil 1-də göstəril-
mişdir (Şəkil 1).  

 

 
Şəkil 1. SMSL(D)İ, 2015 
Qeyd: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Şkalanın nisbi mərkəz göstəricisi (0,453) həndəsi mərkəz göstə-
ricisindən (0,350) böyükdür. Yəni, araşdırılan ölkələrdə sosial 
müdafiə sistemi sağa nisbətən sola daha meyillidir. Göründüyü kimi, 
Azərbaycan nisbi mərkəzdən sağ qütübdə yer alır. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölkəmizdə sosial müda-
fiənin təmin olunmasında iştirak edən sahələrin bəzilərinin (səhiyyə 
və əmək bazarı) dirijistləşməsinə, başqa sözlə. sosial müdafiə 
sisteminə dövlət müdaxiləsinin artırılmasına ehtiyac vardır.  

2-ci müddəa: Sosial-iqtisadi modellərlə (dirijist, liberal) sosial 
müdafiənin təmin olunması arasında yüksək asılılıq mövcud 
deyil. Bəzi hallarda liberal iqtisadi modelə malik ölkələrdə sosial 
müdafiə daha yaxşı təmin olunur. 

Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, məşğulluq, orta aylıq 
əməkhaqqı və minimum əməkhaqqı sosial müdafiənin 
gücləndirilməsində mühüm yer tutur.  

Məşğulluq əhalinin gəlirlərinin formalaşmasının əsas mənbəyi 
olmaqla, sosial müdafiənin yaxşılaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. 
İƏİT ölkələrində əmək qabiliyyətli əhali arasında məşğulluq səviy-
yəsinə nəzər salaq (Cədvəl 2).  
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Cədvəl 2. İƏİT ölkələrində əmək qabiliyyətli əhali arasında 
məşğulluq səviyyəsi, 2018 

 

№ Ölkə Məşğulluq 
səviyyəsi, % 

 № Ölkə Məşğulluq 
səviyyəsi, 
% 

1 Avstraliya 73.64 20 Koreya 66.76 
2 Avstriya 72.80 21 Latviya 71.07 
3 Belçika 64.07 22 Litva 71.11 
4 Kanada 73.63 23 Lüksemburq 67.03 
5 Çili 62.81 24 Meksika 61.36 
6 Kolumbiya 66.41 25 Niderland 76.49 
7 Çexiya  74.46 26 Yeni Zelandiya 77.49 
8 Danimarka 75.02 27 Norveç 74.47 
9 Estoniya 74.00 28 Polşa 66.94 
10 Finlandiya 71.34 29 Portuqaliya 69.23 
11 Fransa 65.24 30 Slovakiya  67.07 
12 Almaniya 75.64 31 Sloveniya 70.51 
13 Yunanıstan 54.07 32 Cənubi Afrika 42.85 
14 Macarıstan 69.17 33 İspaniya 61.65 
15 İslandiya 85.21 34 İsveç 77.21 
16 İrlandiya 68.36 35 İsveçrə 79.92 
17 İsrail 69.29 36 Türkiyə 52.49 
18 İtaliya 58.17 37 Böyük Britaniya 74.73 
19 Yaponiya 76.34 38 ABŞ 70.62 

Mənbə:https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm əsasında müəllif tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, əmək qabiliyyətli əhali arasında  

məşğulluq səviyyəsi liberal iqtisadi sistemə malik ABŞ-da 70,62%, 
Böyük Britaniyada 74,73% təşkil etmişdir. Eynilə sosialyönlü mo-
delə malik olan Almaniyada 75,64%, Danimarkada 75,02% olmuş-
dur. Bu onu göstərir ki, məşğulluq səviyyəsi iqtisadi sistemin liberal-
yönlü və ya sosialyönlü olmasından asılı deyil.  

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əməkhaqqı gəlirlərinin iqtisadi 
modellərlə əlaqəsi sıx deyildir. Belə ki, istər liberal, istərsə də dirijist 
modelə malik olan ölkələrdə əməkhaqqı gəlirləri yüksək və aşağı ola 
bilər. Aşağıdakı cədvəldə bir sıra ölkələrdə orta illik əməkhaqqı 
gəlirləri əks oldunmuşdur (Cədvəl 3). 
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Cədvəl 3. Orta illik əməkhaqqı, beynəlxalq dollar, 2019 
 

№ Ölkə Orta illik 
əməkhaqqı 

 № Ölkə Orta illik 
əməkhaqqı 

1 Avstraliya 54 401 19 Koreya 42 285 
2 Avstriya 53 903 20 Latviya 28 454 
3 Belçika 55 590 21 Litva 28 914 
4 Kanada 53 198 22 Lüksemburq 68 681 
5 Çili 26 916 23 Meksika 17 594 
6 Çexiya 29 281 24 Niderland 56 552 
7 Danimarka 57 150 25 Yeni Zelandiya 44 031 
8 Estoniya 30 297 26 Norveç 54 027 
9 Finlandiya 45 698 27 Polşa 31 970 
10 Fransa 46 481 28 Portuqaliya 26 634 
11 Almaniya 53 638 29 Slovakiya 25 452 
12 Yunanıstan 27 459 30 Sloveniya 40 220 
13 Macarıstan 26 223 31 İspaniya 38 758 
14 İslandiya 68 006 32 İsveç 46 695 
15 İrlandiya 50 490 33 İsveçrə 66 567 
16 İsrail 39 403 34 Böyük Britaniya 47 226 
17 İtaliya 39 189 35 ABŞ 65 836 
18 Yaponiya 38 617 36 - - 

Mənbə: https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm#indicator-
chart%20v%C9%99 və https://www.stat.gov.az/source/labour/ əsasında müəllif 
tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Cədvəldən də göründüyü kimi, orta illik əməkhaqqı gəlirlərinin 
ən yüksək olduğu ölkə Lüksemburqdur (63 681 beynəlxalq dollar). 
Qeyd etmək lazımdır ki, Lüksemburq liberal iqtisadi modelə 
malikdir. İllik orta aylıq əməkhaqqının yüksək olduğu üçüncü ölkə 
ABŞ-dır (65 836 beynəlxalq dollar). ABŞ da, məlum olduğu kimi, 
liberal modelə malikdir. İlk sıralardakı Avstriya və Belçika isə 
sosialyönlü iqtisadi modelə malikdir.  

Bəzən müqayisə apararkən mütləq göstəricilərə deyil, nisbi 
göstəricilərə üstünlük verilməsi mövcud vəziyyəti düzgün qiymət-
ləndirməyə imkan verir. Aşağıdakı qrafikdə bəzi ölkələrdə MƏH-in 
orta aylıq əməkhaqqına nisbəti verilmişdir (Qrafik 1). 

https://www.stat.gov.az/source/labour/


23 
 

 
Qrafik 1. MƏH-in orta aylıq əməkhaqqına nisbəti, %, 2016 
Mənbə: http://stats.oecd.org/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Qrafikdən göründüyü kimi, MƏH-in orta aylıq əməkhaqqına 

nisbətinin ən yüksək olduğu ölkələr Kolumbiya (0,86%), Kosta-Rika 
və Çili (0,69%), Fransa və Yeni Zelandiyadır (0,61%). Bu göstəri-
cinin ən aşağı olduğu ölkələr arasında ABŞ (0,35%), Meksika və 
İspaniya (0,37%), Yaponiya (0,40%) yer alır. Təhlildən də görün-
düyü kimi, MƏH-in orta aylıq əməkhaqqına nisbəti istər dirijist, 
istərsə də liberal ölkədə yüksək və aşağı ola bilər.  

Sosial müdafiə sisteminin səmərəliliyini səciyyələndirən göstə-
ricilərdən biri yoxsulluq səviyyəsidir. Müvafiq ölkələr arasında 
yoxsulluğun ən yüksək səviyyəsi İsraildədir (18,6). Yoxsulluq 
səviyyəsinin yüksək olduğu ölkələrə ABŞ (17,5%), Türkiyə (17,2%), 
Meksika (16,7%), Estoniya (16,3%), Yaponiya (16,1%), ən aşağı 
olduğu ölkə-lərə isə İslandiya (4,6%), Çexiya Respublikası (6%), 
Fransa (8%), Lüksemburq və Niderland (8,4%) daxildir. Deməli, 
yoxsulluq səviyyəsi istər liberal (sağçı), istərsə də dirijist (solçu) 
ölkələrdə yoxsul və aşağı ola bilər (Qrafik 2).  
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 Qrafik 2. Yoxsulluq səviyyəsi, %, 2014  
 Mənbə: https://data.worldbank.org/indicator əsasında müəllif tərəfindən tərtib 
edilmişdir. 

 
Beləliklə, apardığımız təhlil və qiymətləndirmələr belə qənaətə 

gəlməyə imkan verir ki, sosial müdafiənin güclü və ya zəif olması 
ölkələrin dirijistliyi (solçuluğu) və liberallığı (sağçılığı) ilə əlaqəli 
deyil. Bəzi hallarda liberal ölkələrdə sosial müdafiə sistemi dirijist 
ölkələrə nisbətən daha səmərəli olur.  

3-cü müddəa: İlk dəfə olaraq, əmək bazarının dövlət tənzim-
lənməsi dərəcəsi ölçülmüş və müəyyən edilmişdir ki, ümumən 
dövlətin əmək bazarını dirijistyönlü tənzimləməsi daha məqbul-
dur. Azərbaycanın əmək bazarı tədqiq edilən 30 ölkə arasında 
daha liberaldır və dövlətin bu  istiqamətdə müdaxiləsinin artırıl-
ması zəruridir.  
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ƏBL(D)sİ 3 alt-indeks (Əmək bazarına çəkilən dövlət xərclərinin 
ÜDM-ə nisbəti, İşsizliyə çəkilən dövlət xərclərinin ÜDM-ə nisbəti və 
Minimum əməkhaqqının adambaşına düşən ÜDM-ə nisbəti) əsasında 
hesablanmışdır (Cədvəl 4).  

Cədvəl 4. ƏBL(D)sİ və İS(S)İ, 2015 
 

Ölkələr ƏBL(D)sİ 
 

İS(S)İ 
 

 

Ölkələr ƏBL(D)sİ 
 

İS(S)İ 
 

ABŞ 0,139 0,245 İsveç 0,169 0,272 
Almaniya 0,328 0,324 İsveçrə 0,152 0,188 
Avstraliya 0,272 0,300 İtaliya 0,250 0,319 
Avstriya 0,231 0,256 Kanada 0,221 0,238 
Azərbaycan 0,128 0,273 Koreya 0,209 - 
Belçika 0,542 - Lüksemburq 0,271 0,270 

 Böyük Britaniya  0,210 0,227 Macarıstan 0,235 0,298 
Çexiya 0,177 0,255 Niderland 0,425 0,317 
Çili 0,150 - Norveç 0,104 0,265 
Danimarka 0,239 0,190 Polşa 0,221 0,346 
Estoniya 0,161 0,288 Slovakiya 0,170 0,344 
Finlandiya 0,342 0,285 Sloveniya 0,259 0,345 
Fransa 0,480 0,416 Yaponiya 0,150 0,298 

İspaniya 0,496 0,344 Yeni 
Zelandiya 0,267 0,244 

İsrail 0,196 0,267 Yunanıstan 0,269 0,362 
Mənbə: https://data.oecd.org/socialexp/public-spending-on-labour-markets.htm,  
https://data.oecd.org/socialexp/public-unemployment-spending.htm#indicator-
chart və http://economics.com.az/index.php/2015/item/1123-oelkaevi-
naetidzaelaer.html əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
  

Bu Sub-indeksə görə ən liberal (sağçı) ölkə Norveç (0,104), ən 
dirijist (solçu) ölkə Belçikadır (0,542). Azərbaycan bu göstərici üzrə 
kifayət qədər sağdadır və tədqiq olunan 30 ölkə arasında ən liberal 
(sağçı) ikinci ölkədir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə əmək 
bazarının effektivliyi müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Bu isə 
bizə deməyə əsas verir ki, hazırda ölkəmizdə əmək bazarına dövlət 
müdaxiləsinin artırılmasına ehtiyac vardır. Çünki ölkəmizdə istər 
əmək bazarına çəkilən dövlət xərclərinin ÜDM-ə nisbəti, istər işsiz-
liyin azaldılmasına çəkilən dövlət xərclərinin ÜDM-ə nisbəti, istərsə 

https://data.oecd.org/socialexp/public-spending-on-labour-markets.htm
https://data.oecd.org/socialexp/public-unemployment-spending.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/socialexp/public-unemployment-spending.htm#indicator-chart
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də MƏH çox aşağıdır. Məlumat üçün bildirək ki, 2018-ci ildə 
Azərbaycanda 253,8 min nəfər işsiz olduğu halda, məşğulluq xidməti 
orqanlarında rəsmi işsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı 20088 nəfər, 
işsizliyə görə müavinət alanların sayı isə 1117 nəfər (hər 18 nəfərdən 
biri) olmuşdur. 

ƏBL(D)sİ üzrə nəticələr vizual formada şəkil 2-də verilmişdir.  

Şəkil 2. ƏBL(D)sİ, 2015 
Qeyd: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Şəkildən göründüyü kimi, nisbi mərkəz göstəricisi (0,249) həndəsi 

mərkəz göstəricisindən (0,300) kiçikdir. Bu o deməkdir ki, 
araşdırılan ölkələrdə əmək bazarı sola nisbətən sağa daha meyillidir. 
Son illərdə dünyanın əksər ölkələrində aparılan liberallaşma islahat-
ları və baxdığımız qrup üzrə ölkələrin əksəriyyətində məşğulluq 
probleminin əsasən həll olunması, işsizliyin elə də ciddi xarakter 
daşımaması sağa meyillənməni şərtləndirir.  

4-cü müddəa: İlk dəfə olaraq səhiyyə sisteminin dövlət 
tənzimlənməsi dərəcəsi ölçülmüş və müəyyən edilmişdir ki, 
səhiyyə sisteminin liberallıq səviyyəsinin yüksək olması bir çox 
hallarda əhalinin sağlamlıq göstəricilərinə mənfi təsir göstərir. 
Dövlət müdaxiləsinin (səhiyyə xərclərinin yüksəlməsi) artması ilə 
sağlamlıq göstəricilərinin yaxşılaşması arasında müsbət asılılıq 
var. Azərbaycanda səhiyyə sistemi ümumən liberaldır və bu 
sahəyə dövlət müdaxiləsinin artırılmasına ehtiyac vardır.  
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Səhiyyə sisteminin inkişafı onun dövlət tənzimlənməsi dərəcə-
sindən birbaşa asılıdır. Dövlət səhiyyə sistemini bir sıra üsullarla: 
maliyyələşmə, icbari tibbi sığorta təminatının formalaşdırılması, 
icbari tibbi sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi, səhiyyə xidmət-
lərinin və müəssisələrinin lisenziyalaşdırılması və s. tənzimləyir. 
Səhiyyə sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərəcəsini ölçməkdən ötrü 
bizim tərəfimizdən SSL(D)sİ yaradılmışdır. Bu Sub-indeks 4 alt-
indeks (Ümumi səhiyyə xərclərində (əhalinin ödənişləri nəzərə 
alınmır) dövlət səhiyyə xərclərinin payı, Əhalinin sosial-tibbi sığorta 
(icbari tibbi sığorta) ilə əhatə olunma səviyyəsi, Dərman alışı zamanı 
tətbiq edilən ƏDV və İşəgötürənlər üçün icbari tibbi sığorta tarifləri) 
əsasında hesablanmışdır. Sub-indeksin hesablanmasında ümumi 
səhiyyə xərclərində dövlət səhiyyə xərclərinin payına 0,40 əmsal, 
əhalinin sosial-tibbi sığorta ilə əhatə olunma səviyyəsi, dərman alışı 
zamanı tətbiq olunan ƏDV və işəgötürənlər üçün icbari tibbi sığorta 
tarifləri alt-indekslərinin hər birinə 0,20 əmsal verilmişdir. 

SSL(D)sİ-yə görə ən liberal (sağçı) ölkələr ABŞ (0,165) və 
Azərbaycandır (0,328). ABŞ İS(S)İ-yə görə də sağçı (0,245) ölkədir. 
Səhiyyə sisteminə görə Azərbaycanın ən liberal ölkələrdən olması, 
respublikamızda sosial-tibbi sığorta təminatının tam formalaşdırıl-
maması, dövlət səhiyyə xərclərinin azlığı ilə əlaqədardır. Baxdığımız 
30 ölkə üzrə İS(S)İ-yə görə ən dirijist (solçu) (0,416) ölkə olan 
Fransa SSL(D)sİ-yə görə də soldadır (0,589). Araşdırdığımız 30 ölkə 
arasında səhiyyə sistemi ən dirijist olan dövlət Norveçdir (0,907) 
(Cədvəl 5).  

 

Cədvəl 5. SSL(D)si və İS(S)İ, 2015 
 

№ Ölkələr SSL 
(D)sİ 

İS(S)
İ 

 № Ölkələr SSL 
(D)sİ 

İS(S)İ 
 

 1 2 3  4 5 6 
1 ABŞ 0,165 0,245 16 İsveç 0,674 0,272 
2 Almaniya 0,706 0,324 17 İsveçrə 0,512 0,188 
3 Avstraliya 0,461 0,300 18 İtaliya 0,672 0,319 
4 Avstriya 0,652 0,256 19 Kanada 0,578 0,238 
5 Azərbaycan 0,328 0,273 20 Koreya 0,637 - 
6 Belçika 0,653 - 21 Lüksemburq 0,634 0,270 
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Cədvəl 5-in ardı 
 1 2 3   4 5 6 

7 Böyük Brit. 0,552 0,227 22 Macarıstan 0,521 0,298 
8 Çexiya 0,760 0,255 23 Niderland 0,684 0,317 
9 Çili 0,480 - 24 Norveç 0,907 0,265 

10 Danimarka 0,783 0,190 25 Polşa 0,566 0,346 
11 Estoniya 0,759 0,288 26 Slovakiya 0,708 0,344 
12 Finlandiya 0,634 0,285 27 Sloveniya 0,586 0,345 
13 Fransa 0,589 0,416 28 Yaponiya 0,657 0,298 
14 İspaniya 0,687 0,344 29 Y.Zelandiya 0,696 0,244 
15 İsrail 0,698 0,267 30 Yunanıstan 0,618 0,362 

Mənbə: https://www.who.int/data/gho/data/indicators, 
http://economics.com.az/index.php/2015/item/1123-oelkaevi-naetidzaelaer.html 
əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

SSL(D)sİ üzrə nəticələr vizual formada aşağıdakı şəkildə 
göstərilmişdir (Şəkil 3). 

  

 
Şəkil 3. SSL(D)sİ,  2015 
Qeyd: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Göründüyü kimi, nisbi mərkəz göstəricisi (0,619) həndəsi mərkəz 
göstəricisindən (0,600) böyükdür. Bu o deməkdir ki, araşdırılan ölkə-
lərdə səhiyyə sistemi ümumən sola meyillidir. Səhiyyənin daha çox 
dövlət müdaxiləsi tələb edən sahə olması ölkələrin sola doğru meyil-
lənməsini şərtləndirir. Azərbaycan sağ qütübdə yerləşir və fikri-
mizcə, bu sahəyə dövlət müdaxiləsinin artırılması zəruri şərtdir.  
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 5-ci müddəa: Səhiyyə xərclərinin yüksəlməsi ilə sağlamlıq 
göstəricilərinin yaxşılaşması arasında yüksək korrelyasiya asılılığı 
vardır. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, səhiyyə xərcləri ilə sağlamlıq 
göstəriciləri arasında yüksək korrelyasiya asılılığı vardır. Səhiyyəyə 
ayrılan vəsaitlər artdıqca doğulanda gözlənilən ömür müddəti artır, 
ana ölümü, körpə ölümü, uşaq ölümü və s. azalır.  

Hesablamalarımız doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu ilə 
əhalinin gəlirləri arasında yüksək korrelyasiyanın (R=0,9738) 
olduğunu göstərir (Qrafik 3).  

 

 
Qrafik 3. Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlirləri ilə 
doğulanda gözlənilən ömür müddəti arasında asılılıq, 2000-2016 
Mənbə:http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ və 
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ əsasında müəllif tərəfindən 
tərtib edilmişdir.  

 
Təhlillər göstərir ki, əhalinin gəlirləri artdıqca tibbi xidmətlərə 

ayırdıqları vəsait də çoxalır. Ev təsərrüfatlarının səhiyyə xidmətlərinə 
ayırdıqları vəsait ilə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu arasında 
korrelyasiya asılılığı (R=0,9803)  yüksəkdir (Qrafik 4).  
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Qrafik 4. Azərbaycan Respublikasında ev təsərrüfatlarının 
səhiyyə xərcləri ilə doğulanda gözlənilən ömür müddəti arasında 
asılılıq, 2000-2016 
Mənbə:http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/,http://www.stat.gov.az/source/
households/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Ümumiyyətlə, apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, səhiyyə daha 

çox dövlət müdaxiləsi tələb edən sahədir. Dövlət səhiyyə xərc-lərini 
artırdıqca sağlamlıq göstəriciləri daha yaxşı vəziyyətdə olur.    

6-cı müddəa: İlk dəfə olaraq, pensiya sisteminin dövlət 
tənzimlənməsi dərəcəsi ölçülmüş və müəyyən edilmişdir ki, 
səhiyyə sahəsindən və əmək bazarından fərqli olaraq pensiya sis-
temi liberal olduğu halda daha səmərəli olur. Liberallaşma 
pensiya sistemlərinə müsbət təsir göstərir. Liberallaşma nəticə-
sində qeyri-dövlət pensiya fondlarının vəsaitləri artır, gəlirlilik 
səviyyəsi yüksəlir, investisiya mühiti canlanır. Azərbaycanın pen-
siya sistemi tədqiq olunan 30 ölkə arasında ən solda yer alır və 
ölkəmizin pensiya sistemində liberal islahatların aparılması 
zəruridir.  

Pensiya sisteminin dövlət tənzimlənməsi dərəcəsinin ölçülməsi 
bu sahədə aparılan islahatların sosial-iqtisadi effektivliyini qiy-
mətləndirməyə imkan verir. Özəl pensiya fondlarının aktivlərinin 
ÜDM-ə nisbəti, Dövlət pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbəti, İşəgötü-
rənlər üçün icbari sosial sığorta tarifi, Pensiya fondlarının vəsait-
lərinin investisiyalaşmasına qoyulan məhdudiyyətlər əsasında 
PSL(D)sİ hesablanmışdır (Cədvəl 6). 
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Cədvəl 6. PSL(D)sİ və İS(S)İ, 2015 
 

№ Ölkələr PSL 
(D)sİ İS(S)İ 

 

№ Ölkələr PSL 
(D)sİ İS(S)İ 

 1 2 3  4 5 6 
1 ABŞ 0,365 0,245 16 İsveç 0,492 0,272 
2 Almaniya 0,501 0,324 17 İsveçrə 0,289 0,188 
3 Avstraliya 0,226 0,300 18 İtaliya 0,697 0,319 
4 Avstriya 0,641 0,256 19 Kanada 0,230 0,238 
5 Azərbaycan 0,757 0,273 20 Koreya 0,334 - 
6 Belçika 0,550 - 21 Lüksemburq 0,444 0,270 
7 Böyük Brit. 0,346 0,227 22 Macarıstan 0,561 0,298 
8 Çexiya 0,626 0,255 

 

23 Niderland 0,214 0,317 
9 Çili 0,471 - 24 Norveç 0,437 0,265 

10 Danimarka 0,205 0,190 25 Polşa 0,578 0,346 
11 Estoniya 0,550 0,288 26 Slovakiya 0,614 0,344 
12 Finlandiya 0,539 0,285 27 Sloveniya 0,574 0,345 
13 Fransa 0,742 0,416 28 Yaponiya 0,524 0,298 
14 İspaniya 0,591 0,344 29 Y.Zelandiya 0,296 0,244 
15 İsrail 0,293 0,267 30 Yunanıstan 0,745 0,362 

Mənbə:https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/, 
http://economics.com.az/index.php/2015/item/1123-oelkaevi-naetidzaelaer.html 
əsasında əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

PSL(D)sİ-yə görə ən dirijist (solçu) ölkələr Azərbaycan (0,757), 
Yunanıstan (0,745), Fransadır (0,742). Ölkəmizdə özəl pensiya 
təminatı formalaşdırılmamışdır. İşəgötürənlər üçün icbari sosial 
sığorta tarifləri yüksəkdir. Fikrimizcə, ölkəmizdə qeyri-dövlət pensi-
ya təminatının formalaşdırılması, özəl pensiya fondlarının yaradıl-
ması, işəgötürənlər üçün icbari sosial sığorta tariflərinin aşağı salın-
ması ölkəmizdə pensiyaçıların sosial müdafiəsini gücləndirməklə 
yanaşı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına şərait yaradardı.  

Yunanıstanda isə dövlət pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbəti 
yüksək, özəl pensiya fondlarının aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti aşağı, 
işəgötürənlər üçün icbari sosial sığorta tarifləri yüksək və pensiya 
fondlarının vəsaitlərinin investisiyalaşmasına qoyulan məhdudiy-
yətlər çoxdur. Fransa dövlət pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbətinə, 
işəgötürənlər üçün icbari sosial sığorta tariflərinə görə yüksək, özəl 
pensiya fondlarının aktivlərinin ÜDM-ə nisbətinə görə aşağı göstəri-

https://www.oecd.org/pensions/private-pensions/
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ciyə malikdir. Bununla yanaşı, özəl pensiya fondlarının vəsaitlərinin 
investisiyalaşmasına qoyulan məhdudiyyətlər də ciddi xarakter 
daşıyır. Baxılan ölkələr qrupu üzrə ən solçu ölkələrdən biri İtaliyadır 
(0,697). Səbəbi, bu ölkədə dövlət pensiya sisteminin payının 
həddindən artıq yüksək olmasıdır. PSL(D)sİ-yə görə ən liberal 
(sağçı) ölkələr isə Danimarka (0,205), Niderland (0,214), Avstraliya 
(0,226), Kanadadır (0,230). Diqqət çəkən məqam odur ki, bu ölkə-
lərdə pensiya sahəsində özəl sektorun rolu yüksəkdir. Pensiya sahə-
sində özəl sektorun xüsusi çəkisi Avstraliyada 84%, Niderlandda 
70%, Kanadada isə 43% təşkil edir ki, bu da kifayət qədər yüksək 
göstəricidir.  

PSL(D)sİ üzrə nəticələr vizual formada aşağıdakı şəkildə 
göstərilmişdir (Şəkil 4).  

 
Şəkil 4. PSL(D)sİ, 2015 
Qeyd: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Bu sıralamada İsveçrə, ABŞ, Böyük Britaniya, Yeni Zelandiya 
kimi ölkələr sağ qütübdə yer aldıqları halda, İspaniya, Belçika kimi 
ölkələr isə sol qütübdə qərarlaşıblar. Maraqlı cəhət burasındadır ki, 
PSL(D)sİ-yə görə ən liberal ölkələr olan Kanada, Danimarka İS(S)İ-
yə görə də ən sağçı ölkələrdir.  

Beləliklə, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, liberallaş-
ma prosesi pensiya qurumlarının fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. 
Qeyri-dövlət pensiya sisteminin formalaşdırılması, özəl pen-siya 
fondlarının yaradılması investisiya mühitinin canlanmasında və ümu-
mən iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayır. Hətta bəzi ölkə-
lərdə özəl pensiya fondlarının aktivlərinin həcmi ÜDM-i üstə-ləyir.  
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Hazırda dünya üzrə pensiya fondlarının (dövlət və qeyri-dövlət) 
aktivlərinin həcminə görə 13 ölkə (Avstraliya, Braziliya, Kanada, 
Fransa, Almaniya, Honq Konq, İrlandiya, Yaponiya, Niderland, 
Cənubi Afrika, İsveçrə, Böyük Britaniya, ABŞ) liderlik edir. Onları 
“P13” ölkələri adlandırırlar. 2019-cu ildə P13 ölkələrinin özəl 
pensiya fondlarının investisiyalarının ümumi həcmi 46,7 trilyon ABŞ 
dolları olmuşdur. 

Bəzi hesabatlarda “P13”-ün arasından 7 ölkəni (Avstraliya, 
Kanada, Yaponiya, Niderland, İsveçrə, Böyük Britaniya, ABŞ) “P7” 
adı altında fərqləndirirlər. 

2019-cu ildə əksər ölkələrdə pensiya fondlarının aktivlərinin 
ÜDM-ə nisbəti əvvəlki illərlə müqayisədə artmışdır (Cədvəl 7). 

Cədvəl 7.  Qlobal Pensiya Fondlarının aktivlərinin ÜDM-ə 
nisbəti, %, 2019  

 

 Ölkələr 2009 2019   Ölkələr 2009 2019 
1 2 3 4 5 6 
Danimarka 159.4 219.7 Estoniya 8.2 18.5 
Niderland 108.8 194.4 Meksika 12.6 18.5 
İslandiya 118.6 178.2 Latviya 6.0 16.7 
Kanada 114.5 159.5 İspaniya 12.5 13.0 
İsveçrə 126.8 158.7 Slovak Respublikası 6.2 12.6 
ABŞ 112.1 150.3 Norveç 7.2 10.9 
Avstraliya 84.8 137.5 İtaliya 4.7 10.9 
Böyük Britaniya 72.6 123.2 Fransa 8.0 10.6 
İsveç 51.6 99.9 Çex Respublikası 5.5 8.8 
Çili 61.8 80.8 Litva 4.1 8.3 
İsrail 43.8 63.9 Polşa 13.3 8.0 
Finlandiya 50.2 59.5 Almaniya 5.3 7.5 
Belçika 24.1 35.2 Sloveniya 4.9 7.3 
Yeni Zelandiya 11.6 31.1 Avstriya 4.9 6.1 
Yaponiya 29.5 28.6 Macarıstan 12.9 5.4 
Koreya 8.5 28.2 Turkiyə 0.9 2.9 
Kolumbiya 13.4 26.7 Luksemburq 2.3 2.8 
Portuqaliya 13.3 20.7 Yunanıstan 0.0 0. 

Mənbə: https://www.oecd.org/finance/private-pensions/globalpensionstatistics.htm 
əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.  
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2019-cu ildə pensiya fondlarının aktivlərinin ÜDM-ə nisbətinin 
ən yüksək göstəricisi (209,7%) Danimarkda olmuşdur. Baxılan 
ölkələr arasında yalnız Polşada azalma (2009-cu ildəki 13,3%-dən 
2019-cu ildə 8,0%-ə kimi) qeydə alınmışdır. 

Özəl pensiya fondlarının aktivlərinin ən çox olduğu ölkə ABŞ-dır 
(32,2 trl. ABŞ dolları).  

 
Qrafik 5. ABŞ-da özəl pensiya fondlarının aktivləri, trl. ABŞ 
dolları 
Mənbə: https://data.oecd.org/pension/private-pension-assets.htm əsasında müəllif 
tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 
Özəl pensiya fondları üçün əlverişli mühitin yaradılması onların 

aktivlərinin sürətlə atmasına təsir göstərir. ABŞ-da özəl pensiya 
fondları aktivlərini 2000-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə 2,8 dəfə 
artırmışdır.  

     Maraqlıdır ki, pensiya fondlarının aktivlərinin daha çox olduğu 
ölkələr, pensiya sahəsində sağçı (liberal) islahatlar aparan ölkələrdir. 
Yəni, pensiya sistemlərinin fəaliyyətinə dövlət nə qədər az müdaxilə 
edirsə, pensiya qurumları o qədər çox inkişaf edir. Ən böyük pensiya 
fondlarına malik olan ölkələrdə özəl sektorun xüsusi çəkisi də 
yüksəkdir. Məsələn, 2011-ci ildə Böyük Britaniyada özəl sektorun 
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payı 89%, Avstraliyada 84%, ABŞ-da 72%, İsveçrədə 71%, 
Niderlandda isə 70% təşkil etmişdir (Qrafik 6). 

 

  
Qrafik 6. Pensiya sahəsində dövlət və özəl sektorun payı, %, 2011 
Mənbə: Global Pension Assets Study 2013, TowersWatson.com əsasında müəllif 
tərəfindən  tərtib edilmişdir. 

 
Qeyd etdiyimiz kimi, özəl pensiya fondlarının investisiyaları 

ölkələrin ümumi iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Aşağıdakı 
qrafikdə ABŞ-da özəl pensiya fondlarının investisiyaları ilə ÜDM 
arasında asılılıq göstərilmişdir (Qrafik 7). 

 
Qrafik 7. ABŞ-da özəl pensiya fondlarının investisiyaları ilə 
ÜDM arasında asılılıq, trln. ABŞ doll., 2005-2015 
Mənbə: OECD Global Pension Statistics əsasında müəllif tərəfindən 
hesablanmışdır.  

 
Göründüyü kimi, ABŞ-da özəl pensiya fondlarının investisiyaları 

ilə ÜDM arasında korrelyasiya yüksəkdir (r = 0,8833). 
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Qeyd etmək lazımdır ki, özəl pensiya fondları öz aktivlərini 
müxtəlif vasitələrlə artırırlar. İƏİT ölkələrinin pensiya fondları öz 
vəsaitlərini əsasən 9 qrup: (səhm, dövlət qiymətli kağızları və 
bondlar, nağd əmanətlər, kreditlər, investisiya fondları, özəl fondlar, 
daşınmaz əmlak, sığorta müqavilələri, sair vəsaitlər) üzrə 
dəyərləndirirlər və yüksək gəlir əldə edirlər. 2019-cu ildə özəl 
pensiya fondlarının investisiyalarının real gəlirliliyi Litvada 16,6%, 
Belçikada 15,6%, Hollandiyada 13,8% təşkil etmişdir (Qrafik 8).  

 
Qrafik 8. İƏİT-in seçilmiş ölkələrində özəl pensiya fondlarının 
real gəlirliyi, %, 2019 
Mənbə:https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-
2020.pdf əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Keçən əsrin 60-cı illərində C.Fişer, R.Dornbuş və R.Şmalenzi 

tərəfindən aparılan hesablamalara görə, təhsilə qoyulan investisiya-
nın real gəlirlilik səviyyəsi 10%, səhmlərə qoyulan investisiyaların 
real gəlirlilik səviyyəsi 6%, istiqrazlara qoyulan investisiyaların 
gəlirlilik səviyyyəsi isə 2% təşkil etmişdir. Onlar investisiyanın 
gəlirlilik səviyyəsinin 10%-dən yüksək olmasını çox ümidverici 
vəziyyət kimi qiymətləndirirdilər [2, s.306]. Göründüyü kimi, özəl 
pensiya fond-larının real gəlirliyi ən yüksək gəlirliyə malik olan 
təhsil investi-siyalarının gəlirliyinə yaxındır, bəzi hallarda onu da 
üstələyir. 

                                                 
2 Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – Москва: 
Дело, – 2001. – 864 с. 
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7-ci müddəa: Dünyada, o cümlədən Azərbaycanda gedən 
demoqrafik qocalma prosesi gələcəkdə dövlətlərin sosial yükünü 
ağırlaşdıracaqdır. Bu isə sosial müdafiənin təşkilində ciddi 
problemlərə və sosial stabilliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər. 
Bunun mənfi nəticələrinin azaldılması pensiya sistemlərinin 
liberallaşdırılmasını zəruri edir. 

Aparılan statistik təhlillər dünya əhalisinin sayının artdığını 
göstərir. BMT-nin hesablamalarına əsasən, dünya əhalisinin sayı 
2050-ci ildə 9,8 milyard, 2100-cü ildə isə 11,2 milyard təşkil edə-
cəkdir [3]. XXI əsrdə dünyanın əksər ölkələrində əhalinin yaş quru-
luşunda ciddi dəyişiklik baş verəcəkdir. Əhalinin tərkibində əmək 
qabiliyyətli əhalinin sayı azalacaq, bunun əksinə pensiya yaşlı əhali-
nin payı isə yüksələcəkdir. Verilmiş proqnozlara əsasən, təhlil etdiyi-
miz 64 ölkədən yalnız iyirmisində (Fransa, İrlandiya, Lüksemburq, 
Böyük Britaniya, Monqolustan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Hindistan, 
Malayziya, İsrail, Danimarka, Norveç, İsveç, İsveçrə, Kanada, 
Avstraliya, Yeni Zelandiya, İndoneziya, CAR və ABŞ) 2100-cü ilə 
kimi əmək qabiliyyətli əhalinin sayı artacaq. Bu ölkələrin əksəriy-
yətində əmək qabiliyyətli əhalinin sayının artmasına səbəb 
miqrantlardır. Lakin əksər ölkələrdə 2100-cü ilə kimi əmək 
qabiliyyətli əhalinin sayı azalacaqdır.  

 BMT-nin statistikasına görə, 2015-ci ildə dünya əhalisinin 
12,2%-ni yaşlı insanlar (65 və ondan yuxarı yaşda olanlar) təşkil 
etmişdir. Proqnozlara görə, 2050-ci ildə bu göstərici 16,0%-ə, 2100-
cü ildə isə 22,7%-ə yüksələcəkdir. 2015-ci ildə əhalinin tərkibində 
əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisinin ən yüksək olduğu ölkələr 
Moldova (74,3%) və Çindir (73,2%). 2100-cü ildə müvafiq göstəri-
cilər azalaraq, Moldovada 57,9%, Çində isə 52,8% təşkil edəcəkdir. 

                                                 
3 UN World Population Prospects 2019: [Electronic resource] / United Nations: 
Department of Economic and Social Affairs. Population Dynamics. – New York, 
2017. URL: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-
population-prospects-2017.html 
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2100-cü ildə əhalinin tərkibində əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi 
çəkisinin ən aşağı göstəricisi (49,0%) Sinqapurda olacaqdır [4].  

 
Qrafik 9. Əmək qabiliyətli əhalinin (15-64 yaş) ümumi əhalinin 
sayına nisbəti,% 
Mənbə: UN World Population Prospects, http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ 
Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Demoqrafik dəyişikliklər pensiya yaşında olan əhalinin əmək 

qabiliyyətli əhaliyə nisbətində də özünü büruzə verəcəkdir. Verilən 
proqnozlar gələcəkdə əmək bazarında və əhalinin pensiya təmina-
tında ciddi problemlər yaşanacağından xəbər verir. Qrafikdən görün-
düyü kimi, 2100-cü ilə kimi dünyanın əksər ölkələrində pensiya yaşlı 

                                                 
4 UN World Population Prospects 2019: [Electronic resource] / United Nations: 
Department of Economic and Social Affairs. Population Dynamics. – New York, 
2019. URL: https://population.un.org/wpp/ 
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əhalinin əmək qabiliyyətli əhaliyə nisbəti artacaqdır. Ən yüksək 
göstəricilər Sinqapurda (82,3%), Albaniyada (72,6%) və Koreyada 
(71,5%) olacaqdır (Qrafik 10). 

Qrafik 10. Pensiya yaşlı (65+) əhalinin əmək qabiliyyətli (15-64 
yaşlı) əhali sayına nisbəti,  %, 2015  
Mənbə: UN World Population Prospects, http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ 
Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Qlobal Yaşlanmaya Nəzarət Təşkilatının hesablamalarına görə, 

dünyada 60 yaşdan yuxarı əhalinin xüsusi çəkisi 2030-cu ildə 16,5%, 
2050-ci ildə isə 21,5% olacaqdır [5]. Dünyanın inkişaf etmiş 
ölkələrində 2015-ci illə müqayisədə 2050-ci ildə yaşı 65-dən çox 
olanların əmək qabiliyyətli əhaliyə nisbəti Almaniyada 32,2%-dən 
58,5%-ə, Yaponiyada 43,4%-dən 70%-ə, ABŞ-da 21,4%-dən 36,5%-
ə qədər artacaqdır. Lakin bu meyil təkcə inkişaf etmiş ölkələr üçün 

                                                 
5 Global agewatch Index: [Electronic resource] HelpAge International. – London, 
2015. URL: https://www.helpage.org/global-agewatch/ 
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deyil, qeyd edildiyi kimi, əksər dövlətlər üçün də səciyyəvi 
olacaqdır. Məsələn, Gürcüstanda həmin göstərici müvafiq dövrdə 
20,4%-dən 42,8%-ə, Azərbaycanda isə 7,8%-dən 26,3%-ə 
yüksələcəkdir. 

Təbii ki, bu ciddi dəyişiklikdir və gələcəkdə bir pensiyaçıya 
düşən işləyənlərin sayının azalması dövlətlərin sosial yükünün 
ağırlaşması anlamına gəlir. Bunun öhdəsindən gəlməkdən ötrü 
dövlətlər pensiya xərclərini azaltmaq [6], yaxud pensiya yaşını 
artırmaq kimi üsullardan istifadə etmək məcburiyyətində qalacaqlar. 
Odur ki, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr sosial 
siyasətlərini formalaşdırarkən sadalanan amillərə xüsusi diqqət 
yetirirlər. Azərbaycanda da oxşar tendensiya müşahidə edildiyindən, 
pensiya sistemində liberal islahatların aparılması zəruridir. 

Dünya ölkələrində baş verən demoqrafik qocalma səbəbindən 
sosial təminat xərclərinin, o cümlədən  pensiya xərclərinin artırılması 
zərurəti yaranacaqdır. Verilən proqnozlara görə, 2020-ci illə 
müqayisədə 2050-ci dövlət pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbəti bir 
sıra ölkələrdə artacaqdır. Belə ki, pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbəti 
müvafiq dövrdə ABŞ-da 4,9%-dən 5,9%-ə, Böyük Britaniyada 7,7%-
dən 8,3%-ə, Norveçdə 11,0%-dən 12,0%-ə kimi yüksələcəkdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin təsnifatına əsasən, hazırda 
Azərbaycan əhalisi qocalma ərəfəsində olan ölkələrdəndir: 2015-ci 
ildə əhalinin tərkibində 65 və yuxarı yaşda olanların xüsusi çəkisi 
5,6% təşkil etmişdir. Lakin yaxın illərdə Azərbaycanın da qocalmış 
əhaliyə malik ölkələr sırasına keçəcəyi gözlənilir. Belə ki, müvafiq 
göstəricinin 2025-ci ildə 9,36%-ə, 2050-ci ildə 16,9%-ə, 2100-cü ildə 
isə 23,9%-ə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır (Qrafik 11). 

                                                 
6 Bonoli, G. The Politics of Pension Reform: Institutions and Policy Change in Western 
Europe : [Electronic resource] / Cambridge University Press. – Cambridge, 2000. URL: 
http://assets.cambridge.org/ /97805217/72327/sample/9780521772327ws.pdf 
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Qrafik 11. Azərbaycanda demoqrafik qocalma, 2005-2015 və 
2100 
Mənbə: Mənbə: UN World Population Prospects, http://esa.un.org/unpd/wpp/ 
Download/ Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Bununla yanaşı, əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisi azala-

caqdır və 2015-ci ildəki 72,5%-dən 2100-cü ildə 60%-ə düşəcəkdir. 
Bütün bunlar dövlətin sosial yükünün ağırlaşacağını göstərir.  

Azərbaycanda 2019-cu ildə 1 pensiyaçıya 3,8 iqtisadiyyatda 
məşğul olan düşmüşdür. Hesablamalara görə, “1 pensiyaçıya 7 nəfər 
iqtisadiyyatda məşğul olan düşdükdə sosial müdafiə sistemi sağlam, 
4 nəfər düşdükdə isə həyacan təbilinin çalınması deməkdir” [7, s.16]. 
Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Avropa ölkələrində 1 pensiyaçıya 

                                                 
7 Zeki, M.A. Cicioğlu, Ş. Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapilandirilmasi 
Gereği Ve Reform Paketi: [Elektron resurs] / Hukuk, ekonomi ve siyasal, bilimler 
aylık internet dergisi. – İstanbul, 2006. URL: http://www.e-
akademi.org/incele.asp?konu   
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düşən iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı 4, Türkiyədə isə 2 təşkil 
edir [8].  

Sosial yükün ağırlaşması sosial müdafiəyə mənfi təsir göstərir, 
ölkədəki sosial stabilliyi təhlükə altına alır. Sosial yükün ağırlaşması 
səbəbindən hökumətlər pensiya sistemində müxtəlif kosmetik 
islahatlar aparmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu isə çox zaman 
səmərəli olmur. Sosial təminat qurumlarının özəlləşdirildiyi ilk ölkə 
Çili olmuşdur. Həmin dövrdə Əmək naziri olan Jose Pinera 
özəlləşdirmə ilə kosmetik islahatlar əvəzinə həqiqi bir inqilab 
etdiklərini qeyd etmişdir [9]. O zaman 1970-ci illərdə aktiv-passiv 
sığortalı arasındakı nisbətin kəskin şəkildə pisləşməsi səbəbindən bu 
proses aparılmış və uğurla nəticələnmişdir.  

 
ƏSAS NƏTİCƏLƏR 

 
Sosial müdafiə anlayışı ilə bağlı: 
-  Sosial müdafiə anlayışı dar və geniş mənalarda işlədilir. Dar 

mənada o, aztəminatlı əhali qruplarının, geniş mənada isə bütün 
əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, sosial hüquqlarının 
qorunmasına yönəldilmiş tədbirlər sistemidir;  

- Sosial-iqtisadi modeldən asılı olmayaraq bütün dövlətlər 
əhalinin sosial müdafiəsininin gücləndirilməsini özlərinin əsas 
məqsədi hesab edirlər. Lakin bu məqsədin həyata keçirilməsi yolları 
həmin ölkələrin malik olduqları sosial-iqtisadi modeldən asılı olaraq 
dəyişir. Bəzi ölkələrdə sosial məsələlərin həlli daha çox dövlətin 
birbaşa müdaxiləsi ilə baş verirsə, bəzi ölkələrdə isə bu, dövlətin 
daha çox özəl sektoru stimullaşdırması yolu ilə həyata keçirilir; 

                                                 
8 İki Çalışana Bir Emekli: [Elektron resurs] / Yeni Asır. – İstanbul, 2016 URL: 
https://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2016/06/04/iki-calisana-bir-emekli8 Pinera, 
J. The Success of Chile’s Privatized Social Security // – CATO Org.: Social 
Security Paper, – 1995, №4, – 120 p. 
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- Sosial müdafiə istər liberal, istərsə də dirijist ölkələrdə yaxşı 
təmin oluna bilər. Yəni sosial müdafiənin iqtisadi modellərlə ciddi 
asılılığı yoxdur;  

- “Sosial dövlət” cəmiyyətin maraqlarına xidmət edən və onun 
rifahının təmin edilməsini ali məqsədə çevirən dövlətdir. Sosial 
dövlət, gəlirlərin ədalətli bölgüsü ilə yanaşı, insanlar üçün bərabər 
imkanlar yaradılmasını təmin etməlidir; 

-  “Sosial siyasət” əhalinin əsas maddi və mənəvi tələbatlarının 
ödənilməsinə xidmət edən fəaliyyətdir. Onun məqsədi heç də 
əhalinin minimum gəlirlərinə zəmanət deyil, yüksək gəlirlərin əldə 
olunmasına şərait yaratmaqdır. Sosial siyasət ölkədə sosial 
gərginliyin və yoxsulluğun azaldılmasına, sosial ədalətin təmin 
olunmasına xidmət edir. 

Demoqrafiya sahəsində: 
- Aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda XX əsrin 70-80-ci 

illərinə nisbətən 90-cı illərində əhalinin orta illik artım sürəti aşağı 
düşmüşdür. Buna səbəb isə son illərdə təbii artımın nisbətən 
zəifləməsidir. 2002-ci ildən başlayaraq ölkədə doğum səviyyəsinin 
artmasına baxmayaraq, son illərdə əhalinin orta illik artım sürətinin 
aşağı düşməsi müşahidə olunur; 

- Dünyada demoqrafik qocalma prosesi gedir. Qocalma prosesinin 
gələcəkdə daha da sürətlənəcəyi proqnozlaşdırılır. Proqnozlara görə 
əhalinin tərkibində əmək qabiliyyətli əhalinin payı azalacaq, bunun 
əksinə pensiya yaşlı əhalinin xüsusi çəkisi artacaqdır. Nəticədə 
dövlətlərin sosial yükü ağırlaşacaqdır. Bu isə, sosial müdafiənin 
təşkilində ciddi problemlərə və sosial stabilliyin pozulmasına gətirib 
çıxara bilər;  

- Hazırda Azərbaycanın əhalisi qocalma ərəfəsindədir. Azərbay-
canda da demoqrafik qocalma prosesi (əhalinin tərkibində əmək 
qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisinin azalması, əmək qabiliyyətli 
yaşdan yuxarı əhalinin xüsusi çəkisinin artması və s.) gedir və bu 
proses gələcəkdə daha da sürətlənəcəkdir. 2015-ci ildə ölkəmizdə 
əhalinin tərkibində 65 və yuxarı yaşda olanların xüsusi çəkisi 5,6% 
təşkil etmişdir. Lakin yaxın gələcəkdə Azərbaycanın da qocalmış 
əhaliyə malik ölkələr sırasına keçəcəyi gözlənilir. Belə ki, müvafiq 
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göstəricinin 2025-ci ildə 9,36%-ə, 2050-ci ildə 16,9%-ə, 2100-cü ildə 
isə 23,9%-ə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Bu isə dövlətin sosial 
yükünü ağırlaşdırmaqla yanaşı, sosial müdafiə sistemində 
problemlərin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu proses, ölkəmizin 
pensiya sistemində liberal islahatların aparılmasını zəruri edir;  

- Azərbaycanda doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu son illərdə 
artsa da, lakin pensiya yaşının artırılması daha sürətli xarakter 
almışdır. Nəticədə ölkəmizdə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 
ilə pensiya yaşı arasındakı fərq bir sıra inkişaf etmiş və inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə nisbətən azdır. 

Əmək bazarı ilə bağlı:  
- Son illərdə Azərbaycanın əmək bazarında ciddi dəyişikliklər baş 
vermişdir. Buna səbəb aparılan sosial-iqtisadi islahatlar olmuşdur. 
Qəbul edilmiş dövlət proqramları, strategiyalar, institusional 
dəyişikliklər və s. əmək bazarındakı vəziyyəti nisbətən yaxşılaşdır-
mışdır. İşsizlərin sayının azaldılması, özünüməşğulluq imkanlarının 
genişləndirilməsi, aktiv işsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi, 
əməkhaqlarının artırılması, işsizlikdən sığortanın tətbiqi və s. buna 
bariz nümunədir. Lakin əmək bazarında bir sıra problemlər də möv-
cuddur. Bunların sırasına qeyri-formal məşğulluğun səviyyəsinin 
hələ də yüksək olması, kadr hazırlığının əmək bazarının tələblərinə 
uyğunsuzluğu, iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində (kənd təsərrüfatı, 
mədəniyyət, səhiyyə və s.) əməkhaqlarının ölkə üzrə orta aylıq 
əməkhaqqından aşağı olması, işsizlik müavinətinin azlığı, işsizlərin 
çoxunun məşğulluq xidməti mərkəzlərində qeydiyyatdan keçə 
bilməməsi və keçənlərin isə az qisminə işsizlik müavinətinin veril-
məsi və s. bu qəbildəndir. Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsinin azal-
dılmasında daha çox passiv metodlardan istifadə edilir; 

- Orta aylıq əməkhaqqının və MƏH-in iqtisadi modellərlə əlaqəsi 
sıx deyildir. İstər liberal, istərsə də dirijist modelə malik ölkələrdə 
orta aylıq əməkhaqqı və MƏH həm çox, həm də az ola bilər;  

- Əhalinin məşğulluq səviyyəsi istər liberal, istərsə də dirijist 
ölkələrdə yüksək və aşağı ola bilər;  

- 30 ölkə üzrə ƏBL(D)sİ-nin şkalasında əmək bazarı sola nisbətən 
sağa daha meyillidir. Əslində, əmək bazarı üzrə gözlənti, ölkələrin 
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sola meyillənməsi idi. Fikrimizcə, bunun səbəbi son illərdə dünyanın 
əksər ölkələrində aparılan liberallaşma islahatları və baxdığımız qrup 
üzrə dövlətlərin əksəriyyətində məşğulluq probleminin əsasən həll 
olunması və işsizliyin elə də ciddi xarakter daşımamasıdır; 

- Azərbaycan ƏBL(D)sİ üzrə tədqiq olunan 30 ölkə arasında ən 
liberal (sağçı) ikinci ölkədir. Fikrimizcə, bu göstərici üzrə Azər-
baycanın sollaşması zərurəti var. Çünki müqayisə aparılan ölkələrə 
nisbətən respublikamızda istər əmək bazarına çəkilən dövlət 
xərclərinin ÜDM-ə nisbəti, istər işsizliyə çəkilən dövlət xərclərinin 
ÜDM-ə nisbəti, istərsə də MƏH çox aşağıdır. Halbuki ölkəmizdə 
qeyri-formal işsizliyin səviyyəsi yüksəkdir. 

Səhiyyə sahəsində: 
- Son illərdə Azərbaycanın səhiyyə sistemində də islahatlar 

aparılır. Bu islahatlar nəticəsində Azərbaycanın səhiyyə sistemində 
bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir. Qanunvericilik bazası formalaş-
dırılmış, dövlət səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki bazası 
yaxşılaşdırılmış, bir sıra yeni diaqnostika mərkəzləri tikilmişdir. Özəl 
səhiyyə müəssisələrinin sayı artmışdır. Səhiyyəni xarakterizə edən 
göstəricilərdə nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş vermişdir. Doğulanda 
gözlənilən ömür müddəti uzanmış, bir sıra xəstəliklər üzrə 
xəstələnmə halları (xüsusilə infeksion) azalmışdır. Səhiyyə sisteminə 
dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər ildən-ilə artırılsa da, lakin yetərli 
olmamışdır. Belə ki, bir sıra ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda 
dövlət səhiyyə xərcləri xeyli az olmaqla yanaşı,  bəzi illərdə səhiyyə 
xərclərinin ÜDM-ə nisbəti ÜST-nin müəyyənləşdirdiyi kritik həddən 
(5%) aşağıdır;    

- Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, səhiyyə sahəsinə dövlətin 
daha aktiv müdaxiləsi daha yaxşı nəticələr verir; 

- SSL(D)sİ-yə görə ən liberal (sağçı) ölkələr ABŞ (0,165) və 
Azərbaycandır (0,328). ABŞ İS(S)İ-yə görə də sağçı (0,245) ölkədir. 
Azərbaycanın səhiyyə sisteminə görə ən liberal ölkələrdən olması, 
respublikamızda sosial-tibbi sığortanın tam formalşdırılmaması 
(2021-ci ilə kimi) ilə əlaqədardır. Baxdığımız 30 ölkə üzrə İS(S)İ-yə 
görə ən dirijist (solçu) (0,416) ölkə olan Fransa SSL(D)sİ-yə görə də 
soldadır (0,589). Araşdırdığımız ölkələr üzrə səhiyyə sistemi ən 
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dirijist olan ölkə Norveçdir (0,907). Ümumən bu sub-indeks üzrə sol 
qütübdə yer alanlar əhalisinin sağlamlıq göstəriciləri yaxşı olan 
ölkələrdir. Bu o deməkdir ki, araşdırılan ölkələrdə səhiyyə sistemi 
sağa nisbətən sola daha meyillidir.  
- Azərbaycan sosial-tibbi sığorta ilə əhatə olunma göstəricisinə görə 
ifrat sağdadır. Bunun əsas səbəbi ölçmənin aparıldığı dövrdə sosial-
tibbi sığortanın (icbari tibbi sığorta) tam formalaşmamasıdır. Yalnız 
2021-ci ildə icbari tibbi sığorta bütün ölkə üzrə tətbiq olunmuşdur. 
Lakin bu istiqamətdə maarifləndirmə işləri yetərli səviyyədə deyil. 
Vətəndaşların ailə həkimini necə seçmək və ona hansı hallarda 
müraciət etmək, hansı xəstəliklərin müalicəsinin icbari tibbi sığorta 
zərfinə daxil olması, dövlətin hansı qrupları himayəyə alması və s. ilə 
bağlı məlumatları zəifdir;  

- Azərbaycanda dövlət səhiyyə xərclərinin azlığı və səmərəli 
istifadə olunmaması əhalinin sağlamlıq göstəricilərində özünü büruzə 
verir. Qeyd edək ki, tədqiq olunan ölkələr üzrə ümumi səhiyyə 
xərclərində dövlət səhiyyə xərclərinin ən aşağı göstərici (20,4%) 
Azərbaycandadır. Bu və digər amillər səhiyyə sahəsində qeyri-rəsmi 
ödənişlərin xüsusi çəkisinin yüksəlməsinə təsir göstərir; 

- Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının səhiyyə xidmətlərinə ayır-
dıqları vəsaitlə, o cümlədən əhalinin gəlirləri ilə doğulanda 
gözlənilən ömür uzunluğu arasında korrelyasiya asılılığı (müvafiq 
olaraq r=0,9803; r=0,9738) yüksəkdir;  

- Azərbaycanda səhiyyə sisteminin maliyyələşmə mənbələri ÜST-
nin bölgüsündən ciddi surətdə fərqlənir. Belə ki, səhiyyə xərclərinin 
tərkibində əhalinin ödənişlərinin xüsusi çəkisi çox yüksəkdir. 

Pensiya sahəsində: 
 - Müstəqillik illərində Azərbaycanın pensiya sistemində əsaslı 

dəyişikliklər baş vermişdir. “Həmrəylik” prinsipinə əsaslanan “bölüş-
dürücü” pensiya sistemi fərdi uçota əsaslanan “sığorta-pensiya” 
sistemi ilə əvəz olunmuşdur. Pensiya sahəsində yeni qanunvericilik 
bazası formalaşdırılmış, mövcud qanunlara müvafiq dəyişikliklər 
edilmişdir. Yeni qanunvericiliyə əsasən sosial pensiya alanlar sosial 
müavinət alanlar kateqoriyasına, əmək fəaliyyəti olanlar isə əmək 
pensiyaçıları kateqoriyasına  aid edilmişdir. Lakin mövcud pensiya 
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sistemində bir sıra: dövlət pensiya sistemində pensiyaların 
məbləğinin (dövlət tərəfindən dəfələrlə artımlar edilməsinə 
baxmayaraq) azlığı və pensiyaçıların sosial müdafiəsinin zəifliyi, 
pensiyaların nisbi səviyyəsinin aşağı olması, qeyri-dövlət pensiya 
sisteminin formalaşdırılmaması və s. problemlər mövcuddur. 

- PSL(D)sİ-yə görə ən dirijist (solçu) ölkələr Fransa (0,756), 
Yunanıstan (0,726) və Azərbaycandır (0,722). Fransa dövlət pensiya 
xərclərinin ÜDM-ə nisbətinə, işəgötürənlər üçün icbari sosial sığorta 
tariflərinə görə yüksək, özəl pensiya fondlarının aktivlərinin ÜDM-ə 
nisbətinə görə aşağı göstəriciyə malikdir. Bununla yanaşı, Fransada 
özəl pensiya fondlarının vəsaitlərinin investisiyalaşmasına qoyulan 
məhdudiyyətlər də yüksəkdir. Yunanıstanda özəl pensiya fondlarının 
aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti çox aşağı (0,7%), dövlət pensiya 
xərclərinin ÜDM-ə nisbəti isə yüksəkdir (16,2%). Azərbaycanın sol 
qütübdə olmasının səbəbi özəl pensiya təminatının  yaradılmama-
sıdır. Bu sub-indeks üzrə ən liberal (sağçı) ölkələr isə Kanada 
(0,167), Danimarka (0,205), Niderlanddır (0,210). Qeyd edək ki, 
Kanada, Danimarka İS(S)İ-yə görə də ən sağçı ölkələrdir. Buradan 
belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, dövlətin iqtisadiyyata 
modelyaradıcı müdaxilələrinin az olduğu ölkələrdə pensiya sistemi 
də, bir qayda olaraq, daha liberaldır; 

- Son illərdə dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində (xüsusilə 
P7 ölkələrində) pensiya sahəsində liberal islahatlar aparılır. Bu 
ölkələrdə qeyri-dövlət pensiya sisteminin iqtisadi və sosial səmə-
rəliliyi yüksəlir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, özəl 
pensiya fondlarının investisiyaları ilə ÜDM arasında yüksək asılılıq 
mövcuddur; 

- Dövlət pensiya təminatına təkcə birbaşa deyil, dolayısı ilə də 
(məsələn, özəl pensiya sisteminin formalaşdırılmasını stimullaş-
dırmaqla) müdaxilə edə və bu yolla pensiyaçıların sosial müdafiəsini 
gücləndirə bilər; 

- Pensiyaçılar arasında yoxsulluq səviyyəsi nə bütövlükdə 
iqtisadiyyatın, nə də pensiya sisteminin liberallığı (dirijistliyi) 
dərəcəsindən asılıdır; 



48 
 

- PSL(D)sİ-yə görə sağçı ölkələr, pensiya sisteminin səmərəli-
liyini səciyyələndirən göstəricilərə görə də qabaqcıl yerlərdədir. 
Pensiyaçılar arasında ən aşağı yoxsulluq və pensiyaların ən yüksək 
nisbi göstəriciləri pensiya sisteminin daha çox liberallaşdığı 
ölkələrdə qeydə alınır. Bunlar, indiki şəraitdə liberallaşmanın pensiya 
sisteminə müsbət təsir göstərdiyi anlamına gəlir; 

- Azərbaycanda pensiya sahəsində aparılan inzibati xarakterli 
islahatlar gözlənilən effekti verməmişdir. Pensiyaya çıxmaq yaşı 
çoxdur. Ölkəmizdə pensiyaçıların həyat səviyyəsi inkişaf etmiş və 
inkişaf etməkdə olan bir sıra ölkələrlə müqayisədə aşağıdır. Odur ki, 
pensiya sisteminin qismən liberallaşdırılmasına (sağlaşdırılmasına) 
ehtiyac vardır. PSL(D)sİ üzrə alınmış nəticələr bu qənaəti isbatlayır. 

Sosial müdafiə sistemi ilə bağlı: 
- Son illərdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar əhalinin sosial 

müdafiəsinə də təsir göstərmişdir. Əhalinin gəlirləri, o cümlədən 
xərcləri də artmış, orta aylıq əməkhaqqı yüksəlmiş, ÜDSY mexaniz-
mi formalaşdırılmışdır. Lakin müsbət tərəfləri ilə yanaşı, sosial 
müdafiə sistemində bir sıra problemlər (əhalinin bəzi qruplarının 
gəlirlərinin xərclərindən azlığı, orta təbəqənin xüsusi çəkisinin aşağı 
olması, pensiyaların, müavinətlərin məbləğinin azlığı, MƏH, YM, 
EM, YH kimi sosial standartların çoxluğu və onların bir-birindən 
məbləğinə görə fərqlənməsi və s.) də mövcuddur; 

- Aparılan təhlildən də göründüyü kimi, istər dirijist (solçu), 
istərsə də liberal (sağçı) ölkələrdə əhalinin gəlirləri yüksək ola bilər. 
Bu, həmin ölkələrdə işsizliyin və yoxsulluğun səviyyəsi üçün də 
xarakterikdir. Həmçinin, əhalinin tərkibində yüksək xüsusi çəkiyə 
malik olan pensiyaçıların sosial vəziyyətini xarakterizə edən göstəri-
cilərin təhlili də bizə oxşar qənaətə gəlməyə imkan verdi. Sosial 
müdafiə sisteminin səmərəliliyi ölkələrin iqtisadi sisteminin liberal-
lığı və dirijistliyi ilə əlaqəli deyil. Bəzi hallarda liberal ölkələrdəki 
sosial müdafiənin təmin edilməsi dirijist ölkələrə nisbətən daha yaxşı 
vəziyyətdə olur; 

- SMSL(D)İ-yə görə ən liberal (sağçı) ölkə ABŞ (0,237), ən 
dirijist (solçu) ölkə isə Fransadır (0,618). İS(S)İ-yə görə ən solçu 
ölkə Fransa (0,416), ən sağçı ölkə isə İsveçrədir (0,188). SMSL(D)İ-
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nin şkalasında nisbi mərkəz göstəricisi (0,453) həndəsi mərkəz 
göstəricisindən (0,350) böyükdür. Yəni, araşdırılan ölkələrdə sosial 
müdafiə sistemi sağa nisbətən sola daha meyillidir. Azərbaycan bu 
SMSL(D)İ-yə görə sağ qütübdə yer alır. Odur ki, Azərbaycanda 
sosial müdafiənin təmin olunmasında iştirak edən səhiyyə sistemi və 
əmək bazarı sollaşdırılmalıdır; 

- Azərbaycanda sosial standartlarla bağlı ciddi problemlər 
mövcuddur. Belə ki, MƏH, YM, EM, YH və s. kimi çoxsaylı sosial 
standartlardan istifadə edilir. Bu isə yoxsulluğun, aztəminatlılığın və 
s. müəyyənləşdirilməsində çətinliklər yaradır; 

- Azərbaycanın sosial sığorta sistemində ciddi problemlər 
mövcuddur. Ölkədə “gizli işsizlər” ilə “gizli məşğullar” analyışı 
yaranmışdır. “Gizli məşğullar”ın sayı xüsusilə tikinti və xidmət 
sektorunda yüksəkdir. Buna səbəb işəgötürənlər üçün icbari sosial 
sığorta tariflərinin yüksək olmasıdır; 

-  Sosial sığortadan yayınma halları hazırda işləyənlərin gələcəkdə 
pensiya təminatlarına ciddi problem yaradacaqdır; 

-  Azərbaycanın sosial  yardım sistemində də ciddi problemlər 
mövcuddur. Müavinətlərin sayının və məbləğinin azlığı, ünvanlılığın 
kifayət qədər təmin olunmaması aztəminatlı əhali qruplarının sosial 
müdafiəsində problemlər yaradır; 

-  ÜDSY mexanizmi səmərəli olmadığından, aztəminatlı əhali 
qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində əhəmiyyətli rol 
oynamır. 

 
Təkliflər: 

 

Əmək bazarının tənzimlənməsi istiqamətində: 
- İqtisadi fəallığı stimullaşdırmaq üçün cəmiyyət üzvlərinə ilkin 

bərabər şərait yaradılmalıdır. Bu ya dövlətin birbaşa müdaxiləsi, ya 
da dövlətin özəl sektoru stimullaşdırması yolu ilə həyata keçirilə 
bilər; 

- Əmək bazarının tənzimlənməsinə, o cümlədən işsizliyin səviy-
yəsinin azaldılmasına çəkilən dövlət xərcləri artırılmalıdır; 

- Təhsilin keyfiyyəti yüksəldilməlidir; 
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- Minilliyin qlobal çağırışlarına uyğun olaraq “Hamı üçün təhsil”, 
“Sərhədsiz təhsil” ideyaları reallaşdırılmalıdır; 

- Universitetlər innovativ inkişaf mərkəzlərinə çevrilməli və 
innovativ fəaliyyət nəticəsində rəqabətqabiliyyətli kadrlar hazırlan-
malıdır; 

- Əmək ehtiyatlarının keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalı, insan kapitalı 
inkişaf etdirilməlidir; 

-  Yeni ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı artırılmalıdır. Ali təhsil 
müəssisələrində kadr hazırlığı əmək bazarının tələblərinə uyğun 
həyata keçirilməlidir. Orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində əmək 
bazarında ehtiyac olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığına üstünlük 
verilməlidir;  

- Gənclərin peşə və ixtisasa yiyələnmək imkanları, texniki-peşə 
məktəbləri sisteminin fəaliyyəti, müəssisədaxili hazırlıq və ixtisas-
artırma imkanları genişləndirilməlidir; 

- MƏH-in orta aylıq nominal əməkhaqqına olan nisbəti 
beynəlxalq normalara (Avropa Sosial Xartiyasının tələblərinə) 
uyğunlaşdırılmalıdır; 

- İşsizlikdən müdafiənin passiv formasına nisbətən aktiv 
formalarına üstünlük verilməlidir; 

- “Gizli məşğulluğun” aradan qaldırılması və qeyri-formal 
çalışanların sosial sığortaya cəlb olunmasının genişləndirilməsindən 
ötrü işəgötürənlər üçün stimullaşdırma tədbirləri həyata 
keçirilməlidir; 

- Sosial sığorta tarifləri işəgötürənlərin lehinə mərhələlərlə 
azaldılmalıdır; 

- Əhalinin həssas qruplarının məşğulluğunun təmin olunması 
üçün sosial müəssisələr yaradılmalıdır. 

Səhiyyə sahəsində: 
- Dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsaitlər artırılmalıdır; 
- Səhiyyənin maliyyələşmə mənbələri arasındakı bölgü ÜST-nin 

hesablamalarına uyğunlaşdırılmalıdır;  
- Dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin tərkibində 

İSX-yə ayrılan vəsaitlərin payı artırılmalıdır; 
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-  Dövlət səhiyyə xərclərinin səmərəli istifadə edilməsi və qeyri-
rəsmi ödənişlərin aradan qaldırılması üçün bütün ölkədə icbari tibbi 
sığorta mexanizmi işlək hala gətirilməlidir; 

- İcbari tibbi sığortanın tətbiqi zamanı dövlət tərəfindən ayrılan 
vəsaitlərin və yığılan sığorta haqlarının xərclənməsi zamanı şəffaflıq 
təmin olunmalıdır.  

Pensiya sahəsində: 
- Pensiya sahəsində qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməlidir. 

“Qeyri-dövlət pensiya təminatı haqqında”, “Qeyri-dövlət pensiya 
fondları haqqında” Qanunlar qəbul olunmalıdır; 

- Azərbaycanda qeyri-dövlət pensiya təminatı formalaşdırıl-
malıdır. Bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, ölkəmizdə qeyri-dövlət 
pensiya sisteminin sosial-sığorta sisteminin əvəzləyicisi deyil, onun 
tamamlayıcısı funksiyasını yerinə yetirməsi daha məqsədəuyğun 
olardı. Bu sistem dövlətin üzərinə düşən sosial yükü azaltmaqla 
yanaşı, fərdlərə öz yığımlarını bazar şərtləri daxilində səmərəli 
investisiyalaşdırmaq imkanı yarada bilər; 

- Qeyri-dövlət pensiya şirkətləri və ya iri müəssisələr Mərkəzi 
Bankdan lisenziya alaraq Fond yarada bilərlər. Maliyyə 
Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, 
Mərkəzi Bankın nümayəndələrinin iştirakı ilə Qeyri-dövlət Pensiya 
Təminatı üzrə Məsləhət Komitəsinin yaradılması və bu Komitə 
tərəfindən şirkətlərin və fondların fəaliyyətinə daim nəzarət olunması 
zəruri şərtlərdən biridir. Bu qurum daimi olaraq pensiya şirkətlərinin 
fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı problemlərin həll edilməsində 
onlara məsləhət və tövsiyələr verilməsini, pensiya şirkətləri və 
iştirakçılarına lazımı hüquqi yardımın göstərilməsini təmin etməlidir; 

- Ölkəmizdə yaradılacaq pensiya fondlarının vəsaitlərinin 
yerləşdirilməsi vasitələri aşağıdakılar ola bilər: 

 

1) Dövlət uzunmüddətli istiqrazları; 
2) Dövlət qısamüddətli istiqrazları; 
3) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının notları; 
4) Səhmlər; 
5) Özəl və ya dövlət müəssisələrinin emissiya etdiyi istiqrazlar; 
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6) Daşınmaz əmlaka sahiblik; 
7) Repo əməliyyatları; 
8) Pul və valyuta bazarında əməliyyatlar; 
9) Xarici ölkələrin qiymətli kağızlarının əldə edilməsi; 
10) Xarici ölkədə daşınmaz əmlaka sahiblik; 
11) Banklara kreditlər; 
12) Banklarda depozit yerləşdirilməsi.   
 

- Vəsaitlərin qeyd edilən alətlərdə hansı proporsiyalarda 
yerləşdirilməsi əsas məsələlərdən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
pensiya investisiya fondlarının aktivlərinin hansı maliyyə 
vasitələrində saxlanılması risklərin səviyyəsinə görə müəyyən-
ləşdirilir. Ölkəmizdə yaradılacaq qeyri-dövlət pensiya fondlarının 
portfel bölgüsünün aşağıdakı kimi olması məqsədə uyğundur: 

 

 Dövlət qiymətli kağızları və o cümlədən, MB-nin qiymətli 
kağızları üçün ən az – 30%, ən çox – 100%; 
 Banklararası kredit bazarında əməliyyatlar üçün ən çox – 50%; 
 Özəl şirkətlərin səhmləri və digər qiymətli kağızları üçün ən çox 

– 50%; 
 Pul və valyuta bazarında əməliyyatlar, repo əməliyyatları ən çox 

– 50%; 
 Daşınmaz əmlakla əlaqədar investisiyalar üçün ən çox – 10%; 
 Qızıl və digər qiymətli metallarla əməliyyatlar üçün ən çox – 

20%; 
 Digər əməliyyatlar üçün ən çox – 30%. 

 
 

- Fondlar yaradıldıqdan sonra, pensiya müqavilələri üzrə iştirak-
çılar bu fondları seçməkdə müstəqil olmalıdırlar. Hər bir iştirakçıya 
öz vəsaitlərini yaradılmış fondlarda yerləşdirdikdən sonra istədiyi 
vaxt yenidən dəyişiklik etmək hüququ verilməlidir. Bu hüquqdan 
istifadə etməklə şirkətlər həm qiymətli metallar fondu, həm də 
ixtisaslaşdırılmış fondlar yarada bilərlər. İxtisaslaşdırılmış fondlar 
əsasən hər hansı bir sektora investisiyaları yerləşdirən fondlardır. 
Lakin bununla belə, yaradılan fondlar üzrə vəsaitlərin investisiya-
laşdırılmasına Qeyri-dövlət Pensiya Təminatı üzrə Məsləhət 
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Komitəsi nəzarət etməli və iştirakçıların (sığortaolunanların) məna-
felərinə zidd fəaliyyətin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər 
görməlidir; 

- Həm pensiya şirkətləri, həm də pensiya iştirakçıları üçün 
stimullaşdırıcı mexanizmlər müəyyən edilməlidir. Pensiya 
iştirakçıları və şirkətlərinin maliyyə imkanlarının artırılması üçün 
təşviqedici üsullardan istifadə edilməsi sistemin səmərəli işləməsi 
üçün əhəmiyyətlidir; 

- Digər mühüm məsələlərdən biri də, qeyri-dövlət pensiya 
şirkətlərinin fəaliyyətinin ilk dövrlərində vergidən azad edilməsi (bir 
şərtlə ki, mənfəət kapitalın artırılmasına yönəldilmiş olsun) və bunun 
nəticəsində onların fəaliyyətinin stimullaşdırılmasıdır. İlk 7 il üçün 
100% yerli kapitaldan formalaşan qeyri-dövlət pensiya şirkətlərinin 
mənfəət vergisindən azad edilməsi məqsədəuyğun olardı;   

- Gələcəkdə Qeyri-dövlət Pensiya Fondlarının Assosiativ 
Birliyini yaratmaq faydalı olardı. Bu qurum, fondların fəaliyyətini 
monitorinq etməklə, həm də xidmət, sənəd dövriyyəsini, aktuar 
hesablamaların aparılmasını və s. təşkil edə bilər. Dövlət tərəfindən 
nəzarət tətbiq edildiyi üçün assosiasiyanın fondlar üzərində 
səlahiyyətləri məhdud olmalıdır. Assosiasiyaların tərtib etdikləri 
statistik hesabatlarda fondların mövcud vəziyyəti təhlil olunmalı və 
gözlənilən hər hansı maliyyə qeyri-sabitliyi haqda erkən xəbərdarlıq 
edilməlidir; 

- Dünya təcrübəsində dövlət orqanları özlərinin fəaliyyət 
sahələri üzrə pensiya şirkətlərinin fəaliyyətinə nəzarət edirlər. 
Məsələn, Azərbaycanda Mərkəzi Bank pensiya şirkətlərinə 
lisenziyaların verilməsi və fond bazarında aparılan əməliyyatların 
tənzimləməsi funksiyanı yerinə yetirə bilər. Lakin bununla əlaqədar 
olaraq, qanunun tələblərinin pozulmasına görə pensiya şirkətlərinin 
məsuliyyətləri qanunvericilikdə dəqiq və aydın şəkildə göstərilməli 
və bu, həm sahəvi qanunlar, həm də Mülki Məcəllə ilə 
uyğunlaşdırılmalı, sanksiya və cərimələrin icrasının dəqiq 
prosedurları müəyyənləşdirilməlidir.  
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Sosial yardım sahəsində: 
- Sosial yardım sahəsində qanunvericilik bazası təkmilləş-

dirilməlidir; 
- “Yaşayış minimumu” və “Ünvanlı dövlət sosial yardımı 

haqqında” Qanunlarda müəyyən uyğunsuzluqlar var. Qeyd etmək 
lazımdır ki, ölkəmiz Avropa Sosial Xartiyasını ratifikasiya etməklə 
öz üzərinə sosial ödəmələrin tədricən YM dəyərində müəyyən 
edilməsi ilə bağlı öhdəlik götürmüşdür. Odur ki, ÜDSY-in təyin 
edilməsi zamanı orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün EM-in 
deyil, YM-in məcmusu arasında yaranan fərq məbləğində 
hesablanması daha ədalətli olardı; 

- Aztəminatlılığın müəyyənləşdirilməsində əsas meyar YM 
olmalıdır və müxtəlif sosial standartlar YM-ə bərabərləşdirilməlidir; 

- YM-in strukturuna yenidən baxılmalıdır, EZ-nın tərkibinə 
daxil edilən ərzaq məhsullarının çeşidi artırılmalıdır; 

- ÜDSY-nin təyin olunması və verilməsi proseslərində 
şəffaflığın təmin edilməsi üçün idarəetmə təkmilləşdirilməli, bu 
sahədə fəaliyyət göstərən kadrların peşəkarlığı artırılmalıdır; 

- ÜDSY təyin edən komissiyanın tərkibinə ərazi ağsaqqallar 
şuralarının üzvləri və qeyri-hökumət  təşkilatlarının nümayəndələri 
daxil edilməlidirlər; 

- YM iqtisadi rayonlar üzrə əhalinin həyat səviyyəsi nəzərə 
alınmaqla müəyyənləşdirilməlidir; 

- Sosial müavinətlərin müxtəlif növlərinin (AR-nın ərazi 
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi 
ilə əlaqədar” və “1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar”, 
“Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar” və “Hərbi xidmət 
vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar” təyin olunan sosial müavi-
nətlər, uşağın anadan olmasına görə verilən birdəfəlik və 3 yaşına 
kimi uşağa qulluğa görə müavinətlər və s.) məbləği artırılmalı, həm 
dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş YM-ə bərabərləşdirilməli, həm 
də hər il üçün YM-ə uyğun olaraq artırılmalıdır;  

- Uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların sağlam 
böyüdülməsi məqsədilə ailə kapitalı tətbiq edilməlidir; 
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- Qeyri-dövlət strukturlarının aztəminatlı ailələrə yardım 
göstərmələri üçün təşviq mexanizmləri həyata keçririlməlidir; 

- Dövlət tərəfindən Sosial İnkişaf Fondunun yaradılması 
məqəsədə uyğundur. Bu fondun yaradılması ölkədə insan kapitalının 
inkişafına, yoxsulluğun azaldılmasına, sosial müdafiənin 
gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərər.  
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