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GİRİŞ 
 

Mюvzunun aktuallыьы.Əhalinin layiqli hяyat sяviyyяsinin vя sosial müdafiяsinin 

təmin edilmяsi  hяr bir dюvlяtin prioritet vяzifяlяrindяn hesab edilir. Bu barяdя 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusiyasыnda dolьun şяkildя qeyd olunmuşdur ki, 

Azяrbaycan Dюvlяti xalqыn vя hяr bir vяtяndaşыn rifahыnыn yüksяldilmяsini, onun 

sosial müdafiяsini vя layiqli hяyat sяviyyяsini hяmin etmяli vя qayьыsыna qalmalыdыr. 

Deməli, яhalinin hяyat sяviyyяsinin yüksяldilmяsi və sosial vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması ictimai inkişafыn prioritet istiqamяtlərindən hesab edilir. 

Müasir dövrdə sosial siyasətin moderinləşdirilməsinin strateji prioritetlərindən 

biri əhalinin sosial vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsidir. Sosial vəziyyətin 

yaxşılaşdırılması, vətəndaşların hərtərəfli inkişafı və rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi 

dövlətin daxili siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri hesab edilir. Sosial vəziy-

yətin mühüm ümumilləşdirici göstəriciləri kimi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəl-

dilməsi, real pul gəlirlərinin artımı, layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi, insanın 

azad inkişafı, gəlirlərin ədalətli bölgüsü, doğulanda gözlənilən ömür müddəti, sosial 

təminatın səviyyəsi, sağlamlıq və ölüm göstəriciləri və s. çıxış edir. 

Əhalinin hяyat sяviyyяsini və sosial vəziyyətini xarakterizə edən ən mühüm 

komponentlərindən biri яhalinin эяlirlяridir. Bazar münasibяtlяri şяraitindя яhalinin 

эяlirlяrinin formalaşmasы, bюlэüsü vя istifadяsi ilя baьlы iqtisadi münasibяtlяr mühüm 

yerlяrdяn birini tutur. İqtisadiyyatыn bazar münasibяtlяrinя transformasiyasы 

prosesindя bu münasibяtlяrdя яhяmiyyяtli dяyişikliklяr baş verir.Əhalinin ümumi 

эяlirinin яsas hissяsini pul эяlirlяri tяşkil edir. Əhalinin pul эяlirlяri tяkrar istehsal 

prosesindя mühüm yer tutur. Ümumi Daxili Mяhsulun dяyяrinin яsas hissяsi яhalinin 

pul  эяlirlяri formasыnda çыxыş edir. Bu, o demяkdir ki, onlarыn dinamikasы ümumi 

Daxili Mяhsulun tяkrar istehsalыnыn bütün mяrhяlяlяri ilя qarşыlыqlы яlaqяdяdir. 

İqtisadi hяyatın islahatы vя onun strukturunun dяyişdirilmяsi nяticяsindя яhalinin 

pul эяlirlяrinin quruluşunda, onlarыn sяviyyяsindя vя istifadяsindя яhяmiyyяtli 

dяyişikliklяr baş vermişdir. Makroiqtisadi baxыmdan bu dяyişikliklяrin юyrяnilmяsi 

müasir dюvrdя olduqca  aktualdыr. 
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Son dюvrяlяrdя юlkяnin statistika tяcrübяsindя Milli Hesablar Sisteminin tяtbiqi 

эяlirlяr statistikasыnыn tяkmillяşdirilmяsini vя beynяlxalq prinsiplяrя uyьun-

laşdыrыlmasыn zяruri etmişdir. Cяlirlяr statistikasыnыn qeyd edilяn sahяdя baş verяn 

mühüm meyllяri vя dяyişikliklяri adekvat яks etdirmяsi üçün onun  ciddi konseptual 

яsaslarы  formalaşdыrыlmalы vя iqtisadi prosesin bütün tяrяflяrini xarakterizя edяn diэяr 

makroiqtisadi эюstяriciяlrlя яlaqяlяndirilmяlidir. Bununla yanaşı ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafının müəyyənləşdirilmiş starteji prioritetləri cəmiyyətin sosial 

strukturunun dəyişməsinə, sosial vəziyyətin yeni meyllərinin formalaşmasına 

əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu isə əhalinin sosial inkişafının cari və perspektiv inkişaf 

istiqamətlərinin statsitik təhlil edilməsini, onun sosial və demoqrafik aspektlərinə 

diqqətin artırılmasını zəruri edir. Magistr işinin mövzusu məhz bu qeyd edilən 

problemlərin həlli edilməsi konteksində əsaslandırılmışdır və seçilmişdir.  

Tədqiqat işinin mяqsяdi vя vяzifяlяri. Tяdqiqatыn mяqsяdi Azяrbaycan Res-

publikasыnda яhalinin sosial inkişafının cari vəziyyətini statistik təhlil etmək və 

qısamüddətli dövrə onun bəzi göstəricilərini proqnozlaşdırmaqdan ibarяtdir. 

Qarşыya qoyulmuş mяqsяdя nail olmaq üçün müяllif aşaьыdakы vяzifяlяrin yerinя 

yetirilmяsini zяruri hesab etmişdir: 

- əhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji 

əsaslarını araşdırmaq, 

- əhaıinin sosial inkişafının statistik təhlilinin informasiya bazasını araşdırmaq 

və əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, 

- əhalinin sosial vəziyyətini xaraketizə edən göstəricilər sistemini öyrənmək və 

onları təsnifatlaşdırmaq, 

-Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlirlərinin səviyyə və dinamikasını 

statistik təhlil etmək, 

-əhalinin sosial inkişafı göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqələrini statistik təhlil 

etmək, 

-qısamüddətli dövrə əhalinin sosial inkişafının bəzi  göstəricilərini proqnozlaş-

dırmaq. 
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Tяdqiqatыn predmetini яhalinin sosial vəziyyətinin cari inkişaf meylləri, 

obyektini isə əhalinin sosial vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemi tяşkil 

edir. 

Tяdqiqatыn nяzяri vя metodoloъi яsasыnы Azяrbaycan Respublikasыnыn müvafiq 

qanunlarы, hюkumяtin qяrar vя sяrяncamlarы, diэяr normativ hüquqi aktlar, habelя 

яhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymяtlяndirilmяsi mяsяlяlяrini tяdqiq edяn 

Azяrbaycanыn vя bir sыra xarici юlkяlяrin iqtisadçы alimlяrinin elmi яsяrlяri tяşkil edir. 

Tяdqiqat işindя dinamika sыralarыnыn tяhlili, orta vя nisbi kяmiyyяtlяr, qrafik, 

korrelyasiya-reqressiya metodu vя s.kimi statistik metodlardan istifadя edilmişdir. 

Tədqiqatıninformasiya bazasыnы Azяrbaycan Respublikasы Dюvlяt Statistika 

Komitяsinin illik mяcmuяlяri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

inzibati məlumatları, ev tяsяrrüfatlarыnыn xüsusi seçmя tяdqiqatlarыnыn materiallarы, 

kütlяvi informasiya vasitяlяrinin materiallarы və s. tяşkil edir. 

Tяdqiqatыn elmi yeniliyi aşaьыdakыlardan ibarяtdir: 

- əhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları 

ümumiləşdirilmişdir, 

- əhaıinin sosial inkişafının statistik təhlilinin informasiya bazası araşdırılmış və 

təhlilin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir, 

- əhalinin sosial vəziyyətini xaraketizə edən göstəricilər sisteminin təsnifatı 

verilmişdir, 

-Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlirlərinin səviyyə və dinamikası 

statistik təhlil edilmiş və müşahidə edilən meyllər aşkar edilmişdir, 

-müxtəlif statistik metodlar əsasında əhalinin sosial inkişafı göstəricilərinin 

qarşılıqlı əlaqədə statistik təhlili həyata keçirilmişdir, 

-qısamüddətli dövrə əhalinin sosial inkişafının bəzi  göstəricilərinin proqnozlaş-

dırılması metodikası verilmiş və onların gözlənilən səviyyəsi qiymətləndirilmişdir. 

Magistr dissertasiyanыn quruluşu vя hяcmi.Dissertasiya эiriş,iki fяsil, nяticя 

vя istifadə edilmiş яdяbiyyat siyahыsыdan ibarяtdir. Onun ümumi hяcmi 74 sяhifяdir. 

İşdя 11 cяdvяl,   6  qrafik və 1 sxem  verilmişdir. İstifadя olunmuş яdяbiyyat siyahы-

sыnda 26 adda яdяbiyyat adы vardыr. 
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                                                                   FƏSİL1 

ƏHALİNİN SOSİAL VƏZİYYƏTİNİN STATİSTİK ÖYRƏNİLMƏSİNİN NƏZƏRİ-

METODOLOJİ ƏSASLARI, ONUN İNFORMASİYA BAZASI VƏ  

GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ 

 

§1.1. Əhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinin 

 nəzəri- metodoloji əsasları 

  

Hяr bir cяmiyyяtin inkişafыnыn son mяqsяdi юzünün mюvcud iqtisadi resurs-

larыndan tam vя sяmяrяli istifadя etmяklя vяtяndaşlarыnыn yüksяk vя layiqli hяyat 

sяviyyяsini tяmin etmяkdir. Başqa sюzlя deяsяk, sosial - iqtisadi inkişaf sяviy-

yяsindяn asыlы olmayaraq яhalinin hяyat sяviyyяsinin юyrяnilmяsi problemi bütün 

dюvrlяr vя юlkяlяr üçün aktualdыr. Onu da qeyd edяk ki, sosial vя demoqrafik 

statistikanыn praktiki olaraq bütün istiqamяtlяri bu vя ya diэяr dяrяcяdя bu problemlя 

mяşьuldur. Diэяr tяrяfdяn dя beynяlxalq statistika vя iqtisadiyyat tяşkilatlarы юz 

fяaliyyяtlяrindя sosial statistikanыn problemlяrinя bюyük yer verirlяr. Bunu zяruri 

edяn vя şяrtlяndirяn яsas sяbяbяlяrdяn biri XX яsrin ikinci yarыsыndan başlayaraq 

iqtisadi artыmыn mühüm amili kimi «insan kapitalыnыn» qiymяtlяndirilmяsi probleminя 

maraьыn artmasыdыr. Artыq bu dюvrdяn etibarяn beynяlxalq iqtisadiyyat tяşkilatlarы 

«iqtisadi artыmыn amillяri» nяzяriyyяsindяn «insanыn vя onun potensialыnыn sabit 

inkişafы» nяzяriyyяsinя keçilmяsini tяklif edir. Burada hяm milli, hяm dя beynяlxalq 

sяviyyяdя hяr bir şяxsin, insan cяmiyyяtinin inkişafыnыn diqqяt mяrkяzindя olmasы 

qabardыlыr. Eyni zamanda da iqtisadi artыmla insanыn inkişafы arasыnda uzunmüddяtli 

яlaqяnin mюvcd olduьu da qeyd edilir. Hesab edilir ki, insanыn inkişafы son mяqsяd, 

iqtisadi artыm isя bu mяqsяdя nail olmaq üçün vasitяdir. Bu modeldя insanыn inkişaf 

dяrяcяsi mal vя xidmяtlяrin artыqlыьы ilя deyil, insanыn maddi vя mяnяvi hяyatыnыn 

zяnэinlik dяrяcяsi ilя яlaqяlяndirilir. 

 Milli sяrvяtin bu konsepsiyasыnda insan cяmiyyяtinin inkişafыnыn hяrяkяtverici 

qüvvяsi kimi çыxыş edir. Tяhsil sяviyyяsinin artыrыlmasы юlkяnin malik olduьu bütün 

istehsal amillяrindяn daha sяmяrяli istifadя olunmasыna эяtirib çыxarыr. Demяli, yeni 
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modeldя insanыn inkişafы başlыca amillяrdяn biri kimi qiymяtlяndirilir. Əlbяttя ki, 

insanыn inkişafыna yюnяldilяn kapitalыn яn yaxşы kapital olduьunu sübut olunmuş fakt 

kimi nяzяrя alsaq, bu mяsяlяnin nя qяdяr bюyük яhяmiyyяt kяsb etdiyini başa düşmяk 

çяtin deyildir. 

 Qeyd etdiyimiz kimi hяr bir mütяrяqqi cяmiyyяtin inkişafыnыn son mяqsяdi 

uzun, saьlam vя maddi baxыmdan firavan «insan hяyatы üçün яlverişli şяraitin 

yaradыlmasыdыr». Əhalinin hяyat sяviyyяsinin dяyişmя meylinin vя onun mühüm 

ünsürü kimi sosial tяminatыn vя müdafiяnin statistik qiymяtlяndirilmяsi cяmiyyяtin bu 

mяsяlяnin юhdяsindяn nя qяdяr sяmяrяli şяkildя эяlindiyi haqqыnda müzakirя etmяyя 

imkan verir. 

 İqtisadi яdяbiyyatda яhalinin hяyat sяviyyяsi kateqoriyasыnыn mahiyyяt-

lяndirilmяsi mяsяlяsindя birmяnalы fikir yoxdur. Əhalinin hяyat sяviyyяsi anlayыşы 

mürяkkяb vя çoxcяhяtli sosial - iqtisadi katqoriyadыr[5, 13,14]. 

Hяyat sяviyyяsi anlayыşы iqtisadi, sosial vя psixoloъi münasibяtlяri юzündя яks 

etdirяn vя insanыn hяyat fяaliyyяti sferasыnы xarakterizя edяn mürяkkяb bir quruluşa 

malikdir. Hяyat sяviyyяsinin bütün tяrяflяrini kompleks halda statistik юyrяnmяk 

üçün bu anlayыşыn dяqiq mahiyyяtlяndirilmяsi vя sяrhяdlяndirilmяsi vacibdir. 

Bяzi mütяxяssislяr rifaha «hяyat sяviyyяsi vя hяyat tяrzi» kateqoriyalarыnыn 

sintezi kimi baxыrlar. Onlarыn qяnaяtinя эюrя hяyat tяrzi rifahыn keyfiyyяt tяrяfini, 

hяyat sяviyyяsi isя kяmiyyяt tяrяfini яks etdirmяklяbir – birini şяrtlяndirir.  

Hяyat sяviyyяsi ilk nюvbяdя яhalinin zяruri maddi nemяt vя xidmяtlяrlя tяmin 

edilmяsi, onlarыn istehlakыnыn kifayяtlяndirici sяviyyяsi vя tяlabatlarыn sяmяrяli 

юdяnilmяsi dяrяcяsi ilя müяyyяn edilir. Mяhz rifah bu cür başa düşülür. 

Maddi nemяtlяr dяdikdя qida mяhsullarы, paltar, ayaqqabы, mяdяni – mяişяt, 

yaşayыş  яşyalarы  vя s. başa düşülür. Xidmяtlяr dedikdя  isя  яmяyin  müяyyяn  şяxsi 

vя  ictimai tяlabtlarы юdяyяn,lakin  maddi - яşya formasыnda tяzahur etmяyяn  faydalы 

nяticяlяri başa düşülür. Burada qeyri istehsal (tibb müяssisяlяrin, tяdris 

müяssisяlяrinin, mяdяniyyяt vя incяsяnяt, mяnzil yaşayыş xidmяtlяri, sяrnişin 

nяqliyyatы xidmяti vя s.) vя istehsal (paltar vя ayaqqabыlarыn tяmiri vя tikişi üzrя 
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müxtяlif evlяr, atelyelяr, mяişяt texnikalarыnыn tяmiri, kimyяvi tяmizlяmя, kirayя 

mяntяqяlяri vя s.) xarakterili xidmяtlяr daxildir.  

Müяyyяn vaxt fasilяsindя ev tяsяrrüfatыnыn orta hesabla faktiki istehlak  etdiyi 

nemяt vя xidmяtlяrin vя юdяnilяn tяlabatыn müvafiq sяviyyяsinin pul (dяyяr) 

ifadяsindя qiymяtlяndirilmяsi «hяyatыn dяyяri» kimi çыxыş edir. Geniş mяnada 

яhalinin hяyat sяviyyяsi kateqoriyasыna hяyatыn, яmяyin vя mяşьulluьun şяraiti, 

mяişяt vя asudя vaxtы, onun saьlamlыьы, tяhsili, yaşayыşыn tяbii mühiti vя  s. daxil 

edilir. Dяmяli, bu anlayыşlar яhalinin sosial - iqtisadi hяyat şяraitinin bütün tяrяflяrini 

kompleks xarakterizя edir. Bu halda daha çox «hяyatыn keyfiyyяti» yaxud «hяyat 

tяrzi» terminlяrindяn istifadя edilir.  

Əhalinin dюrd cür hяyat sяviyyяsini bir - birindяn fяrqlяndirmяk zяruridir: 

- bolluq (varlыlыq). İnsanыn hяrtяrяfli inkişafыnы tяmin edяn nemяtlяrdяn istifadя 

(faydalanma); 

- normal sяviyyя. İnsanыn fiziki vя intellektual эücünün bяrpasыnы tяmin edяn 

elmi baxыmdan яsaslandыrыlmыş normalarla sяmяrяli istehlak; 

- yoxsulluq (kasыblыq). İşçi qüvvяsinin tяkrar istehsalыnыn sяrhяddi kimi iş 

qabliyyяtini saxlamaq sяviyyяsindя nemяtlяrin istehlakы; 

- dilяnçilik (mяnяvi düşkünlük). Bioloъi meyarlara эюrя nemяt vя xidmяtlяrin 

yol verilяn minimal dяstidir ki, onun istehlakы yalnыz insanыn hяyat qabliyyяtinin 

saxlanmasыna imkan verir[10,12]..  

Hяyat sяviyyяsinin yüksяldilmяsi (sosial  tяrяqqi) ictimai inkişafыn prioritet 

istiqamяtini tяşkil edir. Xalqыn rifahы tяrяqqinin meyarыdыr. Bu meyarыn mяrkяzi fiquru  

olan insan sosial yюnümlü bazar iqtisadiyyatыnda xüsusi яhяmiyyяt kяsb edir. Diэяr 

tяrяfdяn dя, istehlakçы davranыşыnыn mяqsяdi faydanы maksmumlaşdыrmaqdыr. Bu da 

qanunauyьunluq kimi tяlяbin sяmяrяli qarşыlanmasы mяsяlяsini юn plana çяkir.  

Hяyat sяviyyяsinin mühüm tяrkib hissяlяri kimi яhalinin эяlirlяri vя sosial 

tяminatы, onlarыn maddi nemяt vя xidmяtlяr istehlakы, hяyat şяraiti, asudя vaxtы çыxыş 

edir.  

Həyat səviyyəsi ilə sosial vəziyyət anlayışını eyniləşdirmək olmaz. Həyat key-

fiyyəti ilə müqayisədə həyat səviyyəsi daha məhdud anlayışdır və o, insanların ümu-



9 
 

mi vəziyyətinin sosial-iqtisadi göstəriciləri vasitəsilə qiymətləndirilir. Sosial vəziyyət 

cəmiyyətin sosial quruluşunun ünsürü kimi əhalinin obyektiv xarakteristikasıdır.  

Müasir dövrdə sosiologiya elmində əhalinin, onun ayrı-ayrı qruplarının sosial 

vəziyyəti, quruluşu və xarakteristikası haqqında vahid yanaşmanı işlənib hazırlan-

mamışdır. Belə ki, sosial vəziyyət anlayışı çox vaxt sosial status, “həyat keyfiyyəti”, 

“həyat səviyyəsi”, “sosial-iqtisadi vəziyyət” və s. kimi anlayışların sinonimi kimi isti-

fadə edilir. “Sosial status” anlayışını ilk dəfə inglis tarixçisi Q.Meyn işlətmişdir. XIX 

əsrin 30-cu illərində sosial status (status nəzəriyyəsi) nəzəriyyəsinin işlənib hazırlan-

ması ilə R.Linton, F.Merill, T.Şibutani, R.Terner və digərləri məşğul olmuşdur. Müa-

sir sosiologiya elmində həmin anlayışdan iki mənada, birincisi, fərdin yaxud qrupun 

sosial sistemdə tutduğu yeri, ikincisi, onun mövqeyini və nüfuzunu göstərmək üçün 

istifadə edilir[6,7,9]. 

Sosial inkişafın konseptual əsaslarında sosial sferaya əhalinin sosial problem-

lərinin həll edilməsini təmin edən sahələr aid edilir. Sosial sferanın problemlərinə 

sosial həyatın səviyyəsi və keyfiyyəti (sosial köməyin bölgüsü, miqrasiya siyasəti, 

məşğulluq və s.), təhsil, səhiyyə, mənzil-kommunal təsərrüfatı, mədəni səviyyə aid-

dir. Sosial sferanın fəaliyyət məqsədi sosial və iqtisadi mühitin dəyişikliyi şəraitində 

əhalinin rifahının, istehlakının quruluşunun və həyat fəaliyyətinin formalarının dəyi-

şikliyinə istiqamətlənən sosial inkişafdır. Sosial sferanın fəaliyyətinə müxtəlif 

amillər- ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi, sosial-siyasi və demoqrafik proseslər, təbii 

mühit, mədəni və milli irs və s. təsir göstərir. Sosial sfera əhalinin həyat keyfiyyıtinin 

yaxşılaşdırılmasına və insan potensialının inkişafına istiqamətlənən çoxsaylı vəzifələr 

yerinə yetirir.  

Sosial sferanın inkişafı vətəndaşların hərtərəfli inkişafının və rifahının təmin 

edən dövlətin daxili siyasətinin mühüm istiqamətidir. Sosial dövlət insanın layiqli 

həyat səviyyəsinin və azad inkişafının təmin edilməsinə şəraitin yaradılmasına 

istiqamətlənən siyasəti ilə xarakterizə edilir. Onun əlamətləri (hüquqların mövcud-

luğu və onların reallaşdırma dərəcəsi) əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırlma-

sında özünü göstərir. 
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatının tövsiyyələrinə uyğun olaraq sosial təminata 

daxildir: 

-sabit, ödənilən əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması, 

-sosial risklərin aradan qaldırılması və sosial sığorta mexanizmləri vasitəsilə 

gəlirlərin kompensasiyası, 

-sığorta sisteminin iştirakçıları olmayan zəif əhali qruplarına sosial köməyin 

təqdim edilməsi, 

-vətəndaşların təhsil və tibbi xidmətə əlçatanlığının təmin edilməsi. 

Əmək qabliyyətli əhali üçün iqtisadi şərait vacibdir. Bu vətəndaşlara sosial 

istehlakın daha yüksək səviyyəsini (səmərəli məşğulluq, işçi qüvvəsinin rəqabət-

qabliyyətliyinni və keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsasında əmək bazarında tələb və 

təklifin balanslılığı, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi) təmin edən şəxsi gəlirlər 

əldə etməyə imkan verir.  

Məşğulluğun və iqtisadi fəallığın saxlanması vətəndaşların yaşayış yerini sər-

bəst seçilməsini və məhsuldar çalışma imkanlarını təmin edən, müasir istehsal və iş 

yerini stimullaşdıran, sosial əməkdaşlıq çərçivəsində işçilərin əmək hüquqlarının və 

maraqlarının müdaifi edən səmərəli kadr siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir.   

Gəlirlərin yüksəldilməsi siyasətinin həyata keçirilməsinə işçi qüvvəsinin təkrar 

istehsalını təmin edən əmək haqqı sferasında dövlət təminatının müəyyənləşdirilməsi, 

səmərəli vergi sisteminin inflyasiya üzərində nəzarətinformalaşdırılması daxildir.  

Əhalinin həyat təminatının yaxşılaşdırılması, ilk növbədə kommunal infra-

strukturunun, nəqliyyat və rabitənin inkişafı və dəstəklənməsi, ətraf mühitin mühafi-

zəsi ilə xarakterizə edilir.  

Vətəndaşların sosial müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi sisteminə yoxsulluğa qarşı 

dövlət proqramının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, əhalinin, ilk növbədə 

az təminatlıların sosial risklərdən kompleks müdafiəsi, sosial sığorta sisteminin 

(pensiya və tibbi) inkişafı daxildir. 

Sosial tяminat vя mülafiя sistemi яhalinin müяyyяn kateqoriyalarыnыn hяyat 

sяviyyяsinin qorunub saxlanmasыnыn mühüm ünsürlяrindяn biridir. Sosial tяminat 

iqtisadiyyatыn imkanlarыna uyьun olaraq hяyat sяviyyяsinin minimal standartlarыnыn 
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tяmin edilmяsinя imkan verяn vя яsaslandыrыlmыş sosial – iqtisadi normativlяr kimi 

çыxыş edir.  

Sosial müdafiя sistemi aşaьыdakы tяlяblяri tяmin etmяlidir: 

- sosial tяminatыn zяruri vя kifayяtlяndirici hяcmi; 

- maliyyя vя maddi resurslarla tяminatlыlыь; 

- sosial müdafiя tяdbirlяrinin ünvanlыьы; 

- яhalinin sosial müdafiяsi üzrя tяdbirlяri hяyata keçirяrkяn reэional vя яrazi 

xüsusiyyяtlяrinin nяzяrя alыnmasы; 

- sosial kюmяyin onu яldя edяnя çatdыrыlmasы mexanizminin mюvcudluьu[1, 9]. 

Sosial tяminat яmяk qabliyyяtli vя яmяk qabliyyяti olmayan яhaliyя verilя 

bilяr. Əmяk qabliyyяtli яhaliyя sosial tяminat iqtisadi fяallыь şяraitinin vя яmяk 

fяaliyyяtinin, muzdlu işçinin azadlыьыnыn vя müdafiяsinin tяmin edilmяsi mяqsяdilя 

verilir. Mяşьulluqdan эяlirlяr яhalinin çox hissяsinin yaşamasыnыn яsas vяsait mяn-

bяyidir vя яmяk qabliyyяtli яhalinin müdafiя sistemi mяşьulluq vя яmяk haqqы sfe-

rasыnda tяminatlыlыьыn tяmin edilmяsinя яsaslanыr. Bu, яmяk haqqыnыn minimum 

sяviyyяsinin vя яmяk şяraitinin minimal standartlarыnыn müяyyяnlяşdirilmяsi yolu ilя 

hяyata keçirilir. Belя standartlara юlkя qanunvericiliyi tяminat verir vя iş verяnin 

arzusundan asыlы deyildir. 

Əmяk qabliyyяti olmayan яhalinin sosial tяminatыnыn яsas vяzifяsi onun 

istehlakыna şяrait yaratmaq, яhalinin ayrы – ayrы kateqoriyalarыnыn hяyat şяraitindяki 

dispraporsiyanы yumşaltmaq üçün kompleks tяdbirlяrin Foma.laşdыrыlmaqdan 

ibarяtdir.  

Sosial müdafiя sistemindяn daxilolmalar üç qrupa bюlünür: 

- pul юdяmяlяri (pensiya, yardыm vя s.); 

- verэilяrin azaldыlmasыna яsas verяn эüzяştlяr, natural formada transfertlяrin 

alыnmasы; 

- pulsuz sosial xidmяtlяr. 

Sosial müdafiя sisteminin яsas ünsürlяrindяn biri transfertlяrdir. Transfertlяr 

cari vя kapital transfetlяrя ayrыlыr.  
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Sosial tяminat эяlirlяrin müxtяlif nюvlяrinin (яmяk haqqы, pensiya, yardыm, 

stipendiya) müяyyяnlяşdirilmiş minimum hяcmidir. Xüsusi maraq doьuran mяsя-

lяlяrdяn biri minumum sosial tяminatla müvafiq яhali qruplarыnыn yaşayыş mini-

mumunun kяmiyyяtinin nisbяtidir. 

Sosial tяminat sisteminin яsas tяrkib ünsürlяrindяn biri pensiya sistemidir.  

Ölkяmizin bazar münasibяtlяrinя keçmяsi bütün sferalarda olduьu kimi pensiya 

sisteminin dя kюklü surяtdя islahatlarыn aparыlmasыnы zяruri etmişdir. Artыq res-

publikada vяtяndaşlarыn pensiya tяminatыnыn yeni sisteminin vя mexanizminin forma-

laşdыrыlmasы istiqamяtindя müяyyяn müsbяt işlяr hяyata keçirilir. Bütün dünyada 

olduьu kimi pensiya tяminatыnыn yыьыm sisteminя  яsaslanmasы aparыlan işlяrin 

mяьzini tяşkil edir. 

Sosial müdafiя sisteminin  diэяr mühüm ünsürlяrindяn biri dя yardыm vя sosial 

kюmяkdir. Yardыma yюnяldilяn xяrclяr aşaьыdakы qruplara ayrыlыr: 

- müvяqqяti яmяk qabliyyяtini itirmяyя эюrя verilяn yardыmlыr; 

- ailяvi vя madii yardыm (hamilяliyя vя uşaьa эюrя, yaşa yarыma qяdяr uşaqlara 

vя şikяst uşaqlara qulluьa эюrя, hяr uşaьa verilяn aylыq yardыmlarvя s.) 

- üç yaşa qяdяr uşaьы olan qadыnlara kompensasiyalы юdяmяlяr; 

- kяnd yerlяrindя yaşayan qadыnlara verilяn yardыmlar; 

- maddi kюmяk; 

- işsizliyя эюrя yardыm; 

- qaçqыnlara vя kюçkünlяrя verilяn birdяfяlik yardыmlar; 

- ritual yardыmlar vя s. 

Bu cür qruplaşdыrmadan sosial kюmяyin quruluşunu vя dinamikasыnы 

qiymяtlяndirяrkяn istifadя edilir. 

Sosial müdafiя sisteminin üçüncü mühüm tяrkib ünsürü pulsuz vя эüzяştli 

xidmяtlяrin эюstяrilmяsidir. Sosial müdafiя sisteminin bu hissяsi iqtisadi imkanlardan 

vя tяlabatыn bu nюvünün qяbul edilmяsindяn asыlыdыr. Cяmiyyяtdя bu cür xidmяtlяrdяn 

hamыnыn yararlanmasыnы bяrabяr imkanlar tяmin edilir.  

Müasir dövrdə sosial inkişafın bir necə konsepsiyalarını bir-birindən fərqlən-

dirilər (sxem 1). 
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Sosial inkişafın ən geniş yayılmış konsepsiyası T.Şuls, Q.Bekker, H.Conson, 

E.Denison və digərlərinin işlərində geniş yer almış insan kapitalı nəzəriyyəsidir.İnsan 

kapitalı dedikdə insanda gəlir gətirmək qabliyyətinin (əmək məhsuldarlığını yüksə-

ltməyə imkan verən biliklərin, ixtisasın, işçinin sağlamlığının məcmusudur) təcəs-

sümü etməsi dərəcəsi başa düşülür. İnsan kapitalı iqtisadi artımın mühüm amilidir və  

o, təhsilin, elmin və səhiyyənin rolu ilə izah edilir[6,9]. 

İnsan kapitalı konsepsiyası əhalinin keyfiyyəti anlayışı ilə tamamlanır. Anla-

yışın özü demoqrafiyadan götürülmüşdür və sağlamlıq da daxil olmaqala reproduktiv 

xarakteristikanın ətraflı qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir. P.L.Kapiçanın yanaş-

masına görə əhalinin keyfiyyəti dedikdə insan həyatının tibbi-genetik və sosial-psixo-

loji xarakteristikalarının tam kompleksi başa düşülür. Sosioloji tədqiqatlarda vətən-

daşların fəallığı və insanların sosial motivasiyası dərəcəsi, sosial institutların səmə-

rəliliyi kimi çıxış edən sosial kapital anlayışından istifadə edilir[7]. 

İnsan kapitalı nəzəriyyəsi ilə yanaşı baza ehtiyaclar konsepsiyası da əhəmiy-

yətli rol oyanır. O Beynəlxalq Əmək Təşkilatı üçün əsasdır. Konsepsiya baza mini-

mal tələbatların məcburi ödənilməsini və ictimai xidmətin yaxşılaşdırılmasını, insan 

hüquqlarına riayət edilməsini, onların həyata keçirilməsində və qərar qəbul edilmə-

sində insanların “iştirakı vasitəsilə inkişafını” nəzərdə tutur.  

Həyat keyfiyyəti konsepsiyasının prinsipial fərqi yalnız iqtisadi  deyil, həm də 

sosial baxımdan rifahın təminatı komponentklərin sayının genişləndirilməsidir. 

Əhalinin həyat keyfiyyətini şərtləndirən və xarakterizə edən göstəriciləri 6 qrupda 

Sosial inkişafın müasir konsepsiyaları 

insan 
kapitalı 
nəzəriy-

yəsi 

baza 
(əsas) 

ehtiyaclar 
kon-

sepsiyası 

həyat 
keyfiyyəti 
konsep-
siyası 

insan poten-
sialının 
inkişaf 
konsep-
siyası. 
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birləşdirmək olar. Bunlara istehsalın, təlabatların ümumi qiymətləndirilməsi isteh-

lakın səviyyəsinin, mədəni-məişətşəraitinin, sosial şəraitini və demoqrafik nəticələrin 

qiymətləndirilməsi göstəriciləri aiddir. 

Son dövrlərdə əhalinin həyat fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərini əks etdirən bir 

necə ünsürlərin kombinasiyası kimi çıxış edən ümumiləşdirici göstəricilərdən istifadə 

edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Belə ümumiləşdirici göstəricilərə insanın inkişaf 

indeksini, intelektual potensial indeksini, əhalinin hər nəfərinə insan kapitalı, əhalinin 

həyat qabliyyətlilik əmsalını və s. aid etmək olar. 

Sosial sferanыn sahяlяrinin xidmяtlяri ev tяsяrrüfatlarыnыn эяlirlяrinin for-

malaşmasыnda iştirak edir vя ev tяsяrrüfatlarыnыn budcяsinin artыrыlmasыnы эяtirib 

çыxaran sosial юdяmяlяrdяn fяrqli olaraq onun mяqsяdli tяyinatы vardыr. Güzяştli vя 

pulsuz xidmяtlяrdяn istifadя edilmяsi ev tяsяrrüfatlarыnыn istehlakыnыn sяviyyяsini 

yüksяldir, onlarыn xяrclяrini aşaьы salыr vя ev tяsяrrüfatlarыnыn müxtяlif qruplarы 

arasыndakы istehlakыn diferensasiyasыna tяsir эюstяrir.Qeyd edilənlərdən göründüyü 

kimi, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında sosial tяminat sisteminin rolu 

bюyükdür.Bazar münasibяtlяrişərsaitində яhalinin sosial problemlяrinin 

yumşaldыlmasыnda qeyd edilяn sahяnin юzünяmяxsus rolu vardыr. Ona эюrя dя bu 

mяsяlя юlkяnin sosial siyasяtinin яsas istiqamяtlяrindяn birini tяşkil etmяlidir. 

  

§1.2. Əhaıinin sosial vəziyyətinin statistik təhlilinin informasiya bazası və  

əsas istiqamətləri 

 

 Hяyat şяraitini ümumi şяkildя яmяk, mяişяt vя яmяk şяraitinя ayvrmaq olar. 

Əmяk şяraitinя sanitar - эiэenik, psixofizioloъi, estetik vя sosailpsixoloъi şяrait 

daxildir. Mяişяt şяraiti яhalinin mяnzillя tяmin edilmяsini, onun keyfiyyяtini, mяişяt 

xidmяti şяbяkяsinin (hamam, saç düzümü, camaşыrxana, tяmir emalatxanalarы, kiray 

mяntяqяlяri vя s.) inkişafыnы, ticarяtin vя ictimai iaşяnin vяziyyяtini, ictimai 

nяqliyyatы, tibbi xidmяti яhatя edir. Sяrbяst vaxt şяxsiyyяtin inkişafы, onun sosial, 

mяnяvi vя intellektual tяlabatыnыn hяrtяrяfli tяhlil edilmяsi üçün nяzяrdя tutulan işdяn 
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kяnar vaxtыn bir hissяsidir. Hяyat sяviyyяsini üç aspektdяn - bütün яhali, sosial 

qruplar vя ev tяsrüfatlarы üzrя юyrяnmяk mümkündür: 

 Hяyat sяviyyяsinin юyrяnilmяsindя sosial normativlяr mühüm rol oynayыr. 

Onlar cяmiyyяtdя sosial proseslяrin elmi cяhяtdяn яsaslandыrыlmыş istiqamяtvericilяri 

kimi çыxыş edir. Statistika tяcrübяsindя sosial sferanыn maddi bazasыnыn inkişafы, 

яhalinin эяlir vя xяrclяri, sosial tяminat vя xidmяt, яhalinin maddi nemяtlяr istehlakы 

vя pulu xidmяtlяr, hяyat şяraiti, яtraf mühitin mühafizяsi vя vяziyyяti, istehlak 

büdcяsi vя s. kimi sosial normativlяr fяrqlяndirilir. Onlar mütlяq vя nisbi kяmiyyяtlя, 

uyьun olaraq natural эюstяricilяrlя, habelя iki kяmiyyяtin nisbяtindяn alыnan 

dinamika эюstяricilяri ilя ifadя oluna bilяr. 

Hяyat  sяviyyяsilя birbaşa яlaqяsi olan яn mühüm sosial normativ istehlak 

büdcяsidir. O, яhalinin sosial, cins vя yaş qruplarы, iqlim zonasы, яmяyin şяraiti vя 

aьыrlыьы, yaşayыş yeri vя s.  üzrя diferensiallaşdыrыlmыş maddi nemяt vя xidmяtlяrin is-

tehlak normativlяrinin cяmidir. Minimal vя sяmяrяli istehlak büdcяsini fяrq-

lяndirirlяr.  

Diэяr sosial normativlяrя aiddir: minimum яmяk haqqы vя müvяqqяti яmяk 

qabliyyяtini itirяnlяrя, işsizlяrя verilяn yardыmlar, qocalara, яmяk qabliyyяti olmayan 

vя şikяst vяtяndaşlara verilяn minimum яmяk vя sosial pensiyalar, tяhsil alanlara 

verilяn minimum tяqaüd, яhalinin bяzi qruplarыna (çxuşaqlы vя az tяminatlы ailяlяrя vя 

s.) müntяzяm vя birdяfяlikverilяn yardыmlar. Bütün bu qeyd edilяnlяrin cяmi 

minumum sosial tяminat sistemini yaradыr vя dюvlяtin vяzifяsi ondan ibarяtdir ki, bu 

normativlяrlя (яmяk  haqqыnыn vя pensiyanыn minumum hяcmi, sosial sыьorta üzrя 

yardыmlarыn alыnmasы, o cümlяdяn işsizlik, xяstяlik, uşaq vя hamilяlяik, az yaşlы 

uşaqlara qulluq, aztяminatlыlыq vя s. üzrя, tяhsil, sяhiyyя vя incяsяnяt sahяsindя 

pulsuz vя münasib xidmяtlяrin minimum dяsti vя s.) яhalini tяmin etsin.  Sosial 

siyasяtin tяmяli yaşayыş minimumudur  vя yerdя qalan bütün standartlar vя tяminatlar 

onunla яlaqяlяndirilmяlidir.  

Mюvcud sosial normativlяr insanlarыn maddi nemяt vя xidmяtlяrlя tяlatы haq-

qыnda müasir elmi tяsяvvürü яks etdirir. Lakin bunu mütlяqilяşdirmяk olmaz. Onlar 

hяmişя dяyişkяndir ki, bu da onlarыn kяmiyyяtcя qiymяtlяndirilmяsini çяtinlяşdirir. 
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Şяxsi tяlabatlar konkret insanыn hяrtяrяfli fяaliyyяtini tяmin edяn maddi nemяt vя 

xidmяtlяrin miqdarыnы vя sosial şяraitin müяyyяn dяstinin olmasыnыn obyektiv 

zяruriliyini яks etdirir. Tяlabat dedikdя tяmin edildiklяri müddяt яrzindя insanlar 

rifah, tяmin edilmяdiklяri zaman işэяncя verяn hisslяr başa düşülür.  

Şяxsi tяlabatlar fizioloъi, intellektual vя sosial tяlabatlara bюlünür. Fizioloъi 

tяlabatlar müяyyяnedicidir. Bunlara bяzяn mяcburi tяlabatlar da deyirlяr. Bioloъi 

varlыq kimi insanlarыn hяyatlarыnы davam etdirmяk üçün mütlяq tяmin edilmяsi 

mяcburi olan ehtiyaclardыr. Bunlara didalanma, tяmizlik, hяrяkяt fяallыьы, эeyim vя s. 

aiddir. 

İntellektual (mяnяvi) tяlabatlara insanlarыn daxili vяziyyяtindяn yaranan tяhsil, 

ixtisasыn artыrыlmasы, elmi yaradыcыlыq vя s. daxildir. Başqa sюzlя desяk, bunlar 

insanlarыn mяcburi (fizioloъi) tяlabatlarы юdяndikdяn sonra hяyata keçirmяk istяdiklяri 

ehtiyaclardыr.  

Cяmiyyяtdя insanыn fяaliyyяti ilя baьlы sosial tяlabatlara sosial - siyasы 

fяaliyyяt, insanlarla ünsiyyяt, sosial hüquqlarыn tяmin edilmяsi vя s. aiddir. Onu da 

qeyd edяk ki, birinci dяrяcяli (mяcburi) tяlabatlar müяyyяn dяrяcяdя tяmin edil-

dikdяn sonra intellektual vя sosial tяlabatlara zяrurяt yaranыr. Onlarы birbaşa 

qiymяtlяndirmяk olmur, onlar daha çox cяmiyyяtin mяdяni vяziyyяtindяn, яhalinin 

ümumi hяyat sяviyyяsindяn, keyfiyyяtindяn asыlыdыr. Onlarыn tяmin edilmяsi şяraiti 

яhalinin vaxt büdcяsi ilя xarakterizя olunur. İş, işdяn kяnar vя asudя vaxtыn 

kяmiyyяtinя эюrя iş vaxtыnыn sяmяrяliliyini vя insanыn intellektual vя sosial tяla-

batlarыnыn tяmin edilmяsi mkanlarыnы qiymяtlяndirmяk olar[4]. 

Tяlabatlarыn (ehtiyaclarыn) яsas xüsusiyyяtlяrinя onlarыn daimi olmasы, artmaьa 

meylli olmasы vя юdяnildikdя юz tяsirlяrini itirmяsidir.  

Sяmяrяli (rasional) vя irrasional tяlabatlarы fяrqlяndirirlяr. Birinci şяxsiyyяtin 

harmonik vя insanыn saьlam hяyat tяrzini saxlamaq üçün zяruri olan nemяt vя 

xidmяtlяrin istehlakы haqqыnda elmi tяssяvürlяrя cavab verir. Bu ictimai faydalы 

tяlabatlardыr ki, onlar kяmiyyяtcя qiymяtlяndirmяyя yaxşы mяruz qala bilmirlяr. 

Onlarы sяmяrяli (rasional) norma vя normativlяrin mяlumatlar яsasыnda şяrti olaraq 

müяyyяn etmяk olar. 
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İkinci  tяlabatlar isя rasional (sяmяrяli) norma vя normativlяrdяn uzaqdыr.  

Şяxsi tяlabatыn tяzahürünün xarici formasы kimi яhalinin tяlяbi çыxыş  edir. 

Hяlbuki hяm kяmiyyяtcя, hяm dя keyfiyyяtcя o, hяqiqi tяlabatlardan fяrqlяnir. Hяcm 

vя quruluşu яhalinin maddi nemяt vя xidmяtlяr istehlakыnыn hяcminя vя юdяmя 

qabliyyяtli tяlяbinя uyьun эяlяn ümumi istehlak tяlяbi dя fяrqlяndirilir. 

Bunlarla yanaşы cяmiyyяtin sosial tяlabatlarы da (istehsala, idarяetmяyя. 

müdafiяyя, яtraf mühitin mühafizяsinя tяlabat vя s.) aid edilir. 

Əhalinin istehlakы vя bütюvlükdя hяyat sяviyyяsi  statistikasыnыn яn mühüm 

эюstяricilяrindяn biri яhalinin mal vя xidmяtlяr istehlakыnыn inteqral sosial normativi 

kimi çыxыş edяn istehlak büdcяsidir. 

Minumum vя rasional (sяmяrяli) istehlak büdcяlяrini bir – birindяn fяrq-

lяndirirlяr. Minumum büdcя insanыn mal vя xidmяtlяr istehlakыnыn yol verilяn minu-

mum sяviyyяsini müяyyяn edir. Bu insanыn яsas fizioloъi, sosial – mяdяni vя başqa 

tяlabatlarыnыn юdяnilmяsini tяmin etmяlidir. Əlbяttя ki, insanыn cins vя yaşыndan, 

yaşadыьы tяbii - iqlim şяraitindяn asыlы olaraq onun kяmiyyяti müxtяlifdir, lakin hяmişя 

bu, cяmiyyяt üzvlяri üçün minumum istehlakыn tяminatlы sяviyyяsidir. 

Adяtяn minumum istehlak büdcяsi daha aşaьы qiymяtlя яrzaq mяhsullarыnы, 

ucuz paltar vя ayaqqabыnы, minumum xidmяti юzündя birlяşdirir. Bu zaman istehlakыn 

minumum standartыna hяmişя riayяt edilmяlidir.  

Əhalinin яsas sosial – demoqrafik qruplarы üzrя minumum istehlak büdcяsi 

юlkяdя iqtisadi islahatlarыn эedişini qiymяtlяndirmяk üçün istifadя edilяn эюstяricilяr 

sisteminя daxil edilmişdir. 

Rasional (sяmяrяli) istehlak büdcяsi elmi яsaslandыrыlmыş normalara vя insanыn 

rasional tяlabatыnыn юdяnilmяsi normativlяrinя uyьun ev tяsяrrüfatыnыn mal vя 

xidmяtlяrlя, mяdяni  - mяişяt vя tяsяrrüfat tяyinatlы яşyalarla istehlakыnы яks etdirir. 

Bu sosial normativ cяmiyyяtdя istehlakыn nail olunan sяviyyяsinin qiymяt-

lяndirilmяsinin mühüm meyarыdыr.  

İstehlak büdcяlяrindяn (xüsusilя minumum istehlak büdcяsi) dünya юlkяlяrindя 

эeniş istifadя edilir. ABŞ – da istehlak büdcяlяri arasыnda hazыrki vaxtda kifayяt qяdяr 

rahat, hяyat vя saьlamlыq üçün zяruri olan mal vя xidmяtlяr dяstinя яsaslanan Qaller 
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büdcяsi xüsusi yer tutur. Bu büdcяnin hяcmi юlkяnin istehlakыnыn orta sяviyyяsini 

яhяmiyyяtli dяrяcяdя юtür. 

İstehlak büdcяsinin natural - яşya tяrkibi bütюvlükdя istehlak sяbяtini vя ayrы - 

ayrыlыqda яrzaq, qeyri - яrzaq, xidmяt sяbяtini tяşkil edir. Sяbяti formalaşdыrarakяn 

insanыn vя ev tяsяrrüfatыnыn aşaьыdakы яsas xяrc maddяlяri üzrя mal vя xidmяtlяrin 

balanslaşdыrыlmыş dяsti nяzяrя alыnыr: çюrяk vя çюrяk mяhsullarы, süd vя süd 

mяhsullarы, heyvan yaьы, yumurta, balыq vя balыq mяhsullarы, kartof, tяrяfяz vя bostan, 

meyvя vя эilяmeyvя, bitki vя marqarin yaьы, şяkяr vя qяnnadы mяmulatlarы vя s. 

paltar, ayaqqabы, dяrman, sanitar, эiэiyena яşyalarы, mebel, mяdяni – mяişяt vя 

tяsяrrüfat tяyinatlы яşyalar, mяnzil vя kommunal xidmяtlяri, nяqliyyat vя rabitя, 

uşaqlarыn mяktяbяqяdяr müяssisяlяrdя olmasы. 

İstehlak sяbяtinin qiymяtlяndirilmяsi satыşыn bütün formalarы nяzяrя alыnmaqla 

müvafiq mal vя xidmяtlяrin alыşыnыn orta qiymяti üzrя hяyata keçirilir. İstehlak 

sяbяtinin dяyяri istehlak büdcяsinin kяmiyyяtindяn ibarяtdir (minumum büdcя – 

minumum sяbяt, rasional büdcя - rasional sяbяt). 

Minumum istehlak sяbяti konkret яrzaq mяhsullarыnыn, qeyri – яrzaq mallarыnыn 

vя xidmяtin minumum (minimum norma vя normativlяr) istehlakыnыn mяcmusudur. 

Onun dяyяri xяrcin (yaşayыş minumumnun) aşaьы sяrhяddini, başqa sюzlя desяk, 

hяyatыn dяyяrinin aşaьы sяrhяddini müяyyяn edir. İşlяyяn üçün o, işçi qüvvяsinin 

tяkrar istehsalыnыn aşaьы sяrhяddini, iş qabliyyяtinin saxlanmasыnы tяmin edir. 

Mahiyyяtcя bu yoxsulluьun sяrhяddidir. İşlяmяyяn üçün o, yalnыz insanыn hяyat 

qabliyyяtinin saxlanmasыnы tяmin edir. Bu isя dilяnçiliyin sяrhяdidir. 

Rasional istehlak sяbяti insanыn fiziki vя intellektual эücünün normal bяrpasыnы 

vя uyьun olaraq normal hяyat sяviyyяsini tяmin edяn mal vя xidmяtlяrin istehlakыnыn 

elmi яsaslandыrыlmыş norma vя normativlяrilя müяyyяn edilir.  

Bu dяst yaşayыş minimumunun dяstindяn fяrqlяnir. Ona эюrя ki, o, insanыn yaş 

xüsusiyyяtini vя mяhsullarыn qarşыlыqlы яvяz edilmяsini nяzяrя almaqla daha da 

tarazlaşdыrыlmыşdыr.  

Bu dяst onunla maraqlыdыr ki, o, qidanыn minumum xяrcini müяyyяn edir. 

Ümumiyyяtlя, яsas qida mяhsullarыnыn istehlakыnыn rasional normalarы müяyyяn edilяn 
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mal qruplarыna  яt vя яt mяhsullarы; süd vя süd mяhsullarы; yumurta; balыq vя balыq 

mяhsullarы; qяnd; bitki yaьы; kartof; tяrяvяz vя bostan mяhsullarы; meyvя vя 

эilяmeyvя; çюrяk mяhsullarыaid edilir. 

Bu siyahыya юlkяnin bütün яrazisindя satыşda olan mallar daxildir ki, bu da 

mяhsullar dяstinin dяyяrinin dinamikasыnы daha яsaslandыrыlmыş şяkildя tяhlil etmяyя, 

reэionlararasы fяrqlяri müяyyяn etmяyя imkan verir. Əsas qida mяhsullarы dяstinin 

dяyяri hяftяlik hesablamalara mяruz qalыr. Bunun üçün hяr bir malыn istehlak normasы 

(illik) qeydiyyatы aparыlan malыn orta dяyяrinя vurulur. Bütün on doqquz mal qruppu 

üzrя dяyяrlяr cяmlяnir vя yekun mяblяь il яrzindя qeydiyyatыn sayna (52 hяftя) 

bюlünür. Dяstin dяyяrinin aylыq hesablamalarыnы aparmaq üçün dяstin hяftяlik 

dяyяrini hяftяnin cünlяrinin (7) sayыna bюlüb 30 - a vurmaq lazыmdыr.  

Qeyri - яrzaq mallarыnыn tяrkibinя sanitar - эiэenik яşyalar vя diэяr uzunmüddяt 

istifadя olunmayan яşyalar, xidmяtlяrin tяrkibinя mяnzil, elektrik enerъisi, istilik, su 

tяchizatы vя kanalizasiya haqlarы, nяqliyyat vя rabitя xяrclяri. habelя юzlяri tяmir edя 

bilmяdiklяri ev - mяişяt яşyalarыnыn tяmiri xяrclяri daxildir. 

BMT- nin tюvsiyyяsi ilя mütяxяssislяr insanыnы az -çox rahat yaşamasы üçün 

aşaьыdakы 12 parametr üzrя qiymяtlяndirmя aparmыşlar: hяr nяfяrя эündяlik 

kilokalorii normasы 2500 - 4000, bir dяst tяsяrrüfat (ev) mяtbяx яşyasы, bir fdama üç 

dяyişяcяk paltar vя ayaqqabы, эündя 100 litr tяmizlяnmiş su, hяr nяfяrя 6 kvadrat 

metrdяn az olmayan mяnzil sahяsi, yaşlыlarыn tam savadlыlыьы vя uşaqlar üçün heç 

olmasa 6 illik tяhsil, bir tяsяrrüfata bir radioqяbuledici, 100 nяfяrя bir televizor, ev 

tяsяrrüfatыna bir veloseped, 100 min yaşayana 10 hяkim vя 50 xяstяxana çarpayыsы, 

hяr nяfяr hesabilя dяrmana ildя 100 dollar, tяsяrrüfat üzvlяrinin saxlamaьa imkan 

verяn iş, xяstяlяr, яlillяr vя qocalar üçün sosial tяminat sistemi[5,8]. 

 Əhalinin həyat səviyyəsi və sosial sferanın fəaliyyəti haqqında informasiya bazası 

müxtəlif hesabat formaları əsasında formalaşdırılır. Bunlara  1-vaxt büdcəsi - vaxtdan 

istifadə üzrə tədqiqat,   1 büdcə - əsas sorğu anketi, 2 büdcə - gündəlik xərclərin 

uçotu, 3 büdcə - rüblük gəlir və xərclərin uçotu,  1-pensiya №-li forma - əmək pensi-

yalari haqqında hesabat, 1 - ünv–nlı dövlət sosial yardım №-li forma - ünvanli dövlət 
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sosial yardımına dair hesabat, 1- sosial müavinət və təqaüd №-li forma - dövlət sosial 

müavinətləri və təqaüdləri haqqında hesabat,  1-turizm №-li forma - turizm fəaliyyəti 

haqqında hesabat,  1-səhiyyə №-li forma - müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbə-

kəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında hesabat,  1-məktəbəqədər təhsil müəssisələri №-

li forma - məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işi haqqında hesabat,1-orta ixtisas 

təhsili №-li forma - orta ixtisas təhsil müəssisələri haqqında hesabat,1 -ali təhsil 

(bakalavr) №-li forma - ali təhsil müəssisələrində bakalavriat haqqında hesabat və s. 

aiddir. 

 Bu hesabat formalarının məlumatları əsasında əhalinin həyat səviyyəsi və sosial 

sferanın cari vəziyyətinin statistik təhlil həyata keçirilir və müvafiq olaraq əsaslan-

dırılmış idarəetmə qərarları qəbul edilir. 

Bütün bu qeyd edilяnlяrdя эюrünür ki, яhalinin sosial tяminatы vя normativlяri 

çox mürяkkяbdir. Lakin buna baxmayaraq bu sahяdя formalaşan vяziyyяtin vя 

meylin dяrin vя hяrtяrяfli statistik юyrяnilmяsi zяruridir. Mяhz bu qeyd edilяnlяrlя 

яlaqadar olaraq яhalinin hяyat sяviyyяsinin vя sosial tяminatыnыn statistik юyrяnil-

mяsinin яsas vяzifяlяrinя aşaьыdakыlarы aid etmяk olar: 

- яhalinin sosial v’ziyy’tinin bütün tяrяflяrini adekvat statistik qiymяt-

lяndirmяyя imkan verяn эюstяricilяr sistemini vя onlarыn hesablanmasы metodolo-

эiyasыnы işlяyib hazыrlamaq; 

- iqtisadi fяaliyyяtin iştirakçыsы kimi insanыn яsas keyfiyyяt xarakteristikalarыnы 

(saьlam hяyat tяrzini hяyata keçirmяk üçün insanыn yaxud cяmiyyяtin qabliyyяti, 

tяhsil almaq imkanlarы, lяyaqяtli hяyat yaşamasы üçün vяsaitin zяruri hяcmdя olmasы, 

yüksяk peşяkarlыq keyfiyyяtlяrinя malik olmaq vя s.) qiymяtlяndirmяk; 

- яhalinin nomianl vя real эяlirlяrinin sяviyyя vя dinamikasыnы юyrяnmяk; 

- яhalinin maddi nemяt vя xidmяtlяr istehlakыnыn vя onlara yюnяldilяn xяrclяrin 

sяviyyя vя dinamiksыnы юyrяnmяk; 

- яhalinin mяnzillя, uzunmüddяtli istehlak mallarы ilя tяmin  edilmяsini 

юyrяnmяk; 
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- dünyanыn müxtяlif юlkяlяrindя hяyat keyfiyyяtlяrinin vя sяviyyяsinin qiy-

mяtlяndirilmяsi metodoloэiyasыnы юyrяnmяk vя beynяlxalq müqayisяliliyi hяyata 

keçirmяk; 

- dюvlяtin sosial siyasяtinin яsas istiqamяtlяrini işlяyib hazыrlamaq üçün hяyat 

sяviyyяsinin müxtяlif tяrяflяrini sяciyyяlяndirяn mяlumatlarы яldя eimяk; 

- яhalinin sosial tяminatыnыn vяziyyяtini vя dinamiksnы xarakterizя edяn statistik 

эюstяricilяr sistemini işlяyib hazыrlmaq; 

- sosial юdяmяlяrin hяcmin vя onlarыn mяnbяlяrini юyrяnmяk; 

- sosial tяminatыыn nюvlяrini vя onu яhatя edяn şяxslяrin sayыnы statistik tяhlil 

etmяk; 

- sosial yardыmlarыn ümumi vя orta hяcmini statistik tяhlil etmяk vя s. 

Buvяzifяlяrihяyatakeçirmяküçüninformasiyamяnbяlяrikimiяhaliyяxidmяtэюstя

rяnmüяssisя, idarяvяtяşkilatlarыnstatistikahesabatlarыvяcariuçot, 

яhalininmяşьulluьustatistikasыnыn, evtяsяrrüfatыbüdcяlяrinin, яhalininsiyahыya-

alыnmasы, müxtяlifsosioloъivяdiэяrsosialxarakterilitяdqiqatlarыnыnmяlumatlarыçыxыşedir. 

Belяliklя, 

hяyatsяviyyяsivяяhalininsosialtяminatыsatistikasыqarşыsыnaqoyduьuvяzifяlяriyerinяyeti

rmяklяяhalinin, onunmüxtяlifqruplarыnыnvяevtяsяrrüfatlarыnыnadekvatsosial-

demoqrafiksяciyyяsiniverir. 

 

§1.3. Əhalinin sosial vəziyyətini xaraketizə edən göstəricilər sistemi və  

onların təsnifatı 

 

 Əhalinin hяyat sяviyyяsinin və sosial vəziyyətinin bir çox ünsürlяri яhяmiyyяtli 

xüsusiyyяtlяrя vя cяhяtlяrя malikdir ki, onlarыn kompleks sяciyyяsini vermяk üçün 

statistik эюstяricilяr sistemindяn istifadя edilir. Son dюvrlяrdя mütяxяssislяr 

tяrяfindяn quruluşu vя эюstяricilяr dяsti bir - birindяn fяrqlяnяn bir neçя sistem tяklif 

olunmuşdur. 

 Sosial statistikanыn problemlяrinя beynяlxalq statistika vя iqtisadiyyat 

tяşkilatlarыnda mühüm яhяmiyyяt verilir. Beynяlxalq sяviyyяdя bu problemlяrlя baьlы 
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mяsяlяlяrin müzakirяsinя ilk cяhd 1960 - cы ildя olmuşdur. Bu ildя BMT - nыn işçi 

qrupu beynяlxalq miqyasda hяyat sяviyyяsinin müяyyяn edilmяsi prinsiplяri 

haqqыnda mяruzя hazыrlamыşdыr. Əvvяllяr hяyat sяviyyяsi real яmяk haqqы, sonralar 

yaşayыş minumumum vя hяyatыn dяyяri indeksi vasitяsilя qiymяtlяndirilirdi. Bu 

indekslяrin hяr birinin mühüm яhяmiyyяtя malik olmasыna baxmayaraq hяyat 

sяviyyяsinin hяrtяrяfli sяciyyяsini verя bilmir. 

 Beynяlxalq statistikada sosial vəziyyətin və hяyat sяviyyяsinin эюstяricilяr 

sisteminin nюvbяti variantы 1978 - ci ildя işlяnib hazыrlanmыş vя onlar 12 qrupda 

sistemlяşdirilmişdir. Bunlara aiddir: 

- doьum, юlüm vя яhalinin diэяr demoqrafik sяciyyяsi; 

- hяyatыn sanitar - эiэenik şяraiti; 

- яrzaq mallarыnыn istehlakы; 

- mяnzil şяraiti; 

- tяhsil vя mяdяniyyяt; 

- яmяk vя mяşьulluq şяraiti; 

- яhalinin эяlir vя xяrclяri; 

- hяyatыn dяyяri vя mal vя xidmяtlяrin istehlak qiymяtlяri indekslяri; 

- nяqliyyat vasitяlяri; 

- istirahяtin tяşkili; 

- sosial tяminat; 

- insan azadlыьы. 

BMT - nin statistika komissiyasы hяyat sяviyyяsini qiymяtlяndirmяk üçün bu 

qruplardan başqa bir sыra эюstяricilяrindя daxil edilmяsini zяruri hesab etmişdir. 

Bunlara aiddir: adambaşыna düşяn Ümumi Daxili Mяhsul, onun orta illik dяyişmя 

tempi, sosial xidmяtlяrin nюvlяri vя hяcmi. яhalinin şяxsi vя istehlak xяrclяri. onlarыn 

quruluşu vя orta illik dяyişmя tempi, яhalinin sыxlыьы, яhaliyя nяqliyyat, rabitя, 

nяşriyyat vя s. xidmяtlяri. 

ABŞ - da яhalinin hяyat sяviyyяsini vя sosial vяziyyяti qiymяtlяndirmяk üçün 

tяtbiq edilяn эюstяricilяr sistemi 13 bюlmяdя qruplaşdыrыlmыşdыr. Bunlara aiddir: 

- яtraf mühit; 
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- demoqrafik vяziyyяt; 

- mяşьulluq; 

- яmяk şяraiti; 

- hяyat sяviyyяsi; 

- sosial tяminat; 

 - sяhiyyя; 

 - tяhsil; 

 - mяnzil şяraiti; 

 - mяdяniyyяt, incяsяnяt, istirahяt, яylяncя; 

 - nяqliyyat tяminatы; 

 - milli müdafiя, mühafizя; 

 - vяtяndaşlarыn hüququnun müdafiяsi. 

 Fransanыn Milli Statistika vя İqtisadi Tяdqiqatlar İnstitutunun işlяyib hazыr-

ladыьы sosial statistikanыn эюstяricilяr sistemi dюrd qrupda birlяşdirilmişdir. Bunlar 

aşaьыdakыlardыr: 

 - яhalinin sayы vя tяrkibi, яmяk ehtiyatlarы vя şяraiti; 

 - эяlirlяrin bюlэüsü, yenidяn bюlэüsü vя istifadяsi; 

 - hяyat fяaliyyяtinin şяraiti; 

 - яhalinin hяyat sяviyyяsinin sosial tяrяflяri. 

 BMT- nin Statistika Komissiyasыnыn 29 – cu sesiyasыnda (fevral 1997 – ci il) 

işçi qrupu tяrяfindяn hяyat sяviyyяsini zarakterizя edяn mяlumatlarыn minumum dяsti 

işlяnib hazыrlanmыşdыr. Bunlara aiddir: 

 - cins, yaş vя zяruri hesab edildikdя etnik qruplar üzrя яhalinin sayы; 

 - bütюvlükdя vя cins üzrя doьulanda эюzlяnilяn orta юmür uzunluьu; 

 - cins qruplarы üzrя uşaq юlümü; 

 - ana юlümü; 

 - cins qruplarы üzrя 2.5 kq – dan az doьulan uşaqlarыn xüsusi çяkisi; 

 - mяktяbdя tяhsilin orta müddяti; 

 - hяr nяfяrя düşяn Ümumi Daxili Mяhsul; 

 - ev tяsяrrüfatыnыn adambaşыna düşяn эяlirinin sяviyyяsi vя onun tяrkibi; 
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 - qidaya olan tяlabatыnы юdяmяk üçün zяruri яrzaq sяbяtinin minumum dяyяri; 

 - cins qruplarы üzrя işsizlяrin sayы vя xüsusi çяkisi; 

 - cins qruplarы üzrя mяşьul olanlarыn яhalinin ümumi sayыna nisbяti; 

 - içmli su imkanlarы; 

 - sanitar – эiэenik şяraitilя tяminat; 

 - bir mяnzilя düşяn insanlarыn sayы; 

 Tяklif edilяn bu эюstяricilяr яsasыnda hяr bir юlkя юzünün milli xüsusiyyяtlяrini 

nяzяrя alan sosial staistikanы formalaşdыrыr ki, bundan da яhalinin hяyat sяviyyяsinin 

vя sosial tяminatыnыn vяziyyяti hяrtяrяfli statistik qiymяtlяndirilir. 

Sosial statistikanыn beynяlxalq metodoloэiyasыna vя qeyd edilяnlяrя яsas-

lanaraq яhalinin hяyat sяviyyяsinin vя sosial vəziyyətininstatistik эюstяricilяr 

sistemini aşaьыdakы kimi qruplaşdыrmaq olar: 

1.Makroiqtisadi эюstяricilяr: 

 - ev tяsяrrüfatlarыnыn sяrяncamыnda qalan real эяlirlяr; 

- ev tяsяrrüfatlarыnыn son istehlak xяrclяri; 

- ev tяsяrrüfatlarыnыn faktiki son istehlakы; 

- orta aylыq яmяk haqqы (nominal vя real яmяk haqqы); 

2. Demoqrafik эюstяricilяr: 

- daimi яhalinin sayыnыn dinamikasы; 

- doьulanda эюzlяnilяn юmür uzunluьu; 

- uşaq vя ana юlümünün sяviyyяsi; 

- яhalinin tяhsil sяviyyяsi. 

3. İqtisadi fяallыq эюstяricilяri: 

- яhalinin iqtisadi fяallыq sяviyyяsi; 

- iqtisadiyyatda mяşьul olanlarыn яhalinin umkmi sayыna nisbяti; 

- işsizliyin sяviyyяsi. 

4. Əhalinin pensiya tяminatы эюstяricilяri. 

- pensiya alanlarыn sayы (cяmi vя nюvlяri üzrя); 

- müяyyяn olunmuş aylыq pensiyanыn mяblяьi (cяmi vя nюvlяri üzrя). 

5. Ev tяsяrrüfatlarыnыn эяlirlяri. 
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- ev tяsяrrüfatlarыnыn ümumi vя sяrancamda qalan real эяlirlяri; 

- ev tяsяrrüfatlarыnыn эяlirlяrinin alыcыlыq qabliyyяti; 

- istehlak qiymяtlяri indeksi. 

6. Əhalinin ayrы – ayrы qruplarы arasыnda эяlirlяrin bюlэüsündяki qeri- 

bяrabяrlik. 

- яhalinin эяlirlяrinin diferensasiyasыnыn desil яmsalы; 

- эяlirlяrin mяrkяzlяşmя яmsalы; 

7. Şяxsi itehlakыn sяviyyяsi vя quruluşu. 

- minimum яrzaq dяstinin (sяbяtinin) dяyяri; 

- cari vя müqayisяli qiymяtlяrdя ev tяsяrrüfatlarыnыn istehlak xяrclяrinin 

dinamikasы vя quruluşu; 

- ev tяsяrrüfatlarыnыn istehlak xяrclяrindя vя sяrancamda qalan эяlirlяrdя qida 

xяrclяrinin xüsusi çяkisi; 

- яhalinin hяr nяfяrinя, xüsusilя yaşlы istehlakçыlara düşяn яsas qida 

mяhsullarыnыn istehlakы. 

Gюründüyü kimi makroiqtisadi эюstяricilяrя Milli Hesablar Sistemi çяrçi-

vяsindя hesablanan üç (ev tяsяrrüfatlarыnыn sяrancamыnda qalan real эяlirlяri dяyişmя 

tempi, ev tяsяrrüfatlarыnыn son istehlak xяrclяri vя ev tяsяrrüfatlarыnыn faktiki son 

istehlakы), habelя яmяk haqqы statistikasыnыn iki эюstяricisi (яmяk haqqы fondu vя orta 

aylыq nominal vя real яmяk haqqы) daxil edilmişdir.  

Bяzi mütяxяssislяr hяyat sяviyyяsinin ümumilяşdiriici эюstяricilяrinя hяyatыn 

dяyяri indeksini vя adambaşыna düşяn Ümumi Daxili Mяhsulun da яlavя edilmяsini 

tяklif edir. Baxmayaraq ki, qeyd edilяn ikinci эюstяrici юlkяnin iqtisadi inkişafыnыn 

яsas эюstяricisidir, statistika tяcrübяsindя hяyat sяviyyяsinin ümumilяşdirici 

эюstяricisi kimi ondan эeniş istifadя edilir. Mяlumdur ki, o, hяyyat sяviyyяsi ilя 

birbaşa baьlы olmayan ünsürlяri dя mяsяlяn, hяrbinin, dюvlяt aparatыnыn saxlanmasы 

xяrclяri  vя s. 

Praktiki olaraq hяyat sяviyyяsinin hansыsa bir эюstяricilяr sistemi demoqrafik 

statistikanыn эюstяricilяrsiz юtüşя bilmяz, tamamlanmaz. Modeldя demoqrafik 

эюstяricilяrdяn hяyatыnыn keyfiyyяtinin яsas demoqrafik sяciyyяsini verяn эюstяri-
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cilяr: doьulanda эюzlяnilяn юmür uzunluьu, uşaq vя ana юlümü, daimi яhalinin 

sayыnыn dinamikasы, яhalinin tяhsil sяviyyяsi verilmişdir. 

 Ev tяsяrrüfatыnыn pul эяlirlяrinin alыcыlыq qabliyyяti эюstяricisi mюvcud pul 

эяlirlяri ilя яldя edilя bilяn mallarыn miqdarыnы яks etdirir. Statistika tяcrübяsindя bu 

эюstяrici daha çox яsas qida mяhsullarы üzrя hesablanыr. 

 Hяyat sяviyyяsinin vя sosial tяminatыn mühüm iqtisadi эюstяricisi яhalinin 

эяlirlяridir. Gяlirlяr яhalinin istehlak mallarыna vя xidmяtlяrя şяxsi tяlabatыnыn 

юdяnilmяsinin яsas mяnbяyidir. Statistsika эяlirlяrin real mяzmununu vя tяrkibini, 

onlarыn яldя edilmяsi vя istifadяsi istiqamяtlяrini юyrяnir. Gяlirlяrin sosial tяminat vя 

müdafiя şяklindя яhalinin sяrancamыna daxil olan hissяsinя dя xüsusi fikir verilir.  

 Gяlirlяrin xeyli hissяsi pul ifadяsindя olur vя onun quruluşunun юyrяnilmяsi dя 

statistikanыn vяzifяlяrindяn hesab edilir. Statistikanыn kюmяyi ilя bütюvlükdя яhalinin, 

onun müxtяlif sosial qruplarыnыn vя ev tяsяrrüfatlarыnыn эяlirlяrinin sяviyyяsi vя 

dinamikasы qiymяtlяndirilir.  

 Müasir dюvrdя яhalinin эяlirlяrinin яsas mяnbяlяri aşaьыdakыlardыr: 

- işçilяrin юz яmяyinя эюrя aldыьы яmяk haqqы vя diэяr юdяmяlяr; 

- fяrdi яmяk fяaliyyяtindяn эяlirlяr; 

- ictimai istehlak fondlarыndan, xüsusi fondlardan эüzяştlяr vя юdяmяlяr 

(transfertlfr, pensiya, tяqaüd), hяyatыn çыьortalanmasыndan illik юdяmяlяr; 

- mülkiyyяtdяn эяlirlяr; 

-  şяxsi yardыmçы tяsяrrüfatdan, baьdan, bostandan яldя edilяn эяlirlяr. 

Gяlirlяrin diэяr mяnbяlяri dя (lotereya uduşlarы, yarыşda, müsabiqяdя qalibliyя 

эюrя mükafatlar vя s.) ola bilяr[1,12]. 

Mяcmu эяlirlяrin tяrkibindя başlыca yerlяrdяn birini tяsяrrüfat vahidlяrinin 

işçilяrinin яmяk haqqы tutur. Bu, yerinя yetirilяn muzdlu işя эюrя natural vя pul 

formasыnda haqqыn юdяnilmяsi kimi hяyata keçirilir.  

Gяlirlяrdя mühüm hissяni яmяyя эюrя haqq deyil, bir qayda olaraq sosial 

tяminat vя müdafiя üzrя işçilяrя юdяnilяn yardыmlыr tяşkil edir.  

Sosial tяminat qanunvericilikdя tяsbitini tapmыş sosial – iqtisadi tяdbirlяr 

sistemidir. Bu sistem vяtяndaş qocaldыqda яmяk qabliyyяtinя Mane olduьu dюvrdя, 
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hamilяlikdя, ailя başçыsыnы itirdikdя vя s. maddi baxыmdan tяmin edilmяsinя tяminat 

verir. Sosial tяminatыn bütün nюvlяri pulsuz yaxud эüzяştli şяrtlяrlя hяyata keçirilir. 

Sosial transfertlяrin яsas nюvlяri яmяk vя sosial pensiya, şikяstlik, ailя başçыsыnы 

itirdiyinя эюrя юdяmяlяrdir. Onlarыn mяnbяyi юlkяnin pensiya fondudur. Əhalinin 

sosial tяminatы üzrя diэяr yardыmlar vя юdяmяlяr Dюvlяt Mяşьulluq Fondundan, 

Dюvlяt Sosial Sыьorta Fondundan, Mяcburi Tibbi Sыьorta Fondundan, Büdcяdяnkяnar 

fondlardan, sыьorta müяssisяlяrindяn, xüsusi fondlardan, hяmkarlar ittifaqыndan, diэяr 

ictimai tяşkilatlardan vя xeyriyyя fondlarыndan verilir. Ali tяhsial müяssisяlяrindя 

tяhsil alan tяlяbяlяrя, aspirantlara, dokarantlara vя s. verilяn tяqaüdlяr, yardыmlar vя 

diэяr sosial юdяmяlяr müvafiq büdcяlяr hesabыna maliyyяlяşdirilir. 

Ölkяdя bяlяdiyyяlяrin yaranmasы vя fяaliyyяt эюstяrmяsi яhalinin sosial tяmi-

natы vя müdafiяsi üzrя bяlяdiyyя xidmяtinin tяdricяn formalaşmasыna imkan verя-

cяkdir. Sюhbяt ilk nюvbяdя qiymяtlяrin yüksяlmяsi ilя яlaqadar olaraq яhaliyя kom-

pensasiya xarakterili юdяmяlяrin verilmяsindяn эedir. Bu cür sosial kюmяyin konkret 

istiqamяtlяri aşaьыdakыlardыr: яhalinin maddi tяminatlыlыьыnыn minumum sяviyyяsini 

müяyyяn etmяk vя saxlamaq, яmяk эяlirlяrini vя яmanяtin inflyasiyadan müdafiя 

etmяk, qeyri - яrzaq mallarыnыn vя pulu xidmяtlяrin, bir sыra hяyati vacib qida 

mяhsullarыnыn pяrakяndя qiymяtlяrini tяnzimlяmяk, эяlirlяrя эüzяştli verэi qoymaq 

vя яhalinin aztяminatlы zümrяsinя (çox uşaqla ailяlяrя, tяhsil alan эяnclяrя vя s.) 

maddi dяstяk, iş yerini itirяn яmяk qabliyyяtli şяxslяrя kюmяk эюstяrilmяsi vя s. 

Bazar iqtisadiyyatы inkişaf etmiş юlkяlяrdя formalaşan яhalinin sosial tяminatы 

sisteminin tяcrübяsi эюstяrir ki, юz işçilяrinin sosial müdafiяsindя firmanыn sosial 

fondunun rolu bюyükdür. Ölkяdя bazar iqtisadiyyyatы inkişaf etdikcя vя 

dяrinlяşdikcя, xüsusi sektorun fяaliyyяt dairяsi эenişlяndikcя sosial müdafiяnin bu 

formasыda юz tяtbiqini tapacaqdыr.  

Ölkяdя яhalinin эяlirlяrinin mühüm vя эetdikcя artan hissяsini şяxsi yardыmçы 

tяsяrrüfatlardan, kollektiv baьçыlыqdan, fяrdi vя xüsusi istehsaldan эяlяn эяlirlяr tяşkil 

edir. Son dюvrlяrdя respublikamыzda şяxsi yardыmçы tяsяrrüfatlarыn inkişaf miqyasы 

xeyli эenişlяnmişdir. Hazыrda şяxsi yardыmçы tяsяrrüfatlarы юlkяnin яrzaq ehtiyatыnы vя 

яhalinin real эяlirlяrini яhяmiyyяtli dяrяcяdя artыran kяnd tяsяrrüfatы istehsalыnыn 
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hяlqяlяrindяn biridir. Ümumi эяlirdя яhalinin natural daxilolmalarы oxşar mallarыn 

orta satыş qiymяti ilя qiymяtlяndirilir. 

Əhalinin эяlirlяrinin sяviyyя vя quruluşunu statistik qiymяtlяndirmяk üçün 

onun müxtяlif tяrяflяrini sяciyyяlяndirяn bir sыra эюstяricilяrdяn istifadя edilir. İlkin 

эюstяricilяr kimi, şяxsi эяlir, ümumi эяlir, nominal vя real эяlir, hяmçinin sяrяn-

camda qalan эяlir çыxыş edir.  

Əhalinin şяxsi эяliri pul vя natural formada яldя edilяn bütün nюv эяlirlяrin 

hяcmidir. 

Əhalinin mяcmu эяlirlяri şяxsi эяlirlяrlя sosial fondlar hesabыna яhaliyя 

эюstяrilяn pulsuz vя эüzяştli xidmяtlяrin dяyяrini cяmlяmяklя müяyyяn edilir. 

Nominal эяlirlяr эюstяricisi cari qiymtlяrlя hesablanmыş bütün эяlirlяrin cяmini 

xarakterizя edir. 

Əhalinin şяxsi nominal эяlirlяrindяn verэilrяi, mяcburi юdяmяlяri vя ictimai 

tяşkilatlara üzvülük haqqыnы çыxdыqdan sonra sяrancamda qalan şяxsi эяlirlяr, yяni 

faktiki sяrancamda qalan, istehlaka vя yыьыma yюnяldilяn mяblяь tapыlыr. Yяni 

SQŞG=ŞNG-BÖ 

Burada, SQŞG- sяrancamda qalan şяxsi эяlirlяri, 

 ŞNG- şяxsi nominal эяlirlяri, 

 BÖ- bütün юdяmяlяri эюstяrir. 

Əhalinin real эяlirlяri юz şяxsi tяlabatlarыnы юdяmяk mяqsяdilя son эяlirlяrinя 

яldя etdiklяri istehlak mallarы vя pulu xidmяtlяrin kяmiyyяtini xarakterizя edir. 

Demяli, real эяlirlяr istehlak mallarы vя xidmяtlяrin qiymяtlяrinin dinamikasыndan 

asыlыdыr. Odur ki, müяyyяn dюvr üçün яhalinin real эяlirlяri son эяlirlяrin istehlak 

qiymяtlяri indeksinя nisbяti kimi müяyyяn edilir: 

ПЪ

ЯСЭ
ЯРЭ =  

Burada, ƏRG – яhalinin real эяlirlяrini, 

ƏSG – яhalinin son эяlirlяrini, 

 Jp – istehlak qiymяtlяri indeksini эюstяrir.  
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Müxtяlif dюvrlяrdя real эяlirlяr эюstяricisini müqayisя etmяklя onlarыn 

indekslяri hesablanыr vя  bunun яsasыnda эяlirlяrin dinamikasы müяyyяn edilir. 

Mяlumdur ki, iqtisadiyyatda inflyasiya olarkяn pul эяlirlяrinin hяr cür artыmы 

яhalinin hяyat sяviyyяsinin yaxşыlaşdыьыnы demяyя яsas vermir. Pulun alыcыlыq 

qabliyyяtinin dяyişmяsinя эяtirib çыxaran qiymяtin dяyişmяsi amilini kяnarlaşdыrmaq 

mяqsяdilя яhalinin nominal vя sяrancamda qalan pul эяlirlяri istehlak qiymяtlяri 

indeksi nяzяrя alыnmaqla real ifadяdя hesablanыr. Gюstяricilяrin real ifadяdя 

hesablanmasы cari dюvrün müvafiq эюstяricilяrini istehlak qiymяtlяri indeksinя 

bюlmяklя, yaxud pulun alыcыlыq qabliyyяti indeksinя vurmaqla hяyata keçirilir. Belя 

ki, яhalinin sяrяncamda qalan real эяlirlяri: 

м.а.г.Ъ БЮ)-ШНЭ СГРЭ ⋅= (  

Burada,      
п

м.а.г. Ъ
Ъ

1
=  manatыn alыcыlыq qabliyyяti indeksini эюstяrir. 

Qeyd edilяn эюstяricilяrin dinamikasыnыn sяciyyяsini vermяk üçün müvafiq 

indekslяr qurulur: 

м.а.г.СГШЭ
д

ШНЭСГРЭ ЪЪЪЪ ⋅⋅=  

Gяlirlяri юyrяnяrkяn hяm яhalinin, hяm dя onun яsas sosial qruplarы üzrя эяlir 

эюstяricilяrindяn, hяr nяfяrя düşяn vя ev tяsяrrüfatlarы üzrя orta эюstяricilяrdяn 

istifadя edilir. Onlar il яrzindя müvafiq эяliri яhalinin orta illik sayыna (yaxud ev 

tяsяrrüfatlarыnыn sayыna) bюlmяk yolu ilя hesablanыr vя эяlirlяrin sяviyyяsi 

эюstяricilяri kimi çыxыş edir[24]. 

Onu da qeyd edяk ki, bu эюstяricilяri яhalinin sosial qruplarы, işlяyяnlяr, 

pensiyaçыlar vя tяhsil alanlar üzrя dя hesablamaq olar. Statistik tяhlildя orta nominal 

vя real яmяk haqqы, orta pensiya, yardыm vя tяqaüdlяr эюstяricilяrinin xüsusi 

яhяmiyyяti vardыr. 

Müяyyяn dюvrя pensiyanыn orta mяblяьini hesablamaq üçün kompensasiya 

юdяmяlяri dя nяzяrя alыnmaqla sosial pensiyanыn, xidmяt illяrinя, ailя başçыsыnы 

itirdiyinя, şikяstliyя vя qocalыьa эюrя pensiyanыn mяblяьi hяmin dюvrя pensiyaçыlarыn 

sayыna bюlünür. Yardыmыn vя tяqaüdün orta эюstяricisi hesablanmыş yardыm vя 
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tяqaüdün ümümi mяblяьini bundan istifadя edяn яhalinin orta sayыna bюlmяklя 

hesablanыr. Bunlar müvafiq olaraq aşaьыdakы düsturlarla ifadя olunur: 

п

п
п С

ЦМ
М = ;         

й

й
й С

ЦМ
М = ;            

т

т
т С

ЦМ
М =  

Burada, пМ , йМ vя тМ  - müvafiq olaraq pensiyanыn, yardыmыn vя tяqaüdün orta 

mяblяьini,  

пЦМ , йЦМ vя тЦМ - müvafiq olaraq hesablanmыş pensiyanыn, yardыmыn vя 

tяqaüdün ümumi mяblяьini,  

пС , йС  vя тС - müvafiq olaraq pensiya, yardыm vя tяqaüd alanlarыn saynыn 

эюstяrir. 

Əvvяldя qeyd etdiyimiz kimi яhalinin hяyat sяviyyяsini юyrяnяrkяn sosial 

normativlяr vя onlar arasыnda яhalinin minimum эяlirlяri bюyük rol oynayыr. Onlar 

qanunvericiliklя tяsdiq olunur. Mahiyyяt etibarilя onlar nail olunan hяyat sяviyyяsini 

müqayisяli şяkildя qiymяtlяndirmяk üçün baza kimi çыxыş edir. Sюhbяt minumum 

эяlirdяn (yaşayыş minumumundan), minumum яmяk haqqыndan vя qocalыьa эюrя 

minumum pensiyadan эedir. Bu эюstяricilяr юlkяnin sosial – iqtisadi inkişaf 

sяviyyяsindяn asыlы olaraq müяyyяn edilir.  

Minumum эяlir (yaşayыş minumumu) iqisadiyyatыn inkişafыnыn müяyyяn 

sяviyyяsindя insanыn hяyat fяaliyyяtini vя saьlamlыьыnы saxlamaq üçün zяruri olan 

nemяt vя xidmяtlяrin minimal dяstinin яldя edilmяsini tяmin edяn эяlir sяviyyяsidir. 

Ona qida mяhsullarыna, qeyri - яrzaq mallarыna vя xidmяtlяrя çяkilяn xяrclяr, 

hяmçinin verэilяr vя mяcburi юdяmяlяr (yaşayыş sяviyyяsi aşaьы olan юlklяrdя bu xяrc 

maddяsi 10% qяbul edilir) daxil edilir. 

Yaşayыş minumumu юlkяnin milli sяrvяti artdыqca artmalыdыr. Bundan sosial 

siyasяtin яsas vasitяsi kimi istifadя edilir vя onunla яhalinin hяyat sяviyyяsi 

qiymяtlяndirilir, эяlirlяr tяnzimlяnir vя sosial юdяmяlяr daha sяmяrяli şяkildя hяyata 

keçirilir. 



31 
 

Bu эюstяrici yalnыz bütюvlükdя яhali üzrя deyil, ayrыlыqda яmяk qabliyyяtli 

яhali üçün (kişi vя qadыnlar üçün), pensiyaçыlar vя uşaqlar (0 – 6 yaş, 7 – 15 yaş 

qruplarы) üzrя hesablanыr.  

Əmяk haqqыnыn vя pensiyanыn (yardыmыn, tяqaüdün) minumum эюstяricisinin 

real hяcmi. yяni alыcыlыq qabliyyяti onlarыn vasitяsilя яldя edilяn яrzaq vя qeyri - яrzaq 

mallarыnыn, xidmяtlяrin miqdarы ilя müяyyяn olunur. Bu mal ekvivalenti adlanыr.  

 Əhalinin istehlak imkanlarыna, xüsusilя эяlirlяrin real kяmiyyяtinя tяsir 

эюstяrяn amillяrdяn biri istehlak qiymяtlяrinin sяviyyя vя dinamikasыdыr. Müasir 

dюvrdя istehlak qiymяtlяri indeksindяn istehlak sektorunda inflyasiya эюstяricisi kimi 

istifadя edilir. Bu indeks Laspeyresin düsturu ilя hesablanы vя istehlakыn sяviyyя vя 

quruluş эюstяricilяri dяyişmяdiyi halda bazis dюvrü ilя müqayisяdя cari dюvrdя 

istehlak xяrclяrinin ffaktiki dяyişmяdiyini эюstяrir. 

∑
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 Əhalinin ayrы-ayrы qurplarы arasыnda эяlirlяrin bюlэüsündяki qeyri-bяrabяrliyi 

sяciyyяlяndirmяk üçün statistika tяcrübяsindя daha cox tяtbitq edilяn iki эюstяrici 

яhalinin эяlirlяrinin differensiyasыnыn desil яmsalы vя эяlirlяrin mяrkяzlяşmя яmsalы 

istifadя üsün model daxil edilmişdir. Birinçi эюstяriçi aztяminatlы vя yüksяk эяlirli 

яhalinin эяlirlяrindяki fяrqi, ikincisi яhalinin эяlirlяrindяki faktiki bюlэünün bяrabяr 

bюlэüdяn nя qяdяr fяrqlяndiyini эюstяrir[15,24,25]. 

 Qeyd edilяn эюstяricilяr sistemi içяrisindя maddi tяminatlыlыq sяviyyяsinя эюrя 

яhalinin diferensasiyasыnы sяciyyяlяndirяn эюstяricilяr xüsusi яhяmiyyяtя malikdir. 

Belя ki, onlar cяmiyyяtin sosial inkişafыnы daha dяrin tяhlil etmяyя imkan verir. Bu 

эюstяricilяr яhalinin эяlirlяrinin sяviyyяsi üzrя variasiya bюlэü sыralarы яsasыnda 

qurulur. Riyazi aparatыn imkanlarыndan istifadя edяrяk яhalinin hяyat sяviyyяsi 

qiymяtlяndirilir. Mяsяlяn, яhalinin vя onun müxtяlif qruplarы üzrя hяr nяfяrя düşяn 

ümumi vя pul эяlirlяri ilя yanaşы, mediana vя modal эяlirlяrdяn dя istifadя edilir. 

Orta эяlirlяrlя bu эюstяricilяrin müqayisяsi яhalinin яsas hissяsinin maddi tяminatlыlыq 

sяviyyяsi  haqqыnda ümumi nяticяlяrя эяlmяyя imkan verir. Kasыblыq sяviyyяsini 
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qiymяtlяndirяrkяn bюlэü sыralarы яsasnыda yoxsulluьun müxtяlif эюstяricilяri 

hesablanыr.  

 Əhalinin hяyat sяviyyяsinin vя sosial tяminatlыlыqыnыn юyrяnilmяsindя şяxsi 

istehlakыn sosial – iqtisadi tяhlili mühüm yer tutur. İstehlakыn müqayisяli tяhlilinin 

kюmяyi ilя cяmiyyяtdя hяyat nemяtlяrinin bюlэüsündя baş verяn dяyişikliyi daha 

düzэün яks etdirmяk mümkündür. Bu müstяvidя hяyata keçirilяntяdqiqatыn nяticяlяri 

юlkяnin iqtisadi vя sosial hяyatыndakы bir çox hadisяlяrin qiymяtlяndirilmяsi vя 

sяciyyяsi üçün mühümdür. Qeyd edilяn modelя daxil edilяn şяxsi istehlak 

эюstяricilяri şяxsi istehlakыn яhatяli sяciyyяsini vermir. Odur ki, bu bюlmяni яhalinin 

uzunmüddяtli mяdяni - mяişяt tяyinatlы яşyalarla tяminatы, istehlak edilяn qida 

mяhsullarыnыn kaloriliyi vя kimyяvi tяrkibi, яhalinin itehlak xяrclяrindя istirahяtя vя 

яylяncяyя yюnяldilяn xяrclяrin xüsusi çяkisi vя s. эюstяricilяri ilя tamamlamaq olar. 

 Şяxsi istehlakы xarakterizя edяn sosial эюstяricilяri seçяrkяn üstünlük яhalinin 

hяyat sяviyyяsinin qiymяtlяndirilmяsi kriteriyasы kimi çыxыş edяn эюstяricilяrя verilir. 

Mяsяlяn, belя эюstяricilяrdяn biri qida xяrclяrinin ev tяsяrrüfatlarыnыn эяlirlяrinя 

nisbяtidir ki, onun artmasы hяyatыn dяyяrinin artыmыnы vя rifahыn sяviyyяsinin aşaьы 

düşmяsini эюstяrir. Sosial эюstяricilяr sisteminin яn mühüm bюlmяlяrindяn biri dя 

яhalinin yaşayыş (mяnzil) şяraitidir. Burada verilяn эюstяricilяr mяnzil şяraiti 

sahяsindя яhalinin ümumi vяziyyяtini, habelя яhalinin mяnzillя tяminatlыlыq 

sяviyyяsini xarakterizя edir. 

 Beləliklə, çoxmürəkkəb anlayış kimi əhalinin sosial vəziyyətinin kompleks sta-

tistik qiymətləndirilməsi göstəricilər sisteminin olmasını tələb edir. Ona görə də so-

sial inkişafı xarakterizə etmək məqsədilə ölkənin real istehsal imkanlarıvə potensialı, 

istehlakın tərkibi, həcmi, mədəni-məişət və sosial şərait, sosial sferanın inkişafı, insan 

kapitalının inkişafı və s. göstəriclərdən istifadə etmək məqsəduyğundur.  
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FƏSİL 2 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ƏHALİNİN SOSİAL VƏZİYYƏTİNİN 

STATİSTİK TƏHLİLİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI 

 

§2.1. Azərbaycan Respublikasında  məşğulluğun cari vəziyyətinin statistik  
təhlili 
 
 
Əmək bazarı məyyən dövr ərzində sahibkarlar, işçilər və dövlət arasında ma-

raqların nail olunmuş balansını və inkişaf səviyyəsini əks etdirən iqctimai mnasibətlər 

sistemidir. Bu sahədə dövltin başlıca funksiyası tərəfmüqabillərin və rəqabətçilərin 

maraqlarının tənzimlənməsi qaydalarını müəyyən etməkdən ibarədir. Əmək bazarının 

təmzimlənməsi mexanizmi əmək bazarının fəaliyyətini müəyyən edən iqtisadi, sosial, 

hüquqi və psixoloji amillərin bütün aspektlərini əhatə edir. O, məşğulluq xidmət-

lərinin geniş şəbəkəsi vasitəsilə, peşəkar biliklərin əldə edilməsi məqsədilə dövlət 

proqramlarının həyata keçirilməsi, istehsalın yeniləşdirlməsi ilə əlaqadar olaraq 

kadrların yenidənhazırlanması, kadrların sabitləşdirilməsi siyasətinin həyata keçiril-

məsi və s. köməyi ilə təmin edilir. Sosial-iqtisadi həyatın ayrı-ayrı sahələrində  məş-

ğulluğun tənzimlənməsinin bazar mexanizminin bütün bu tərkib hissələri həmin sa-

hələrin inkişafının tarixi və iqtisadi şəraitindən asılı olaraq müxtəlif nisbətlərdə və 

səviyyədə ola bilər. 

Bütün bu vəzifələri həll etmək üçün dövlət əmək bazarındakı vəziyyəti 

proqnozlaşdırmalı, iqtisadiyyatda “artım nöqtələrini” tapmalı və qoryuyb saxlamalı, 

müvafiq qtruktur, regional və investisiya siyasətini həyata keçirməli, xarici iqtisadi 

əlaqələri tənzimləməli, işçiləri əmək bazarının tələblərinə adekvatlığını təmin et-

məlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yeni iş yerlərinin yaradılması sahəsində 

dövlətin imkanları xüsusi sektorun imkanlarından azdır. Bu o demək deyil ki, məşğu-

lluun təminatşısı kimi dövlətin rolu azalmalıdır, əsinə o sahibkarlıq fəallığını stimu-

llaşdırmalıdır. Bütövlükdə əmək bazarının tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərinə 

əmək bazarının təhlil edilməsini, məşğulluq proqramının işlənib hazırlanmasını, 

informasiya təminatını, qeyr-məşğul əhalinin peşəkar hazırlığını, işədüzəltməni, 
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əhalinin sosial müdafiəsini, maliyyə təminatının, işçi qüvvəsi bazarının tənzimlən-

məsinin beynəlxalq aspektlərini aid etmək olar. Əmək bazarı və məşğulluq sahəsində 

belə geniş səpgili məsələlərin həlli düzgün və obyektiv məlumatlar əsasında əmək 

bazarının cari vəziyyətinin və perspektiv inkişaf istiqamətlərinin mütəmadi olaraq 

hərtərəfli statsitik təhlilini zərurir edir.   

 Ölkədə bazar islahatlarının dərinləşdirilmsəi və iqtisadi inkişafın yeni hədəf-

lərinin müəyyənləşdirlməsi əmək bazarının strukturuna, yeni meyllərin formalaş-

masına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Rəsmi statistikanın məlumatlarına görə 2005-

ci ildə ölkədə əmək ehtiyatlarının sayı 5421.3 min nəfər, 2012-ci ildə 6166.9 min 

nəfər, 2013-cü ildə 6230.7 min nəfər, 2014-cü ildə isə 6284.8 min nəfər təşkil 

etmişdir. Bu dövr ərzində ölkənin əmək ehtiyatlarının sayına davamlı artım xas 

olmuşdur. Belə ki, 2005-ci ilə nisbətən 2014-cü ildə əmək ehtiyatları 15.9%, 2012-ci 

ilə nisbətən 3%, 2013-cü ilə nisbətən isə 0.8% artmışdır. Son dövrlərdə ölkənin sosial 

sferalarında, xüsusliə demoqrafiya, səhiyyə, təhsil və s. müsbət keyfiyyət dəyişik-

likləribu meylin formalaşmasına öz töhfəsini vermişdir. Əmək ehtiyatlarının artımı 

fonunda ölkənin ümumi daxili məhsulunu formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan 

əhalinin iqtisadi fəal hissəində də müsbət meyllər müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 

2.1.). 

Cədvəl 2.1 

2005-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında iqtisadi 

 fəal əhalinin sayı[20,21]. 

 2005 2011 2012 2013 2014 

İqtisadi fəal əhali, cəmi, min nəfər 4380.1 4626.1 4688.4 4757.8 4840.7 

İqtisadi fəal əhalinin sayından 

məşğul olanlar, cəmi min nəfər 

4062.3 4375.2 4445.3 4521.2 4602.9 

Məşğulluq xidməti orqanlarında 

rəsmi işsiz statusu alan şəxslər, 

nəfər 

56343 38330 36791 36206 28690 

Kişilər 27265 21851 21298 21188 17383 

Qadınlar 29078 16479 15493 15018 11307 

İşsizliyə görə müavinət alanlar 2087 1002 934 636 1613 
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 1 saylı cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi2005-2014-cü illərdə iqtisadi fəal 

əhalinin sayı davamlı olaraq artmışdır. Belə ki, 2005-ci ilə nisbətən 2014-cü ildə bu artım 

10.5%, 2011-ci ilə nisbətən 4.6%, 2013-cü ilə nisbətən isə 1.7% təşkil etmişdir. Təhli edilən 

dövrdə iqtisadi fəal əhalinin mühüm tərkib ünsürü olan məşğul olanların sayı da artmışdır. 

2005-ci ildə iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı 4062.0 min nəfər təşikl etmişdirsə, 2013-

cü ildə bu 4521.2 min nəfər, 2014-cü ildə isə hər iki dövrlə müqayisədə daha çox, yəni 

4602.9 min nəfər təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə, 2005-2014-cü illərdə ölkədə iqtisadi fəal 

ahalinin dinamikasında müşahidə edilən  meyli 1 saylı xətti qrafik daha əyani əks etdirir 

(Şəkil 2.1). 

 

  

 Şəkil.2.1 2005-2014-cü illərdə azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəal ahalinin 

sayı, min nəfər 
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 Ölkənin sosial - iqtisadi həyatının bütün sferalarında həyata keçirilən geniş miqyaslı 

dəyişikliklər əmək bazarında gərginliyin yumşaldılmasına müsbət təsir göstəmiş və əmək 

bazarının mühüm göstəricilərindən olan işsizliyin səviyyəsi azalmışdır. 2005-ci ildə 

məşğulluq xidməti orqanlarında rəsmi işsiz statusu alan şəxslərin sayı 56.4 min nəfər, 

2012-ci ildə 36.8 min nəfər, 2013-cü ildə 36.2 min nəfər, 2014-cü ildə 28.7 min nəfər 

olmuşdur. 2005-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə işsizlərin sayı 49.1%, 2013-cü illə 

müqayisədə isə 20.7% azalmışdır. 

 2005-ci ildə iqtisadi fəal aəhalinin sayında məşğul olanların payı 92.7%, 2013-cü 

ildə 95%, 2014-cü ildə 95.1% təşkil etmişdir. Bu illərdə işsizlik səviyyəsi müvafiq 

olaraq 1.3%, 0.8% və 0.6% təşkil etmişdir. 

 Təhlil edilən dövrdə mülkiyyяt formalarы üzrя mяşьul яhalinin vяziyyяtində də müəyyən 

dəyişikliklər baş vermişdir. Qeyd etdiyim kimi yeni iiş yerlərinin yaradılmasında özəl 

sektorun potensialı yüksəkdir. Dövlətin sahibkarlığın və özəl sektorun inkişafının 

stimullaşdırlıması və dəstəyi nəticəsində əmək bazında bu sektorun iş yerləri təklifi 

istiqamətində müsbət meyllərin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Rəsmi 

statistikanın məlumatları iqtisadi fяaliyyяtin nюvlяri vя mülkiyyяt formalarы üzrя mяşьul 

яhalinin sayы vя dinamikasыnda artım olduğunu göstərir (cədvəl 2.2). 

Cədvəl 2.2 

2005-2014-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında məşğul əhalinin iqtisadi 

 fəaliyyət növləriüzrə bölgüsü, min nəfər[20,26]. 
 

 İqtisadi fəaliyyətin növləri 2005 2011 2012 2013 2014 

İqtisadiyyat üzrə – cəmi 4062.3 4 375.2 4 445,3 4521.2 4602.9 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 
balıqçılıq  

 

1573.6 1 657.4 1 673,8 1677.4 

 

1691.7 

Mədənçıxarma sənayesi  42.3 41,2 41,8 42.3 41.5 

Emal sənayesi  198.4 210,3 215,6 224.1 227.1 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar isteh-
salı, bölüşdürülməsi və təchizatı  

 

27.9 30,8 31,2 32.3 

 

29.8 

Su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi 
və emalı  

 

23.9 24,6 24,7 
 

25.7 

 

25.8 

Tikinti  211.9 308,9 321,8 325.5 334.1 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri  634.8 635,4 646,8 664.0 681.9 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  174.6 181,8 182,7 183.8 185.1 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai 

iaşə  

 

25.1 48,1 48,9 49.2 
 

55.7 
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İnformasiya və rabitə  32.3 58.0 58,7 58.1 59.2 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti  18.1 26,3 26,9 30.6 32.8 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 
əməliyyatlar  

82.1 

71,2 74,8 79.4 

 

85.6 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət  43.4 46,7 54,6 56.3 58.5 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 
göstərilməsi  

38.7 

47,4 49,2 52.4 

 

53.7 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial 
təminat  

256.6 

281 281,7 282.3 

 

285.2 

Təhsil  345.1 349,9 349 366.2 367.3 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 
göstərilməsi  

188.8 

165,2 165,4 171.8 

 

176.5 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət  

52.4 

60,3 61,1 61.8 

 

67.8 

Digər sahələrdə xidmətlərin 
göstərilməsi  

 

92.3 130,7 136,6 138.0 

 

143.6 

 

 2 saylı cədvəlin məlumatlarından görünür ki, məşğul əhalinin daha çox hissəsi 

kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda, tikintidə, ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin  təmirində, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında, dövlət idarəetməsi və 

müdafiə; sosial təminatda, təhsildə, həmçinin əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi üzrə iqtisadi fəaliyyətdə çalışır. Belə ki, 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda məşğul olanlar ümumi məşğul əhalinin 38.7%-i təşkil 

edirdisə, 2013-cü ildə bu 37.1%, 2014-cü ildə isə 36.7% təşkil etmişdir. 2005-ci ilə 

nisbətən 2014-cü ildə tikintidə məşğul olanların payı 5.2%-dən 7.3%-ə yüksəlmişdir. 

 Təhlil edilən dövrdə iqtisadi fəaliyyətn növlərindən ticarət, nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri sahəsidə sahibkarlar üçün cəlbedici olmuşdur. Belə ki, 2005-ci iləd məşğul 

olanların 15.6%-i, 2014-cü ildə isə 14.8%-i bu sahədə calışmışdır.  

 2005-ci ildə təhsil sahəsində çalışanlar məşğul əhalinin 8.5%-i, 2014-cü ildə isə 8%-i 

təşkil etmişdir. Rəsmi statistikanın məlumatlarından görünsüyü kimi, 2005-ci ildə ölkə 

iqtisadiyyatında məşğul olanların 74.3%-i 2014-cü ildə isə 73.0%-ikənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, tikint, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri, dövlət 

idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat və təhsil sahələrinin payına düşmüşdür.   

 İqtisadiyyatda mяşьul olanlarыn sayыna bütün mülkiyyяt formalы müяssisяlяrdя, 

idarяlяrdя vя tяşkilatlarda, kяndli (fermer) tяsяrrüfatlarыnda çalыşanlar, sahibkarlыq fяaliyyяti 

ilя mяşьul olanlar daxildir. Rəsmi statistikanın məlumatları 2005-2014-cü illərdə mülkiyyət 
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formaları üzrə məşğul əhalinin quruluşunda müəyyən dəyişikliklərin olduğunu göstərir. 

Belə ki, 2005-ci ildə məşğul əhalinin 1229.8 min nəfəri, yəni 30.3%-i dövlət, 2832.5 min 

nəfəri, yəni 69.7%-i qeyri-dəvlət sektorunda çalışırdısa, 2013-cü ildə bu gıstəricilər müvafiq 

olaraq 1169.4 min nəfər (25.9%) və 3351.8 min nəfər (74.1%), 2014-cü ildə isə 1178.2 min 

nəfər (25.6%) dövlət, 3424.7 min nəfər, yəni 74.4% -i isə qeyri-dövlət sektorunda 

çalışmışdır. Qeyri dövlət sektorunun tərkibində xüsusi mülkiyyətə aid müəssisə və 

təşkilatlarda çalışanların xüsusi çəkisi 2005-ci ildə 50.1%, 2014-cü ildə isə 49.6% olmuşdur. 

Təhlil edilən dövrdə sərbəst mə.ğul əhalinin sayıda 687.2 min nəfərdən, 1014.8 min nəfərə 

yüksəlmişdir, yəni müqayisə edilən dövrdə 47.7% artmışdır. Deməli, araşdırma göstərir ki, 

ölkənin əmək bazarında bazar iqtisadiyyatının xarakterinə uyğun meyllər formalaşmış və bu 

sahədə işlərin fəallaşdırılması istiqamətində ciddi əsaslar yaranmışdır.  

 Beləliklə, təcrübə göstərir ki, cəmiyyətdə məşğulluğun tənzimlənməsinin başlıca 

məqsədli funksiyası işçi qüvvəsinə tələbin genişləndirilməsi və səmərəli işçi qüvvəsi 

təklifini dəstəkləməkdən ibartdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “Məşğullu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasında qanununda işsizlikdən müdafiə sahəsində dövlətin təminatı və 

onunhüquqi, iqtisadi və təşkilatı şərtləri təsbit edilmişdir.  Əmək bazarında məşğulluğun iki 

tip siyasəti - fəal və passiv fəqrləndirilir. Məşğulluğun fəal siyasəti iş yeri uğrunda 

mübarizədə insanların rəqabətqabliyyətliyinin yüksəldilməsinə və əmək bazarının fəaliy-

yətinin nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına, passiv siyasət isə əmək bazarının bütün iştirak-

çılarına dövlət tərəfindən müəyyən sosial təminatın göstərilməsinə istiqamətlənir. Məş-

ğulluq sahəsində müsbət nəticələrə nail olan ölkələrin təcrübəsi bu iki modeldən birgə 

istifadənin daha yaxşı nəticələr verdiyini subut edir. Lakin fikrimizcə, iqtisadi inkişafın hər 

bir mərhələsində onlardan daha optimal formada istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

Növbəti mərhələdə Ölkənin iqtisadi inkişafında innovasiya yönümlüyə üstünlük verilməsi, 

təbii ki, məğulluq sahəsində fəal siyasətin önəmini  qeyd etməyə imkan verir. Lkin belə 

şəraitdə əhalinin işsiz hissəsinin sosial təminatının daha səmərəli təşkil edilməsinə də diqqət 

yetirilməsi zəruridir. 
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§2.2. Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlirlərinin səviyyə və 

 dinamikasının statistik təhlili 

 
Ölkяdя hяyata keçirilяn sosial-iqtisadi islahatlarыn keyfiyyяtcя yeni mяrhяlяsi 

bazar münasibяtlяrinin daha da inkişafı və dərinləşməsi, onun innovasiya xarakterinin 

gücləndirilməsidir.. Bu isə əhəmiyyətli şəkildə sяmяrяli dюvlяt tяnzimlяnmяsini, 

makroiqtisadi sabitliyi, inflyasiyanыn nяzarяtя эюtürülmяsini, struktur dяyişikliklяri, 

işgüzar fəallığın эüclяndirilmяsini, yeni texnoloji məhsulların istehsalı sahələrinin 

inkişaf etdirilməsini, inforasiya - kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqini, 

insan kapitalının inkişafını və s.zəruri edir. Bu tяdbirlяrin tяdricяn hяyata keçirilmяsi 

iqtisadiyyatda bazar fяaliyyяti mexanizminin formalaşmasыnыn obyektiv proseslяrini 

яmяlя эяtirir ki,  bu da sяmяrяliliyin yüksяldilmяsini vя sosial yюnümlülüyün 

эüclяndirilmяsini tяmin edяn struktur dяyişikliklяrя эяtirib çыxarыr. Bu, sosial-iqtisadi 

proseslяr qarşыlыqlы яlaqяdяdir vя bir-birini şяrtlяndirir. Odur ki, bazar iqtisadiyyatы 

şяraitindя hяyat sяviyyяsinin sosial normativlяri bazasыnda qurulan яhalinin sosial 

müdafiяsi, onun pul эяlirlяrinin hяcmi, dinamikasы vя diferensasiyasы, habelя insanыn 

hяyat fяaliyyяtinin diэяr şяraiti mяsяlяlяrinin statistik юyrяnilmяsi oldduqca 

zяruridir.Mяlumdur ki, iqtisadiyyatda mal vя xidmяtlяrin qiymяtlяrinin ümumi sяviy-

yяsinin qalxmasы (yяni inflyasiya prosesinin baş vermяsi) ev tяsяrrüfatы büdcяsinя, 

onlarыn sяrяncamыnda qalan pul эяlirlяrinя, bir sюzlя hяyat sяviyyяsinя яhяmiyyяtli 

tяsir эюstяrir. Məlumdur ki, mal və xidmətlərin istehlak qiymətlərinin artım tempi 

əhalinin həyat səviyyəsi göstəricilərinin artım tempini qabaqlayarsa onda əldə edilmiş 

nəticənin heş bir müsbət təsiri olmayaaqdır. Ona görə də dövlətin sosial-iqtisadi 

siyasətində buna xüsusi fikir verilmişdir. Ölkənin pul-kredit siyasətində inflyasiyanın 

arzuolunan səviyyədə saxlanılması əsas vəzifə kimi səciyyələndirilir. Rəsmi 

statistikanın məlumatları ölkədə istehlak mallarının və xidmətlərin qiymətinin sosial-

iqtisadi inkişafı stimullaşdıran səviyyəsinin formalaşdırıldığını göstərir. Belə ki, 

ölkədə istehlak mallarının və xidmətlərin qiymət indeksi 2010-cu ildə 105.7%, 2011-

ci ildə 102.9%, 2012-ci ildə 101.1%, 2013-cü ildə 102.4%, 2014-cü ildə isə 101.4% 

təşkil etmişdir. 
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Ölkя яhalisinin sosial-iqtisadi vяziyyяtinin yaxşыlaşdыrыlmasыnыn яsas amil-

lяrindяn biri dя bazar iqtisadiyyatы mexanizmlяrinin daha da dərinləşməsi vя inki-

şafыdыr. Son illяrdя юzяl sektorun vя sahibkarlыьыn inkişaf etdirilmяsi sahяsindя hяyata 

keçirilяn ardыcыl işlяr nяticяsindя яhalinin эяlirlяrinin quruluşunda mühüm meyllяrin 

formalaşmasına və əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmışdır. 

Burada müşahidя edilяn meyl эяlirlяrin quruluşundan sahibkarlыq fяaliyyяtindяn daxil 

olmalarыn xüsusi çяkisinin artmasыdыr. 90-cы illяrin яvvяllяrindя pul эяlirlяrinin 

tяxminяn 70%-ni яmяk haqqы эяlirlяri tяşkil edirdisя, son illяrdя эяlirlяrin 60-65%-i 

sahibkarlыq fяaliyyяtinin hesabыna яldя edilmişdir (Cяdvяl 2.3). 

Cяdvяl 2.3 

2000-2009-cu illяrdя Azяrbaycan Respublikasыnda яhalinin эяlirlяrinin hяcm vя 

quruluşunun dinamikasыnы xarakterizя edяn эюstяricilяr, mln. manat[20,21]. 

Gюstяricilяr 2005 2011 2012 2013 2014 

Gəlirlər-cəmi 8063.5 30524.6 34769.5 37562.0 39360.7 

İlkin gəlirlər 6394.2 26861.9 31181.4 33830.0 35276.8 

o cümlяdяn:      

İşçilərə əmək ödənişləri 2954.8 8020.0 9224.9 10077.0 10721.9 

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər 3432.6 18543.9 21140.8 22801.5 23595.8 

Mülkiyyяtdяn эяlяn эяlirlяr 6.8 298.0 815.7 951.5 959.1 

Alınmış cari  transferlяr 1669.4 3662.7 3588.1 3732.0 4083.9 

Ümumi  эяlirlяrdя xüsusi çяkisi (%) 

Gяlirlяr -cяmi 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 

İlkin gəlirlər 79.3 88.2 89.4 89.9 89.6 

o cümlяdяn:      

İşçilərə əmək ödənişləri 46.2 30.0 29.6 29.6 30.3 

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər 53.7 68.8 67.8 67.5 66.9 

Mülkiyyяtdяn эяlяn эяlirlяr 0.1 1.1. 2.6 2.8 2.7 

Alınmış cari və əsaslı transferlяr 20.7 11.8 10.6 10.1 10.4 

 

Rяsmi statistikanыn mяlumatlarыndan эюrünür ki,2005-ci ildə əhalinin gəlirlərinin 

həcmi təxminən 8 mlrd. manat, 2011-ci ildə 30.5 mlrd. manat, 2013-cü ildə 37.6 
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mlrd. manat, 2014-cü ildə isə 39.4 mlrd. manat təşkil etmişdir. 2005-ci ilə nisbətən 

2014-cü ildə əhalinin gəlirlərinə təxminən 5 dəfə, 2011-ci ilə nisbətən 29.1%, 2013-

cü ilə nisbətən isə 4.8% artım xas olmuşdur. Bu dövrdə əhalinin gəlirlərinin əsas 

hissəsini ilkin gəlirlər təşkil etmişdir. 2005-ci ildə əhalinin gəlirlərinin tərkibində 

ilkin gəlirlərin payı 79.3%, 2013-cü ildə 89.9%, 2014-cü ildə isə 89.6% olmuşdur. 

Əhalinin gəlirlərinin əsas hissəsinin ilkin gəlirlər təşkil etdiyini əyani formada 2 saylı 

sütunlu qarfik daha əyani göstərir (Şəkil 2.2).  

 

 

Şəkil 2.2. 2005-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 

gəlirlərinin tərkibi, % 
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Təhlil edilən  dövrdə яhalinin pul эяlirinin formalaşma mяnbяlяrinin 

dinamikasыnda davamlы artыm olmuşdur. Belя ki, sahibkarlыq fяaliyyяtindяn эяlяn 

эяlirlяrin hяcmi 2005-ci ildя 3432.6 mln. manat olduьu halda, 2014-cü ildя bu 

эюstяrici23595.8 mln. manat olmuş, yяni tяxminяn 6.9  dяfя artmыşdыr. 

2005-ci ildə işçilərə əmək ödənişlərinin həcmi 2954.8 mln. manat, 2012-cı ildə 

9224.9 mln. manat, 2013-cü ildə 10077.0 mln. manat, 2014-cü ildə 10721.9 mln. 

manat olmuşdur. 2005-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə işçilərə əmək ödənişlərinin 

həcmi tяxminяn 3.6dяfя, 2012-ci illə müqayisədə 16.3% , 2013-cü illə müqayisədə 

isə 7%  artmыşdыr. 

Ümumi pul эяlirlяrinin quruluşunda da maraqlы meyllяr nяzяrя çarpыr. Belя ki, 

яэяr 2005-ci ildя sahibkarlыq fяaliyyяtindяn эяlirlяr ilkin эяlirin 79.3%-ni tяşkil 

edirdisя, 2011-ci ildə bu artaraq88.2%-ə 2014-cü ildə isə 89.6%-ə çatmışdır.  

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəlirin ilkin gəlirdə xüsusi çəkisi dəbu 

dövrdəartmışdır. Belə ki, 2005-cı ildя bu эюstяrici 53.7%-я, 2013-cü ildə 67.5%, 

2014-cü ildə  isə 66.9% təşkil etmişdir. 

2005-ci ildən başlayaraq əmяk haqqыnыn payы isя яksinя aşağı düşmüşdür. Belə 

ki, 2005-ci ildə əmək haqqının payı 46.2%, 2011-cı ildə 30.0%, 2012-ci və 2013-cü 

ilərdə 29.6% təşkil etmişdir. 2014-cu ildə əmək ödənişlərinin əhalinin gəlirlərində 

payı 30.3%% təşkil etmişdir. 

Bu dövrdə alınmış cari transfertlərin həcmi azalmışdır. Belə ki, 2005-ci ilə 

nisbətən 2014-cü ildə alınmış cari transfertlяrin xüsusi çяkisi 20.7%-dяn 10.4%-я 

düşmüşdür. Beləliklə, araşdыrma эюstяrir ki, son dюvrlяrdя яhalinin ümumi эяlirindя 

sahibkarlыq fяaliyyяtindяn daxil olan эяlirlяrin xüsusi çяkisinin kяskin artыmы fonunda 

hяyatыn sosial standartы kimi çыxыş edяn яmяk haqqыnыn payы xeyli azalmыşdыr. 

 Mяlumat üçün qeyd edяk ki, iqtisadi cяhяtdяn inkişaf etmiş юlkяlяrdя, o 

cümlяdяn Yaponiyada яhalinin pul эяlirlяrindя яmяk haqqыnыn xüsusi çяkisi 91% 

ABŞ-da 70,8%, İnэiltяrяdя-62,3%, İsveçdя 61,7%, Almaniyada-58,1% tяşkil 

etmişdir. Rusiyada bu эюstяrici 44,0% olmuşdur.  

Ölkяnin iqtisadi fяaliyyяtinin nяticяlяrini, onun sяmяrяliliyini, habelя 

hяyatakeçirilяn sosial-iqtisadi siyasяtin düzэünlüyünün qiymяtlяndirilmяsimяqsяdilя 
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Milli Hesablar Sisteminin tяtbiqi institusional vahid kimi ev tяsяrrüfatlarыnыn  xüsusi 

olaraq юyrяnilmяsini zяruri etmişdir. Odur ki, яhalinin hяyat sяviyyяsini юyrяnmяk 

üçün statistika orqanlarы юlkяmizdя ev tяsяrrüfatlarыnыn (ailяlяrin) büdcяsini daimi 

olaraq tяtqiq edir. Əhalinin bu qruplarыnы tяdqiq etmяk üçün 2000-ci ilin iyulundan 

yeni tяdqiqat formasы isя tяtbiq edilmiş vя юyrяnilяn ev tяsяrrüfatlarыnыn sayы bütün 

iqtisadi zonalarы яhatя etmяklя 2200-я çatdыrыlmыşdыr. 

Tяdqiqat ev tяsяrrüfatы üzvülяrinin bilavastя sorьusu vя эündяlik эяlirlяr vя 

xяrclяr barяdя yazыlarыn aparыlmasы qaydasы ilя keçirilir. Demяli hяm mal vя 

xidmяtlяrin istehsalçыsы, hяm dя fяal istehlakçыsы kimi çыxыş edяn bu institutsional 

vahidlяrin iqtisadi davranыşы юlkяnin ümumi sosial-iqtisadi vяziyyяtinя яhяmiyyяtli 

tяsir эюstяrir. Mяlumat üçün qeyd edяk ki, 2014-cü ildя istehsal edilmiş təxminən 59 

mlrd. manatlыq  Ümumi Daxili Mяhsulun 34 mlrd. manatыnы son istehlak xяrclяri 

(57.6%), bunun isя 27mlrd. manatыnы, yяni 79.4%-ni ev tяsяrrüfatlarыnыn istehlak 

xяrclяri tяşkil etmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi яhalinin pul эяlirlяrinin mühüm tяrkib hissяlяrindяn birini 

яmяk haqqы tяşkil edir. Düzdür, Azяrbaycanda яmяk haqqы яhalinin эяlirlяrinin 

aparыcы hissяsini tяşkil etmяsяdя bu эюstяricisinin yüksяldilmяsi istiqamяtlяrindя  

mühüm  işlяr  эюrülür  vя яn  başlыcasы  onun  artыrыlmasыnыn  real 

iqtisadi яsasы formalaşыr. Belə ki, 2010-cu ildя Azяrbaycanda orta aylыq  nominal 

əmək haqqы 331.5 manat, 2011-ci iləd 364.2 manat, 2013-cü ildə 425.1 manat, 2014-

cü ildə isə 444.5 manat təşkil etmişdir. 2010-cu ilя nisbяtяn 2014-cu ildя orta 

nominal aylыq яmяk haqqы tяxminяn 34%, 2012-cı ilя nisbяtяn 11.5%, 2013-cü ilə 

nisbətən isə 4.6% artmыşdыr.  

2010-cu ildə real яmяk haqqы (inflyasiya səviyyəsi  nяzяrя alыnmaqla)  313.6 

manat, 2011-ci ildя 337.5manat, 2012-ci ildя 394.1 manat, 2013-cü ildя 415.1 manat, 

2014-cü ildə isə 438.4 manat olmuşdur. 2010-cu ilя nisbяtяn 2014-cu ildя orta 

nominal aylыq яmяk haqqы tяxminяn 40%, 2012-cı ilя nisbяtяn 11.2%, 2013-cü ilə 

nisbətən isə 5.6% artmыşdыr. Göründüyü kimi son ildə, yəni 2009-cu ildə 

inflyasiyanın aşağı səviyyəsinə nail olunması real əmək haqqının alıcılıq qabliyyətinə 
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müsbət təsir göstərmişdir. 2010-2014-cü illər üzrə bu göstəricilərin dinamikasında 

müşahidə edilənb meyli 3 saylı xətti qrafik daha əyani göstərir (Şəkil 2.3). 

 

 

Şəkil 2.3. 2010-2014-cü illərdə Azrəbaycan Respublikasında nominal və real 

orta əmək haqqının dinamikası, manat 

Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək, sosial təminatını və müdafiяsini эüc-

lяndirmяk, həmşinin яmяk haqqы sistemindя yaranmыş uyьunsuzluqlarы aradan qal-
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dыrmaq üçün юlkяdя яmяyin юdяnilmяsi sahяsindя aparыlan islahatlar dюvlяtin iqtisadi 

siyasяtindя яsas yer tutmuş vя bu sahяdя müntяzяm olaraq mяqsяdяuyьun iş 

aparыlmыşdыr. 

Son illяrdя iqtisadiyyatыn qeyri-dюvlяt bюlmяsindя muzdlu işçilяrin orta aylыq 

яmяk haqqы daimi olaraq artmaqda davam edir. 2010-cu ildə hяmin bюlmяdя 

işlяyяnlяrin orta aylыq яmяk haqqы 423.9 manat, 2014-ci ildə isə 571.1 manat tяşkil 

etmiş vя ümumi юlkя эюstяricisindяn 28.4% çox olmuşdur. 

4 saylı cədvəlin məlumatlarından görünür ki, 2010-cu illə müqayisədə 2014-cü 

ildə orta aylıq nominal əmək haqqı həm ölkə üzrə, həm dövlət, həm də qeyri-dövlət 

sektoru üzrə xeyli artmışdır. Belə ki, 2010-cu illə müqayisədə 2014-cü ildə ölkə üzrə 

bu artım mütləq ifadə də 113 manat, yəni 34.1%, dövlət sektoru üzrə mavafiq olaraq 

78.6 manat və 28.4%, qeyri-dövlət sektoru üzrə isə 147.2 manat və 34.7%  artmışdır. 

Fəaliyyət növləri üzrə də bu cür artım müşahidə olunur. Göründüyü kimi ölkə 

iqtisadiyyatının davamlı surətdə inkişaf etdirilməsi, onun maliyyə imkanlarının, həm-

çinin əmək haqqının artırılması istiqamətində həyata keçirilən ciddi tədbirlər həm 

dövlət, həm də qeyri-dövlət sektorunda çalışan işçilərin əmək ödənişinin səviyyə və 

dinamikasının artmasına müsbət təsir göstərmişdir. 

Cədvəl 2.4. 

2010 və 2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında müzdla işləyənlərin orta 

aylıq nominal əmək haqqı, manat[20,26]. 

 2010 2014 

Fəaliyyət  ö cümlədən  o cümlədən 

növlərinin adı Cəmi Dövlət Qeyri- 

Dövlət 

Cəmi Dövlət Qeyri- 

Dövlət 

Ölkə üzrə 

o cümlədən: 

331.5 276.4 423.9 444.5 355.7 571.1 

Kənd təsəərüfatı,  meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq 

160.3 145.1 189.8 241.3 192.6 325.1 

Mədənçıxarma sənayesi   1004.7 670.6 1436.4 1753.8 1104.6 2316.0 

Emal sənayesi 320.5 337.0 309.5 495.4 542.4 483.0 

Elektrik enerjisi, qaz və su yun istehsalı, 

böllüşdürülməsi və təchizatı 

349.4 347.3 381.8 489.3 487.4 618.0 
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Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və 

emalı 

 

197.7 

 

189.1 

 

275.4 

 

331.8 

 

296.0 

 

673.1 

Tikinti 505.8 362.0 626.8 626.9 526.2 666.5 

Ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri 282.8 255.5 283.2 374.0 232.4 375.4 

Nəqliyyat vəanbar təsərrüfatı və rabitə 395.1 350.8 533.9 530.3 487.1 633.8 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 333.7 379.0 332.5 463.9 627.0 458.9 

İnformasiya və rabitə 531.3 363.5 854.7 735.0 541.3 1047.0 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 990.2 732.4 1017.9 1198.8 1498.9 1158.9 

Daşınmaz əmlakla əlaqadar əməliyyatlar 168.1 141.1 280.4 308.2 280.8 367.0 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 592.2 300.6 1244.1 669.7 359.9 1306.3 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 

526.7 407.0 773.8 566.6 482.7 675.9 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial 

təminat 

376.5 423.3 141.1 479.6 504.2 178.3 

Təhsil 271.8 272.2 248.7 298.0 295.8 398.7 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 

155.2 151.7 244.8 197.8 189.9 316.8 

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 

208.4 165.9 992.6 250.1 225.7 605.9 

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 280.3 231.6 

 

293.1 400.2 345.2 407.3 

 

2010-ci ildя yüksяk orta aylыq яmяk haqqы юlkя iqtisadiyyatыnыn mяdяnçыxarma 

sяnayesinя (1004.7 manat),  maliyyə və sığorta fəaliyyətinə (990.2 manat), peşə, 

elmi və texniki fəaliyyətə (592.2 manat), inzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsinə (526.7 manat), tikintiyə (505.8 manat), informasiya və rabitəyə (531.3 

manat) mяxsus olmuşdur. 2014-cü ildə isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 1436.4 

manat, 626.8 manat, 533.9 manat, 854.7 manat, 1017.9 manat, 1244.1 manat, 992.6 

manat təşkil etmişdir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qeyd edilən эюstяricilяrin dinamikasыnda 

müşahidя edilяn artыm яsasыnda iqtisadi vя sosial siyasяtin sяmяrяliliyi haqqыnda 

birmяnalы fikir irяli sürmяk düzэün deyildir. Bunun üçün hяyatыn minimum sosial 

standartlarыnыn sяviyyя vя dinamikasыnыn statistik tяhlili zяruridir. Bu istiqamяtdя 

araşdыrma aparmaq mяqsяdilя юlkяdя müяyyяn olunmuş minimum яmяk haqqыnыn, 
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orta aylыq яmяk haqqыnыn vя яhalinin normal tяkrar istehsalы üçün zяruri olan xяrclяrin 

dяyяrini юzündя яks etdirяn yaşayыş minimumunun sяviyyя vя dinamikasыna diqqяt  

yetirmяk mяqsяdя uyьundur. 

Mяlumat üçün qeyd edяk ki, bazar iqtisadiyyatы inkişaf etmiş юlkяlяrdя yaşayыş 

minimumu hяyati minimum tяlяbatlarыn юdяnilmяsi  normativlяri яsasыnda 4 nяfяr 

üzvü olan ailя üçün müяyyяn edilir. Qiymяt sяviyyяsi nяzяrя nяzяrя alыnmaqla bu 

yaşayыş minimumundan az istehlak edilяn ailя «yoxsulluq hяddindя» olur vя soial 

kюmяk alыr.  Mяsяlяn, ABŞ-da o ailя kasыb hesab edilir ki, onun ümumi эяliri Kяnd 

Tяsяrrüfatы Nazirliyinin müяyyяn etdiyi «normal яrzaq tяminatыndan» 3 dяfя az olsun. 

Bu, o demяkdir ki, ABŞ-da hяtta яn kasыb qidasыna юz эяlirlяrinin 1/3 hissяsindяn 

çoxunu xяrclяmяmяlidir. Əэяr ailя bu normanы keçirsя demяli, onun эяlirlяri olduqca 

azdыr. ABŞ-da illik эяliri 10509 dollar olanlar mütlяq kasыb, 11208 dollar olanlar isя 

nisbяtяn  kasыb hesab edilir. Bu metodikaya uyьun olaraq ABŞ-da kasыblыq hяddindя 

30 mln. insan yaşayыr. 

Minimum яmяk haqqыnыn iqtisadi mahiyyяti işçi qüvvяsinin qiymtinin aşaьы 

sяrhяddini эюstяrmяkdir. Bunun hяcmi işçinin яn zяruri tяlabatlarыnы юdяmяk üçün 

kifayяt etmяlidir. İşçi qüvvяsinin dяyяrinin юdяnilmяsi xяrclяri qida, эeyim, mяişяt 

яşyalarыna, habelя mяnzilin saxlanmasыna, tibbi xidmяtя, ümumi vя peşяkar tяhsilя, 

hяm яmяk fяaliyyяtindя, hяm dя ondan sonrakы işçinin sosial ehtiyaclarыna yюnяldilяn 

xяrclяri nяzяrdя tutur. 

Minimum яmяk haqqыnыn müяyyяn edilmяsi haqqыnda Beynяlxalq Əmяk Tяş-

kilatыnыn (BƏT) qяbul etdiyi bir sыra konvensiyalar mюvcuddur. («Minimum яmяk 

haqqыnыn müяyyяn edilmяsi mexanizmi haqqыnda» 28 saylы «Minimum яmяk haqqыnыn 

müяyyяn edilmяsi metodikasы haqqыnda» 30 saylы konvensiyasы vя s.). 

Minimum яmяk haqqы konsepsiyasыnыn mяcburi qяbul edilmяsi BƏT-nin 1971- 

ci ildя qяbul etdiyi 131 saylы konvensiyasыnda tяsdiq edilmişdir. BƏT minimum яmяk 

haqыnыn hяcmini hesablayarkяn, onun яsasыnda işçinin vя onun ailяsinin tяlabatlarыnыn, 

юlkяdя яmяk haqыnыn ümumi sяviyyяsinin, milli эяlirin sяviyyяsi vя artыm tempinin, 

mяşьulluьun sяviyyяsinin durmasыnы tюvsiyyя edir. BƏT-nin 117 saylы konvensiyasы 

yaşayыş minimumunu hesablayarkяn «işçilяrin ailяlяrinin яsas tяlabatlarыna (qida 
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mяhsullarы, onlarыn kaloriliyi, mяnzil, эeyim, tibbi xidmяt vя tяhsil)» яsaslanmasыnы 

(istiqamяtlяnmяsini) tюvsiyyя edir. 

Avropa Birliyinin Beynяlxalq Komissiyasы minimum яmяk haqыnыn яn яdalяtli 

sяviyyяsinin юlkяdяki orta aylыq яmяk haqqыnыn 68%-nя bяrabяr olmasыnы qяbul edir. 

Mяlumat üçün qeyd edяk ki, Şяrqi Avropanыn bir sыra юlkяlяrindя iqtisadi 

islahatlarыn hяyata keçirildiyi dюvrdя яhalinin yoxsulluqdan müdafiяsi mяqsяdilя 

minimum яmяk haqqыndan vя yaşayыş minimumundan istifadя edilmişdir. Bu yolun 

reallыьыnы vя müsbяt sяmяrяsini Çexiyanыn tяcrübяsi sübut edir. 1991-ci ildя orada 

yaşayыş minimumu haqqыnda qanun qяbul edilmişdir. Buna müvafiq olaraq minimum 

яmяk haqqы yaşayыş minimumundan 10% yüksяk, işsizliyя yardыm isя onun 

sяviyyяsindя müяyyяn olunmuşdur. 

Hяyatыn dяyяri artdыqca minimum яmяk haqqы da indekslяşdirilmişdir. Hazыrda 

Çexiyada яhalinin 3%-i kasыblыq hяddindяn aşaьы yыşыyыr, orta эяlir isя 1990-cы ilin 

sяviyyяsinin 80-90%-ni tяşkil edir. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan dövləti əhalinin yoxsulluq sıviyyəsinin mini-

muma endirilməsi istiqamətində xeyli müddətdir ki, əsaslandırılmış və beynəxalq təc-

rübədə qəbul edilmiş standartlara uyğun olaraq tədbirlər həyata keçirir. Elə bunun 

nəticəsidir ki, 2005-ci ildə ölkədə yoxsulluq həddi 42.6manat qəbul edilmişdirsə, 

2010-cu ildə bu hədd 98.7 manat, 2011-ci ildə107.2 manat, 2012-ci ildə 119.3 manat, 

2013-cü ildə 125.2, 2014-cü ildə isə 129.6 manat səviyyəsində qərarlaşmışdır. 

Bununla yanaşı bu dövrdə yoxsul əhalinin xüsusi çəkisidə xeyli azalmışdır. Belə ki, 

əgər 2005-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi 29.3% idisə, 2010-cu ildə 9.1%, 2011-cı ildə 

7.6%, 2012-ci ildə 6.0%, 2013-cü ildə 5.3 ,2014-cü ildə isə 5.0% olmuşdur. 

Bu istiqamяtdя daha яsaslandыrыlmыş nяticяlяr яldя etmяk mяqsяdilя юlkяdя 

istehsal edilmiş milli эяlirin hansы hissяsinin яmяyin юdяnilmяsinя yюnяldiyini, onun 

inkişaf meylini vя dinamikasыnы, habelя яhalinin эяlir sяviyyяsini xarakterizя edяn 

diэяr эюstяricilяri statistik araşdыrmaq zяruridir (Cяdvяl 2.5). Rəsmi statistikanın 

məlumatları 2005-2013-cü illяrdя ümumi яlavя dяyяrin яmяyin юdяnilmяsinя 

yюnяldilяn mяblяьinin dinamikasыnda xeyli dяyişikliklяrin baş verdiyini göstərir. 

Belя ki, 2005-ci ilя nisbяtяn 2014-ci ildя яmяyin юdяnilmяsinя yюnяldilяn mяblяь 
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mütlяq ifadяdя 7256.5 mln. manat yaxud 2.6 dəfə, onun adambaşыna düşяn mяblяьi 

müvafiq olaraq 735.8 manat yaxud 2.2 dəfə artmыşdыr. 2005-2013-cü illяrdя bu 

эюstяricilяrdя artыm ildя orta hesabla müvafiq olaraq 8.2% vя 7.6% olmuşdur.2005-ci 

ildя юlkя üzrя яmяyin юdяnilmяsinя yюnяlilяn hissя ümumi яlavя dяyяrin 24.5%-nя, 

2010-cu ildя 15.8%-nя, 2012-ci ildя16.4%-ə, 2013-cü ildə  isя 17.3%-я, bяrabяr 

olmuşdur. Göstəricilərin dinamikası son illərdə əməyin ödənilməsinə yönəldilən 

məbləğin ümumi əlavə dəyərdə payının azaldığını göstərir.Demяli son illяrdя ümumi 

daxili mяhsulun яmяk haqqы şяklindя яhalinin sяrяncamыna daxil olan hissяsi xeyli 

azalmыşdыr. Bu dinamikanы xяtti qrafik daha яyani эюstяrir (Şяkil. 2.4).  

Cяdvяl 2.5 

2005-2013-cü illяrdя Azяrbaycan Respublikasыnda ümumi яlavя dяyяrin яmяyin 

юdяnilmяsinя yюnяldilяn mяblяьinin vя яhalinin sяrяncamыnda qalan ümumi эяlirin 

dinamikasы 

Gюstяricilяr 2005 2010 2012 2013 

Ümumi яlavя dяyяrin яmяyin 

юdяnilmяsinя yюnяldilяn mяblяьi 

(mln. manat) 2820.5 6820.4 8961.2 

 

 

10077.0 

Əmяyin юdяnilmяsinin hər nəfərə 

düşяn mяblяьi  (manat) 327.5 748.6 957.8 

 

1063.3 

Əmяyin юdяnilmяsinя yюnяldilяn 

mяblяьin ÜDM-da xüsusi 

çяkisi(%) 22.5 15.8 16.4 

 

 

17.3 

Sяrяncamda qalan ümumi 

эяlir(mln. manat) 12115.8 40811.1 52050.7 

 

55696.4 

 

İnstitusional  vahidlяrin son istehlak vя yыьыmы üçün nяzяrdя  tutulan sяrяncamda 

qalan ümumi эяliri 2005-ci ilя nisbяtяn 2014-ci ildя mütlяq istifadя 43580.6 mln. 

manat yaxud 3.6 dəfə, 2013-cı ilə nisbətən isя 3645.7 mln. manat  
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Şяk 2.4. 2005-2013-cü illяrdя Azяrbaycan Respublikasыnda яmяyin юdяnil-

mяsinя yюnяldilяn mяblяьin Ümumi Daxili Mяhsulda xüsusi çяkisinin dinamikasы, %
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yaxud 7.0% artmыşdыr. 2005-2013-cü ildя sяrяncamda qalan ümumi эяlirin orta illik 

dяyişmяsi 110.0% tяşkil etmişdir. 

Əhalinin büdcяsinя tяmiz şяkildя daxil olan, yяni sяrяncamda qalan xalis эяlir 

2005-ci ilя nisbяtяn 2013-cü ildя 4.9 dəfə, 2012-ci ilя  nisbяtяn 2013-cü ildя isя  

7.3% artmыşdыr. 

Ev tяsяrrüfatlarыnыn şяxsi isehlak vя yaşayыş sяviyyяsini xarakterizя edяn 

эюstяricilяrdяn biri dя aylыq pul эяlirlяrinin alыcыlыq qabliyyяtidir. Yяni bu, orta aylыq 

adambaşыna pul эяlirlяrinin mal ilя ekvivalentini эюstяrir (Cədvəl 2.6). 

Cədvəl 2.6 

2005-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin hər nəfərinə düşən 

gəlirlərinin alıcılıq qabliyyəti, kq-la[20,21]. 

 2005 2011 2012 2013 2014 

Buğda unu 172 279 298 311 383 

Buğda çörəyi 158 266 294 316 338 

Düyü 83 106 122 130 141 

Makaron məmulatı 91 126 145 147 167 

Kartof 185 244 281 286 288 

Kələm 188 263 294 298 338 

Xiyar 133 168 193 195 230 

Pomidor 110 121 139 141 185 

Meyvə, giləmeyvə 65 95 110 111 121 

Mal əti 16 27 27 28 30 

Qoyun əti 15 24 24 25 26 

Toyuq əti 22 41 47 50 58 

Təzə balıq 32 30 35 37 39 

Süd, litr 159 200 227 244 261 

Xama və qaymaq 25 37 42 43 46 

Mal-qara yağı 18 28 32 35 36 

Pendir 30 42 48 48 51 
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Yumurta, ədəd 597 1038 1091 1130 1278 

Qənd-şəkər tozu 101 141 159 185 198 

Bitki yağı 34 75 79 86 91 

Marqarin 34 67 73 79 83 

 

6  saylı cədvəlin məlumatlarında göründüyü kimi 2005-2014-cü illərdə əhalinin 

hər nəfərinə düşən gəlirlərin alıcılıq qabliyyəti artmışdır. Belə ki, 2005-ci ildя ev 

tяsяrrüfatlarыnыn orta aylыq adambaşыna pul эяlirlяri ilя 172 kq buьda unu, 158 kq 

buьda çюrяyi, 83 kq düyü, 185 kq kartof, 16 kq mal яti, 159 litr süd, 30 kq pendir, 

597 яdяd yumurta vя 34 kq bitki yaьы almaq olurdusa, 2014-ci ildя bu эюstяricilяr 

müvafiq olaraq 383 kq; 338 kq; 141 kq; 288 kq; 30 kq; 261 litr, 51 kq; 1278 яdяd, 

3198 kq tяşkil etmişdir. Gюründüyü kimi son illяrdя яhalinin alыcыlыq qabliyyяtindя 

xeyli irяlilяyişlяr nяzяrя çarpыr. 

Araşdыrma эюstяrir ki, яhalinin pul эяlirlяrinin dinamikasыnda xeyli artыm vardыr. 

Lakin bunun konteksində Ümumi Daxili Mяhsulun яmяyin юdяnilmяsi şяklindя daha 

az hissяsi яhalinin sяrяncamыna daxil olur. Hesablamalar göstərir ki, 2014-cü ildя 

яhalinin 25%-nin hər nəfərinə ümumi эяlirinin orta aylыq sяviyyяsi 165.7 manatdan 

az, 25%-nin 165.7-191.5 manat arasыnda, 25%-nin 191.5-242.6 manat arasыnda, qalan 

25%-nin isя ümumi эяlirinin orta aylыq sяviyyяsi 242.6  manatdan çox olmuşdur. 

Əhalinin yarыsыnыn hər nəfərinə ümumi эяlirinin orta aylыq sяviyyяsi 191.5 manatdan 

az, yarыsыnыn ki, isя ondan çox tяşkil etmişdir. Digər tərəfdən də 2014-cü ildə ölkə 

яhalisinin 65.3%-nin aylыq pul эяliri 190 manatla 200 manat arasыnda tяrяddüd edil-

mişdir. Bununla yanaşы яhalinin 87.3%-nin aylыq pul эяlirlяri 225-250 manat arasыnda 

olmuşdur. Bu qrup üçün orta gəlir 237.5 manat olmuşdur ki, bu da yaşayыş 

minimumundan 2.3 dəfəçoxdur vя orta aylыq яmяk haqqыnыn isя 53.4% - nя bя-

rabяrdir. 

Belяliklя, яhalinin sosial vəziyyətini xarakterizə edən bəzi göstəricilərin vя 

hяyatыn sosial standartlarыnыn dяrin vя hяrtяrяfli statistik tяhlili эюstяrir ki, юlkяdя 

hяyata keçirilяn sosial  siyasяtin nəticələri sяmяrяli olmuşdыr. Onu da qeyd edяk ki, 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusiyasыnыn bяyan etdiyi ülvi niyyяtlяrdяn biri dя 



53 
 

яdalяtli iqtisadi vя sosial qaydalara uyьun olaraq hamыnыn layiqli hяyat sяviyyяsini 

tяmin etmяkdir. Konstitusiyanыn «sosial inkişaf vя dюvlяt» adlы 16-cы  maddяsindя 

Azяrbaycan dюvlяtinin vя hяr bir vяtяndaşыn rifahыnыn yüksяldilmяsi, onun sosial 

müdafiяsi vя layiqli hяyat sяviyyяsi qayьыsыna qalmasы vяzifяsi qeyd edilir. 

Gюründüyü kimi юlkя konstitusiyasыnda tяsbit olunmuş vяtяndaşlarыn sosial hüquqlarы 

beynяlxalq normalara яsaslanыr. Belя ki, Sosial Tяrяqqi vя İnkişaf Deklarasiyasыnda 

sosial tяrяqqi vя inkişaf siyasяtinin яsas mяqsяdlяrinin яmяyя эюrя яdalяtli haqq 

юdяnilmяsindя hansыsa diskriminasiyaya (hüquq pozulmalarыnыa) yol verilmяmяsininn 

tяmin edilmяsindяn, lazыmы hяyat sяviyyяsinin tяmin etmяk üçün yüksяk sяviyyяdя 

minimum яmяk haqqыnыn müяyyяn edilmяsindяn, aclыq vя yoxsulluьun aradan 

qaldыrыlmasыndan ibarяt olduьu qeyd edilmişdir. Deklarasiya dюvlяti hяyat sяiyyяsinin 

durmadan yüksяldilmяsinin, habelя эяlirlяrin яdalяtli vя bяrabяr bюlэüsünün tяmin 

edilmяsinя istiqamяtlяndirir.Bu beynяlxalq müddяalar bazar iqtisadiyyatlы bütün 

юlkяlяrdя hяyata keçirilяn эяlirlяrin vя яmяk haqqыnыn sosial siyasяtinin яsasыdыr. 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusiyasыnda insan hüquqlarыnыn beynяlxalq 

deklarasiyasыnыn vя sosial tяrяqqi vя inkişaf deklarasiyasыnыn müddяalarы tamamilя юz 

яksini tapmыşdыr. Ona görə də Azərbaycan dövləti sosial-iqtisadi siyasətində insan 

amilinə önəmli yer verir və sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inamla 

irəliləyir. 

 
 
§2.3. Azərbaycanda əhalinin sosial təminatının müasir vəziyyətinin statistik 
 təhlili 
 
 
Əvvяldя qeyd etdiymiz kimi hяyat sяviyyяsinin və sosial vəziyyətinin яn 

mühüm ünsürlяrindяn biri яhalinin sosial яtminatы vя müdafiяsidir. Bunlara pensiya 

sistemi, sosial kюmяk vя yardыmlar vя cüzяştli vя pulsuz sosial xidmяtlяrin 

эюstяrilmяsi daxildir.  

Pensiya tяminatы daha эeniş yayыlmыşdыr. Hazыrda юlkяdя pensiya sistemi 1291 

min nяfяr яhalini яhatя edir. Pensiya tяminatы mütlяq (dюvlяt) sosial sыьortanыn 

nюvlяrindяn biridir. Bu nюv sыьortanыn mütlяq xarakterliyi  aşaьыdakыlarla müяyyяn 
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olunur. Birincisi, sыьorta юdяmяlяrinin mяcburiliyi, ikincisi, юdmяlяrin vaxtыnda daxil 

olmasыna vя düzэünlüyünя dюvlяt nяzarяtinin olmasы, üçüncüsü, яhalinin 

qanunvericiliklя müяyyяnlяşdirilmiş normalara эюrя sosial kюmяyin müxtяlif nюvlяri 

ilя tяmin edilmяsi. 

Pensiya sisteminin fяaliyyяt эюstяrmяsi яsasяn Pensiya Fondunun vяsaitlяri 

hesabыna tяmin edilir vя o, юlkяnin büdcяdяnkяnar maliyyя - kredit sisteminя aid 

edilir. 

Onu da qeyd edяk ki, diэяr sferalarda olduьu kimi pensiya sahяsindя dя 

islahatlar aparыlыr. Aparыlan islahatlarыn яsas mяьzini bazar iqtisadiyyatы inkişaf etmiş 

юlkяlяrdя fяaliyyяt эюstяrяn vя юz üstünlüklяri ilя diqqяti cяlb edяn pensiya 

sisteminin юlkяdя formalaşdыrыlmasыdыr. Müasir dюvrdя юlkяdя pensiya tяminatыnыn 

yeni konsepsiyasыnыn işlяnib hazыrlanmasы üzrя ciddi işlяr эedir. Üç sяviyyяli pensiya 

sistemi yaradыlыr. Birinci iki sяviyyя dюvlяt pensiyasыdыr. Yяni qocalыьa yaxud яmяk 

qabliyyяti olmadыьыna эюrя baza vя яmяk pensiyasы. Üçüncü sяviyyя işverяnlяrin vя 

işçilяrin юdяmяlяri hesabыna formalaşan qeyri - dюvlяt pensiyasы. Sыьorta haqlarыnыn 

fяrdilяşdirilmiş uçotu tяtbiq edilir. Bu zaman pensiya sisteminin fяaliyyяtinin яsas 

pirnsipi pensiya tяminatыnыn şяrtlяrinin vя normalarыnыn dюvlяtin iqtisadi imkanlarы vя 

iqtisadi fяal яhalinin sayы ilя яlaqяlяndirilmяsidir. 

Sosial tяminat sferasыnda dюvlяtin faktiki imkanlarыnыn яsas эюstяricisi yardыm 

vя sosial kюmяyя yюnяldilяn xяrclяrin Ümumi Daxili Mяhsulda xüsusi çяkisi, 

uşaqlara юdяnilяn yardыmlarыn яhalinin ümumi pul эяlirlяrindя vя Ümumi Daxili 

Mяhsulda xüsusi çяkisi эюstяricilяridir. 

Azяrbaycanda yaşlы vяtяndaşlarыnыn эяlirlяrinin başlыca mяnbяyi pensiyadыr. 

Fяaliyyяtdя olan qanunvericiliyя эюrя pensiyanыn iki nюvü- яmяk vя sosial pensiya 

müяyyяn olunmuşdur. Buna uyьun olaraq statistikada эюstяricilяr sistem idя bu iki 

bloka müvafiq olaraq formalaşdыrыlmыşdыr. 

 Əmяk pensiyasы iş staъыna эюrя müяyyяn olunur. Əmяk pensiyasы yaşa, xidmяt 

illяrinя, яlliliyя vя ailя başçыsыnы itirdiyinя эюrя tяyin olunur.  

Yaşa эюrя яmяk pensiyasы яmяk qabliyyяtli yaşыn yuxarы hяddinя çatdыqdan 

sonra verilir. Bu yaş Azяrbaycanda kişilяr üzrя 61, qadыnlar üzrя isя 56 il qяbul 
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olunmuşdur. İş staъы kişilяr üçün 25 ildяn az olmaraq, qadыnlar üçün isя 20 il 

эюtürülür.  

Əmяk pensiyasыnыn xüsusi nюvü xidmяt illяrinя эюrя verilяn pensiyadыr. Bu, 

pensiya yaşыna çatmasыndan asыlы olmayaraq riskli iş şяraitindя uzunmüddяt fяaliyyяt 

эюstяrяn şяxslяrя tяyin olunur.  

 Əlilik яhalinin spesifik qrupudur. İnsanыn яlliliyini tibbi - sosial ekspertizanыn 

nяticяsini юzündя яks etdirяn sяnяd tяsdiq edir. Əlilliyi sяciyyяlяndirmяk üçün 

aşaьыdakы эюstяricilяrdяn istifadя edilir: 

 - sosial tяminat orqanlarыnda uçota duran яllilяrin sayы; 

 - яlil kimi ilk dяfя qяbul edilяn şяxslяrin sayы; 

 - яliliyin sяbяbяlяri üzrя яlil şяxslяri bюlэüsü; 

 - яlilik qruplarы üzrя яllilяrin sayы; 

 - яlillяrя verilяn soial pensiyalarы vя yardыmlыrыn mяblяьi vя s. 

Mяlumdur ki, yeni nяslin dünyaya эяtirilmяsinin vя tяrbiyяsinin mühüm sosial 

institutu ailяdir. Ona эюrя dя ailяlяrin normal hяyat sяviyyяsinin tяmin edilmяsi 

mяqsяdilя ailяlяrя sosial dяstяyin verilяmяsi vacibdir. Dюvlяtin sosial siyasяtinin яsas 

tяrkib hissяlяrindяn birini dя bu istiqamяtdя hяyata keçirilяn işlяr tяşkil edir.  Bunlara 

müvafiq olaraq uşaqlы ailяlяrя, яmяk qabliyyяtli olmayan vя qocalara ünvanlы sosial 

kюmяklяr эюstяrilir[13,15]. 

Bazar iqtisadiyyatыna keçidlя яlaqяdar olaraq юlkяnin sosial - iqtisadi hяyatыnda 

ciddi dяyişikliklяr baş vermişdir. Əlbяttя ki, юlkяnin iqtisadi imkanlarы ilя birbaşa 

baьlы olan sosial tяminat vя müdafiя stsitemindя dя mühüm meyllяr müşahidя 

olunmuşdur. Konkret olaraq яhalidя pensiya alanlarыn sayыnda vя onlara tяyin 

olunmuş pensiyalarыn mяblяьindя müяyyяn dяyişiklяr baş vermişdir (Cяdvяl 2.7.). 

6 saylы cяdvяlin mяlumatlarыndan эюrünür ki, 2010- 2015- ci illяrdя юlkяdя 

pensiya alanlarыn hяm ümumi, hяm dя pensiyanыn nюvlяri üzrя pensiya alanlarыn 

sayыnыn dinamikasыnda mühüm meyllяr müşahidя olunur. Belя ki, 2010 – cu ildя 

Azяrbaycanda pensiya alanlarыn sayы 1308.4 min nяfяr olmuşdursa, 2011 – ci ildя 

1292.2 min nəfər, 2013-cü ildə 1272.1 min nəfər, 2014-cü ildə 1277.1 min nəfər, 
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2014-cü ildə isə 1291.0 min nəfər nяfяr tяşkil etmişdir.2010-cu ilə nisbətən 2015-ci 

ildə pensiaya alanların sayı 1.3% azalmış, 2013-cü ilə nisbətən 1.5%, 2014-cü ilə 

nisbəıtən isə 1.1% artmışdır. 

2010- 2015- ci illяrdя Ölkяdя pensiya alan şяxslяrin sayыnыn dinamikasыnda 

müşahidя edilяn artыmы 1 saylы zxяtti qrafik daha яyani эюstяrir (şяkil. 2.5.). 

Cяdvяl 2.7. 

2010- 2015 - ci illяrdя Azяrbaycan Respublikasnыda pensiyaçыlarыn sayы,  

ilin яvvяlinя, min nяfяr[24,26] 

Gюstяricilяr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pensiyaçыlar – cяmi 

o cümlяdяn: 

1308.4 1292.2 1277.6 1272.1 1277.1 1291.0 

Yaşaэюrя  858.7 831.1 812.8 800.5 791.3 785.1 

Əlilliyя эюrя 311.8 324.8 331.6 338.2 349.1 365.8 

Ailя başçыsыnыn itirilmяsinя 

эюrя 

137.9 136.3 133.2 133.4 136.7 140.1 

 

2010 -2015 – ci illяrdя Azяrbaycanda pensiyaçыlarыn sayыna ildя orta hesabla 

0.1% azalma xas olmuşdur. 

Pensiyanыn nюvlяri üzrя pensiya alanlarыn bюyük hissяsini qocalыьa эюrя 

pensiya alanlarыn payыna düşür. Belя ki 2010- cu ildə yaşa эюrя pensiya alanlarыn sayı 

858.7 min nəfər, 2013-cü ildə 800.5 min nəfər, 2015-ci ildə isə 785.1 min nəfər təşkil 

etmişdir. 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə yaşa görə pensiyaalanların sayı 8.6%, 

2013-cü ilə nisbətən isə 0.85 azalmışdır. 2010-cu ildə ümumi pensiya alanların 

sayında yaşa görə pensiya alanların xüsusi çəkisi 65.6% olduğu halda, 2013 və 2015-

ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 62.9% və 60.8% təşkil etmişdir. 
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Şяkil. 2.5. 2010- 2015- ci illяrdя Azяrbaycan Rsepublikasыnda pensiyaçыlarыn 

sayы, min nяfяr 
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Pensiya alanların tərkibində əliliyə görə pensiya alanların sayı təhlil edilən 

dövrdə artmışdır. Belə ki, 2010-cu ildə əllilliyə görə pensiya alanların sayı 311.8 min 

nəfər, 2011-ci ildə 324.8 min nəfər, 2013-cü ildə 338.2 min nəfər, 2015-ci iləd ildə 

isə 365.8 min nəfər təşkil etmişdir. 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə əlilliyə görə 

pensiya alanların sayı 17.3;%, 2014-cü illə müqayisədə isə 4.8% artmışdır. Ailə 

başcısının itirilməsinə görə pensiya alanların sayı 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə 

1.6%, 2014-cü illə müqayisədə isə 2.5% artmışdır.  

Ölkяdя hяyata keçirilяn sosial - iqtisadi siyasяtin mяqsяdi яhalinin layiqli hяyat 

sяviyyяsinin formalaşdыrыlmasыndan ibarяtdir. Tяdqiq edilяn dюvrdя aparыlan işlяr, 

xüsusilя minumum aylыq яmяk haqqыnыn yüksяldilmяsi nяticяsindя tяyin olunan aylыq 

pensiyalarыn mяblяьi dя artmыşdыr (cяdvяl 2.8.). Minimum aylыq яmяk haqqыnыn 

artыrыlmasы ilя яlaqadar «Dюvlяt büdcяsindяn maliyyяlяşdirilяn sahяlяrdя çalыşan 

işçilяrin Vahid Tarif Cяdvяli ilя müяyyяn edilmiş aylыq tarif (vяzifя) maaşlarыnыn 

tяnzimlяnmяsi haqqыnda» qяrara uyьun olaraq büdcя tяşkilatlarыnda çalыşanlarыn яmяk 

haqlarы artmыşdыr.  

Cяdvяl 2.8. 

2010-2015 - ci illяrdя Azяrbaycan Respublikasnыda təyin olunmuş pensiyaların 

orta məbləği, ilin əvvəlinə, manat[20,21] 

Gюstяricilяr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pensiyaçыlar – cяmi 

o cümlяdяn: 

100.4 112.9 145.1 152.0 170.5 173.4 

Yaşa эюrя  104.4 117.6 160.1 168.5 187.8 192.4 

Əlilliyя эюrя 98.5 110.7 126.1 129.8 148.4 149.4 

Ailя başçыsыnыn itirilmяsinя 

эюrя 

80.1 89.2 101.0 109.2 126.2 130.0 

 

Cяdvяlin mяlumatlarыndan эюrünür ki, 2015- ci ildя юlkяdя tяyin olunmuş aylыq 

pensiyanыn mяblяьi 2010-cu ilя nisbяtяn 72.7%,  2013- cü ilя nisbətən 14.1%, 2014-

cü illя müqayisяdя isə bu artыm 1.7% tяşkil etmişdir. 
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2010- 2015 - ci illяrdя Azяrbaycan Respublikasыnda tяyin olunmuş aylыq pen-

siyalarыn mяьlяьinin artan xяtlя inkişafыnы 5 saylы qrafik daha яyani эюstяrir (şяkil 

2.6.). 

 

 

Şяkil 26. 2010- 2015 - ci illяrdя Azяrbaycan Rsepublikasыnda tяyin olunmuş 

aylыq pensiyalarыn orta mяblяьi, min manat 
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Rяsmi statistikanыn mяlumatlarы pensiyanыn bütün nюvlяri üzrя tяyin olunmuş 

aylыq mяblяьinin artdыьыnы эюstяrir. Belя ki, yaşa эюrя tяyin olunmuş aylыq pensiyanыn 

orta mяblяьi 2010– cu ildə104.4 манат, 2012-ci ildə 160.1 manat, 2014-cü ildə 187.8 

manat, 2015-ci ildə isə 192.4 manat olmuşdur. 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə yaşa 

görə pensiyanın orta məbləği 88 manat, yəni 84.3%, 2012-ci illə müqayisədə 32.3 

manat (20.2%), 2014-cü illə müqayisədə isə 4.6 manat, yəni 2.4% artmışdır. 

Təhlil edilən dövrdə əlilliyə görə təyin olunmuş pensiyanın orta məbləğinə də 

artım meyli xarakterik olmuşdur. Belə ki, 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə bu növ 

pensiyanın məbləği 51.7%, 2012-ci ilə nisbətən 18.5%, 2014-cü ilə nisbətən isə 0.7% 

artmışdır. 

2015-ci ildə ailə başçısının itirilməsinə görə təyin olunmuş pensiyanın məbləği 

2010-cu illə müqayisədə 62.3%, 2013-cü illə müqayisədə 19%, 2014-cü illə 

müqayisədə isə 3% artmışdır. 

Bu dюvrdя яhalinin hяyat sяviyyяsinin mühüi ünsürlяrindяn biri kimi çыxыş edяn 

yardыm vя müavinяtlяrin hяcm vя dinamikasыnda da müяyyяn dяyişikliklяr baş 

vermişdir. Bu istiqamяtdя statistik tяhlili hяyata keçirmяk üçün 4 saylы cяdvяlin 

mяlumatlarыndan istifadя edяk (cяdvяl 2.9.). 

Cяdvяl 2.9. 

2010– 2014 cü illяrdя Azяrbaycan Respublikasыnda dюvlяt tяrяfindяn əhaliyə 

verilяn ayrы – ayrы müavinяtlяr[20,21]. 

Gюstяricilяr 2010 2011 2012 2013 2014 

Uşaьыn anadan olmasыna эюrя 

birdяfяlik müavinяt alan 

şəxslərin sayы, min nяfяr 

 
 
 

38.6 

 

 

40.4 
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49.8 

Mяblяьi, min. manat 2673.9 3239.2 3620.0 4153.5 4419.2 

3 yaşыna çatanadяk uşaqlara 

qulluqla яlaqadar müavinяt 

alanşəxslərin sayы, min nяfяr 

 

 

35.6 

 

 

39.3 

 

 

41.8 

 

 

38.7 

 

 

38.2 

Mяblяьi, min. manat 5026.9 5086.6 5182.5 5805.0 7371.8 
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Rяsmi statistikanыn mяlumatlarыndan эюrünür ki, 2010 - 2014 - cü illяrdя 

юlkяdя dюvlяt tяrяfindяn müavinяt alanlarыn sayыnda vя müavinяtlяrin mяblяьindя nя 

sabit azalma, nя dя artma müşahidя olunmuşdur. Belя ki, 2010 – cü ilя nisbяtяn 2014 

– cü ildя uşaьыn anadan olmasыna эюrя birdяfяlik müavinяt alanşəxslərin sayы 29%, 

müavinяtin mяblяьi 65.5% artmışdır. Son illərlə müqayisədə də artımn müşahidə 

edilmişdir. 2013-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə uşaьыn anadan olmasыna эюrя birdяfяlik 

müavinяt alanşəxslərin sayы 1.6%, məbləği isə 6.4% artmışdır. 

 3 yaşыna çatanadяk uşaqlara qulluьa эюrя müavinяt alanlarыn sayы 2010-cu ilə 

nisbətən 2014-cü ildə 7.3%,  müavinяtin mяblяьi isə 46.7% artmışdır.  Son illə, daha 

doğrusu 2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə 3 yaşыna çatanadяk uşaqlara qulluьa 

эюrя müavinяt alanlarыn sayы 1.2% azalmış, məbləği isə əksinə 27% artmışdır.  Dяfn 

üçün müavinяt alanşxslərin sayы son illərlə müqayisədə artmışdır. Belə ki, 2013-cü ilə 

nisbətən 2014-cü ildə bu növ müavinət alan şəxslərin sayı 5.1%, məbləği isə 18.7% 

artmışdır. Təhlilin nəticələrindən göründüyü kimi ölkədə həyata keçirilən sosial 

siyasətin nəticəsindəəhalinin zəif təbəqələrinin və qruplarının sosial vəziyyəti xeyli 

yaxşılaşmış və insanların həyat fəaliyyətinin zəruri şərtləri təmin edilmişdir. 

Belяliklя, araşdыrma эюstяrir ki, sosial dəstəyinin bir sıra mexanizmlərinin  

(sosial tяminat, sosial sığorta və  sosial yardım)  tətbiqi  юlkяdя яhalinin hяyat 

sяviyyяsinin  və sosial vəziyyətinin yüksяldilmяsindя mühüm rol oynmışdır. Düzdür, 

bu sahяdя dюvlяt tяrяfindяn tяyin olunan nя pensiyalarыn, nя dя yardыm vя 

müavinяtlяrin mяblяьi onu яldя edяnlяri razы salmыr. Lakin buna baxmayaraq dюvlяt 

юzünün sosial siyasяtindя bu mяsяlяyя xüsusi юnяm verir vя юlkяnin iqtisadi 

imkanlarы yüksяldikcя qeyd edilяn müavinяtlяrin sяviyyяsi dя artacaqdыr. 

 
 
 
 

Dяfn üçün müavinяt 

alanşəxslərin sayы, min nяfяr 

 

41.5 

 

40.2 

 

39.9 

 

39.5 

 

41.5 

Mяblяь, mln. manat 9380.6 10027.7 9934.8 10278.4 12199.0 
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                 §2.4. Əhalinin sosial vəziyyəti göstəricilərinin proqnozlaşdırılması 
 

Bir çox dinamika sıralarında sonrakı dövrün əvvəlki dövrlərin səviyyəsindən 

müəyyən asılılığı müşahidə edilir. Dinamika sıralarının ardıcıl səviyyələri arasındakı 

asılılıq avtokorrelyasiya adlanır. Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin proqnozu iş-

lənib hazırlanarkən dinamika sıralarınən səviyyələri arasındakı asılılığın nəzərə 

alınması alınmış nəticələrin dəqiqlik səviyyəsini xeyli artırır. Avtokorrelyasiya qoşa 

xətti korrelyasiya əmsalı əsasında hesablanan avtokorrelyasiya əmsalının köməyi ilə 

qiymətləndirilir. Dinamika sırasının ilkin səviyyəsi ilə, yəni 
t

y - lə bir dövr sürüş-

dürülməklə, yəni  1−t
y , ( yaxud 1−n

y ) arasındakı avtokorrelyasiya əmsalını hesablamaq 

üçün aşağıdakı dsturdan istifadə edilir: 

1

11

−

−− −
=

tt yy

tttt yyyy
r

σσ
 

 Əgər sonuncu səviyyənin qiyməti birincidən az fərqlənirsə, sürüşdürülən 

sıranın qısalmaması üçün 1yy
n

=   kimi qəbul edib şərti olaraq ona əlavə etmək olar. 

Onda  1−
=

tt
yy və

1−
=

tt yy σσ . Ona görə də onlar eyni bir sıra üçün hesablanır. Belə 

dəyişiklikdə, avtokorrelyasiya əmsalı aşağıdakı kimi yazılar. 

( )

( )2

2

1

ty

ttt yyy
r

σ

−
= −               yaxud

( )

( ) ( )∑
∑

−

−
=

−

22

2

1

tt

ttt

yny

ynyy
r  

 Bəzən dinamika sıralarını təhlil edərkən sıranın qonşu səviyyələri arasında 

deyil, onların orta səviyyədən yaxud trenddən kənarlaşmaları arasındakı avtokor-

relyasiyanın olub-olmaması məsələsi ortaya çıxır.  Bu halda belə qalıq kəmiyyətlərin 

cəmi sıfıra bərabər olur. Qeyd edilən sonuncu düsturdan görmək çətin deyil ki, orta 

səviyyəsi sıfır olan 0=y dinamika sırası üçün avtokorrelyasiya əmsalı aşağıdakı kimi 

ifadə olunacaqdır: 

∑
∑ −

=
t

tt

y

yy
r

2

1  

 Qalıqların kəmiyyətini ε-la işarə edildiyindən düstur aşağıdakı kimi yazılır: 

∑
∑ −

=
t

tt
r

2

1

ε

εε
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 Avtokorrelyasiya əmsalı yalnız qonşu səviyyələr, yəni sürüşdürülmüş bir dövr 

deyil, istənilən sayda (m) sürüşdürülmüş  zaman dövrləri arasındakı asılılğı şyrənmək 

üçün hesablanılır[2,18]. 

 Bu sürüşdürülmə zaman addımları adlanır və avtokorrelyasiya əmsalının qay-

dasını  (birinci qaydalı- 1=m , ikinci qaydalı- 2=m  və s.) müəyyən edir. Düsturdan 

göründüyü kimi 0=m  olanda, yəni sıra özü ilə korrelyasiya olunur (�� = 1). 

 2005-2015-ci illərdə əhalinin gəlirlərinin dinamikasındakı iki səviyyə 

arasındakı asılılığın olub - olmamasını qiymətləndirmək üçün avtororrelyasiya 

əmsalını hesablayaq. Onu da qeyd edək ki, burada yalnız bir addımlı qaydadan 

istifadə edəcəyik. Hesablamalar üçün zəruri olan məlumatları 10 saylı cədvəldə əks 

etdirək (Cədvəl 2.10). 

Cədvəlin məlumatları əsasında aşağıdakıları  hesablayaq: 

04/81551 =−∑ tt yy , 92.25
11

1.285
==ty ,  ( ) 85.6712

=
t

y , 

( ) 2.12585.67107.797222
=−=−= ttt yyσ .     

Cədvəl 2.10. 

2000-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatına 

 bütün mənbələr üzrə yönəldilən investisiyanın həcmi, mlrd. manat 

 

İllər 

Əhalinin 

gəlirlərinin 

həcmi
t

y  

Bir il 

sürüşdürülməklə 

gəlirlərin həcmi, 

1−t
y  

 

 

1−tt
yy  

 

 

ty
2  

2005 8.1 41.2 333.72 65.61 

2006 10.2 8.1 82.62 104.04 

2007 14.6 10.2 148.92 213.16 

2008 20.7 14.6 302.22 428.49 

2009 22.6 20.7 467.82 510.76 

2010 25.6 22.6 578.56 655.36 

2011 30.5 25.6 780.80 930.25 

2012 34.7 30.5 1058.35 1204.09 

2013 37.5 34.7 1301.25 1406.25 
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2014 39.4 37.5 1477.50 1552.36 

2015 41.2 39.4 1623.28 1697.44 

Yekun 285.1 285.1 8155.04 8767.81 

Hesablanmış qiymətləri avtokorrelyasiya əmsalının aşağıdakı düsturunda 

yerinə qoysaq sürüşdürülmüş sıralar arasındakı asılılğı səciyyələndirən kəmiyyəti 

almış olarıq. Belə ki, 

( )
9.59

2.125

85.67104.8155
2

2

1
=

−
=

−
=

∑
∑ −

t

ttt yyy
r

σ
 

Avtokorrelyasiyanın hesablanmış qiyməti əsasında sırada avtokorrelyasiyanın 

olub-olmaması haqqında  “gözəyarı” nəticənin çıxarılması risklidir. Odur ki, müxtəlif 

sayda üzvü olan sıra (n) üçün əhəmiyyətlik səviyyəsi müəyyənləşdirilmiş xüsusi 

cədvəllərdən istifadə etmək lazımdır.  Bu əhəmiyyətlik səviyyəsində yoxlanılan 

fərziyyənin (avtokorrelyasiyanın olmaması haqqında) kritik sahəsi müəyyən olunur. 

Belə cədvəllərdən biri R.Anderson tərəfindən tərtib edilmişdir.  

Tədqiq edilən sırada avtokorrelyasiyanın olub - olmaması haqqında fikir irəli 

sürmək üçün avtokorrelyasiya əmsalının faktiki qiyməti 1% yaxud 5% (sıranın 

səviyyələrinin asılı olmaması haqqındakı sıfır fərziyyənin qəbul edilməsinin yol 

verilən ehtimallı xətası) əhəmiyyətlilik səviyyəsinin cədvəl qiyməti ilə müqayisə 

edilir. Əgər avtokorrelyasiya əmsalının faktiki qiyməti cədvəl iymətindən kiçikdirsə 

onda sırada avtokorrelyasiyanın olmaması haqqındakı fərziyyə qəbul edilə bilər. Əgər 

faktiki qiymət cədvəl qiymətindən böyükdürsə sırada avtokorrelyasiyanın möcudluğu 

haqqında nəticə çıxarmaq olar.  

Əhalinin gəlirlərinin dinamika sırasının təhlili əsasında əldə edilmiş 

avtokorrelyasiya əmsalını 5%-lik cədvəl qiməti ilə müqayisə etdikdə aydın olur ki, 

avtokorrelyasiyanın faktiki qiyməti ( 9.59=r ) cədvəl qiymətindən (0.36) böyük 

olduğuna görə tədqiq edilən sırada avtokorrelyasiyanın mövcud olması  haqqında 

nəticə çıxarmaq olar. Onu da qeyd edək ki, 1%-lik əminlik səviyyəsində də eyni 

nəticə alınır. 

Avtokorrelyasiyanın mövcudluğu müəyyənləşdirilən dinamika sıraları üçün hər 

bir səviyyə (��) əvvəlki səviyyələrin funksiyası kimi baxmaq olar.  Bu asılılığı ifadə 
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edən model avtoreqressiya modelidir. Sıranın ilk səviyyəsini həmin sıranın müəyyən 

addımla sürüşdürülmüş səviyyələrini əlaqələndirən avtoreqressiya modeli reqressiya 

təhlilinin ümumi qaydasıdır.  

Sıranın səviyyələri arasındakı asılılğın daha sadə forması aşağıdakı kimi ifadə 

edilir: 

110ˆ
−

+=
t

yaay  

 
 Bu avtoreqressiya modelinin parametirləri aşağıdakı tənliklər sistemini həll 

etməklə tapılır[3,17]. 







=+

=+

−−−

−

∑∑∑
∑∑

11
2

110

110

tttt

tt

yyyaya

yyana
 

2005-2015-ci illərdə əhalinin gəlirlərinin dinamika sırası üçün avtoreqressiaya 

modelini qurmaq üçün zəruru məlumatları 10 saylı cədvəldə verək (Cədvəl 2.11.). 

Cədvəl 2.11. 

2005-2015-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlilərinin  

dinamika sırasının bir addımlı avtoreqressiya modelinin qurulması üçün  

zəruri məlimatlar 

 
İllər 

Əhalinin  

gəlirlərinin  

həcmi
t

y  

Bir il sürüşdürülməklə 
gəlirlərin həcmi, mlrd. 

manat,   

1−t
y  

 
 

1−tt
yy  

 
 

1
2

−ty  

2005 8.1 - 8.1 - 

2006 10.2 8.1 82.62 65.61 

2007 14.6 10.2 148.92 104.04 

2008 20.7 14.6 302.22 213.16 

2009 22.6 20.7 467.82 428.49 

2010 25.6 22.6 578.56 510.76 

2011 30.5 25.6 780.80 655.36 

2012 34.7 30.5 1058.35 930.25 

2013 37.5 34.7 1301.25 1204.25 

2014 39.4 37.5 1477.50 1406.25 

2015 41.2 39.4 1623.28 1552.36 

Yekun 285.1 243.9 7829.42 7070.37 
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11 saylı  cədvəldən bizə aşağıdakılar məlumdur: 

11=n , 1.285=∑ t
y ,  9.2431 =∑ −t

y , 37.70701
2

=∑ −ty , 42.78291 =∑ −tt
yy  

 Bunları tənliklər sistemində yerinə qoyub, tənliklər sistemini həll etsək, onda 

avtoreqressiya modelinin parametirlərini tapa bilərik. Belə ki,  





=+

=+

42.782937.70709.243

1.2859.24311

10

10

aa

aa
 

Buradan, 74.50 =a , 91.01 =a . Deməli,  2005-2015-ci illərdə əhalinin gəlirlərinin 

bir addımlı avtoreqressiya modeli 191.074.5ˆ
−

+=
tt

yy  şəklində olacaqdır. 1−t
y  -in 

qiymətlərini avtoreqressiya modelində yerinə qoysaq əhalinin gəlirlərinin hamarlaş-

dırılmış qiymətlərini alarıq.  

Hesablamanın nəticələri avtoreqressiya modeli əsasında investisiyanın hesab-

lanmış nəzəri səviyyələrinin cəmi faktiki səviyyələrin cəminə təxminən bərabər 

oldugunu göstərirr. Bu o deməkdir ki, avtoreqressiya modeli dinamika sırasının 

ardıcıl səviyələri arasındakı  asılılığı kifayət qədər yaxşı əks etdirir. Bu modeldə 

2014-cü ilin gəlirlərinin həcmini nəzərə almaqla 2015-ci ildə əhalinin gəlirlərinin 

gözlənilən həcmini tapa bilərik. Bunun həcmi 39.9 mlrd. manat təşkil edəcəkdir. Bu 

proqnoz göstəricini modeldə nəzərə alaraq 2016-ci ilin gəlirlərinin gözlənilən 

həcminin isə 42 mlrd. manat olacağı nəticəsinə gələ bilərik. Deməli, bir addımlı əlaqə 

modeli proqnoz göstəricisini hesablayarkən yalnız əvvəlki bir dövrün səviyyəsinin 

təsirini əks etdirir. Əgər tədqiqat prosesində əvvəlki bir dövrün deyil daha çox, 

məsələn iki və üç dövrün səviyyəsinin təsirini nəzərə almaqla proqnozun verilməsi 

tələb olunarsa onda eyni metodika əsasına həm iki, həm də üç addımlı avtoreqressiya 

modellərini qurmaq lazımdır.  Bu cür yanaşma proqnozun dəqiqliyini xeyli artırır. 
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NƏTİCƏ 
 

 Magistr işində rəsmi statistikanın məlumatları əsasında ölkə əhalisinin sosial 

vəziyyəti statistik təhlil edilmiş və aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir: 

 1.Hяr bir cяmiyyяtin inkişafыnыn son mяqsяdi юzünün mюvcud iqtisadi resurs-

larыndan tam vя sяmяrяli istifadя etmяklя vяtяndaşlarыnыn yüksяk vя layiqli hяyat 

sяviyyяsini tяmin etmяkdir. Başqa sюzlя deяsяk, sosial - iqtisadi inkişaf sяviy-

yяsindяn asыlы olmayaraq яhalinin hяyat sяviyyяsinin və sosial vəziyyətinin 

юyrяnilmяsi problemi bütün dюvrlяr vя юlkяlяr üçün aktualdыr. Onu da qeyd edяk ki, 

sosial vя demoqrafik statistikanыn praktiki olaraq bütün istiqamяtlяri bu vя ya diэяr 

dяrяcяdя bu problemlя mяşьuldur. Diэяr tяrяfdяn dя beynяlxalq statistika vя 

iqtisadiyyat tяşkilatlarы юz fяaliyyяtlяrindя sosial statistikanыn problemlяrinя bюyük 

yer verirlяr. Bunu zяruri edяn vя şяrtlяndirяn яsas sяbяbяlяrdяn biri XX яsrin ikinci 

yarыsыndan başlayaraq iqtisadi artыmыn mühüm amili kimi «insan kapitalыnыn» 

qiymяtlяndirilmяsi probleminя maraьыn artmasыdыr. 

2.Müasir dövrdə sosiologiya elmində əhalinin, onun ayrı-ayrı qruplarının sosial 

vəziyyəti, quruluşu və xarakteristikası haqqında vahid yanaşmanı işlənib hazırlan-

mamışdır. Belə ki, sosial vəziyyət anlayışı çox vaxt sosial status, “həyat keyfiyyəti”, 

“həyat səviyyəsi”, “sosial-iqtisadi vəziyyət” və s. kimi anlayışların sinonimi kimi isti-

fadə edilir. “Sosial status” anlayışını ilk dəfə inglis tarixçisi Q.Meyn işlətmişdir. XIX 

əsrin 30-cu illərində sosial status (status nəzəriyyəsi) nəzəriyyəsinin işlənib hazırlan-

ması ilə R.Linton, F.Merill, T.Şibutani, R.Terner və digərləri məşğul olmuşdur. Müa-

sir sosiologiya elmində həmin anlayışdan iki mənada, birincisi, fərdin yaxud qrupun 

sosial sistemdə tutduğu yeri, ikincisi, onun mövqeyini və nüfuzunu göstərmək üçün 

istifadə edilir.  

3. Sosial inkişafın konseptual əsaslarında sosial sferaya əhalinin sosial prob-

lemlərinin həll edilməsini təmin edən sahələr aid edilir. Sosial sferanın problemlərinə 

sosial həyatın səviyyəsi və keyfiyyəti (sosial köməyin bölgüsü, miqrasiya siyasəti, 

məşğulluq və s.), təhsil, səhiyyə, mənzil-kommunal təsərrüfatı, mədəni səviyyə aid-

dir. Sosial sferanın fəaliyyət məqsədi sosial və iqtisadi mühitin dəyişikliyi şəraitində 
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əhalinin rifahının, istehlakının quruluşunun və həyat fəaliyyətinin formalarının dəyi-

şikliyinə istiqamətlənən sosial inkişafdır. Sosial sferanın fəaliyyətinə müxtəlif 

amillər- ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi, sosial-siyasi və demoqrafik proseslər, təbii 

mühit, mədəni və milli irs və s. təsir göstərir. Sosial sfera əhalinin həyat keyfiyyıtinin 

yaxşılaşdırılmasına və insan potensialının inkişafına istiqamətlənən çoxsaylı vəzifələr 

yerinə yetirir.  

Sosial sferanın inkişafı vətəndaşların hərtərəfli inkişafının və rifahının təmin 

edən dövlətin daxili siyasətinin mühüm istiqamətidir. Sosial dövlət insanın layiqli 

həyat səviyyəsinin və azad inkişafının təmin edilməsinə şəraitin yaradılmasına 

istiqamətlənən siyasəti ilə xarakterizə edilir. Onun əlamətləri (hüquqların mövcud-

luğu və onların reallaşdırma dərəcəsi) əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırlma-

sında özünü göstərir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının tövsiyyələrinə uyğun olaraq 

sosial təminata sabit, ödənilən əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması, sosial risklərin 

aradan qaldırılması və sosial sığorta mexanizmləri vasitəsilə gəlirlərin kompen-

sasiyası, sığorta sisteminin iştirakçıları olmayan zəif əhali qruplarına sosial köməyin 

təqdim edilməsi, vətəndaşların təhsil və tibbi xidmətə əlçatanlığının təmin 

edilməsi.daxildir. 

4.Sosial inkişafın ən geniş yayılmış konsepsiyası insan kapitalı nəzəriy-

yəsidir.İnsan kapitalı dedikdə insanda gəlir gətirmək qabliyyətinin (əmək məhsul-

darlığını yüksəltməyə imkan verən biliklərin, ixtisasın, işçinin sağlamlığının 

məcmusudur) təcəssümü etməsi dərəcəsi başa düşülür. İnsan kapitalı iqtisadi artımın 

mühüm amilidir və  o, təhsilin, elmin və səhiyyənin rolu ilə izah edilir.  İnsan kapitalı 

konsepsiyası əhalinin keyfiyyəti anlayışı ilə tamamlanır. Anlayışın özü 

demoqrafiyadan götürülmüşdür və sağlamlıq da daxil olmaqala reproduktiv 

xarakteristikanın ətraflı qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir. İnsan kapitalı 

nəzəriyyəsi ilə yanaşı baza ehtiyaclar konsepsiyası da əhəmiyyətli rol oyanır. O 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı üçün əsasdır. Konsepsiya baza minimal tələbatların 

məcburi ödənilməsini və ictimai xidmətin yaxşılaşdırılmasını, insan hüquqlarına 

riayət edilməsini, onların həyata keçirilməsində və qərar qəbul edilməsində insanların 

“iştirakı vasitəsilə inkişafını” nəzərdə tutur. Həyat keyfiyyəti konsepsiyasının 



69 
 

prinsipial fərqi yalnız iqtisadi  deyil, həm də sosial baxımdan rifahın təminatı 

komponentklərin sayının genişləndirilməsidir. Əhalinin həyat keyfiyyətini şərtlən-

dirən və xarakterizə edən göstəriciləri 6 qrupda birləşdirmək olar. Bunlara istehsalın, 

təlabatların ümumi qiymətləndirilməsi istehlakın səviyyəsinin, mədəni-

məişətşəraitinin, sosial şəraitini və demoqrafik nəticələrin qiymətləndirilməsi 

göstəriciləri aiddir. 

5.Sosial statistikanыn beynяlxalq metodoloэiyasыna vя qeyd edilяnlяrя яsas-

lanaraq яhalinin hяyat sяviyyяsinin vя sosial vəziyyətininstatistik эюstяricilяr 

sistemini aşaьыdakы kimi qruplaşdыrmaq olar: 

-makroiqtisadi эюstяricilяr: 

 - demoqrafik эюstяricilяr: 

- iqtisadi fяallыq эюstяricilяri: 

-əhalinin pensiya tяminatы эюstяricilяri. 

- ev tяsяrrüfatlarыnыn эяlirlяri. 

-əhalinin ayrы - ayrы qruplarы arasыnda эяlirlяrin bюlэüsündяki qeri- bяrabяrlik. 

-şяxsi itehlakыn sяviyyяsi vя quruluşu. 

 6.Əmək bazarı məyyən dövr ərzində sahibkarlar, işçilər və dövlət arasında ma-

raqların nail olunmuş balansını və inkişaf səviyyəsini əks etdirən iqctimai mnasibətlər 

sistemidir. Bu sahədə dövltin başlıca funksiyası tərəfmüqabillərin və rəqabətçilərin 

maraqlarının tənzimlənməsi qaydalarını müəyyən etməkdən ibarədir. Əmək bazarının 

təmzimlənməsi mexanizmi əmək bazarının fəaliyyətini müəyyən edən iqtisadi, sosial, 

hüquqi və psixoloji amillərin bütün aspektlərini əhatə edir. O, məşğulluq xidmət-

lərinin geniş şəbəkəsi vasitəsilə, peşəkar biliklərin əldə edilməsi məqsədilə dövlət 

proqramlarının həyata keçirilməsi, istehsalın yeniləşdirlməsi ilə əlaqadar olaraq 

kadrların yenidən hazırlanması, kadrların sabitləşdirilməsi siyasətinin həyata keçiril-

məsi və s. köməyi ilə təmin edilir. 

2005-ci ilə nisbətən 2014-cü ildə bu artım 10.5%, 2011-ci ilə nisbətən 4.6%, 2013-cü 

ilə nisbətən isə 1.7% təşkil etmişdir. Təhli edilən dövrdə iqtisadi fəal əhalinin mühüm tərkib 

ünsürü olan məşğul olanların sayı da artmışdır. 2005-ci ildə iqtisadiyyatda məşğul olanların 
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sayı 4062.0 min nəfər təşikl etmişdirsə, 2013-cü ildə bu 4521.2 min nəfər, 2014-cü ildə isə 

hər iki dövrlə müqayisədə daha çox, yəni 4602.9 min nəfər təşkil etmişdir. 

 Ölkənin sosial - iqtisadi həyatının bütün sferalarında həyata keçirilən geniş miqyaslı 

dəyişikliklər əmək bazarında gərginliyin yumşaldılmasına müsbət təsir göstəmiş və əmək 

bazarının mühüm göstəricilərindən olan işsizliyin səviyyəsi azalmışdır.  2005-ci ildə 

məşğulluq xidməti orqanlarında rəsmi işsiz statusu alan şəxslərin sayı 56.4 min nəfər, 

2012-ci ildə 36.8 min nəfər, 2013-cü ildə 36.2 min nəfər, 2014-cü ildə 28.7 min nəfər 

olmuşdur. 2005-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə işsizlərin sayı 49.1%, 2013-cü illə 

müqayisədə isə 20.7% azalmışdır. 2005-ci ildə iqtisadi fəal aəhalinin sayında məşğul 

olanların payı 92.7%, 2013-cü ildə 95%, 2014-cü ildə 95.1% təşkil etmişdir. Bu 

illərdə işsizlik səviyyəsi müvafiq olaraq 1.3%, 0.8% və 0.6% təşkil etmişdir. 

 7.Ölkя яhalisinin sosial-iqtisadi vяziyyяtinin yaxşыlaşdыrыlmasыnыn яsas amil-

lяrindяn biri dя bazar iqtisadiyyatы mexanizmlяrinin daha da dərinləşməsi vя inki-

şafыdыr. Son illяrdя юzяl sektorun vя sahibkarlыьыn inkişaf etdirilmяsi sahяsindя hяyata 

keçirilяn ardыcыl işlяr nяticяsindя яhalinin эяlirlяrinin quruluşunda mühüm meyllяrin 

formalaşmasına vəəhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmışdır. 

Burada müşahidя edilяn meyl эяlirlяrin quruluşundan sahibkarlыq fяaliyyяtindяn daxil 

olmalarыn xüsusi çяkisinin artmasыdыr. 90-cы illяrin яvvяllяrindя pul эяlirlяrinin 

tяxminяn 70%-ni яmяk haqqы эяlirlяri tяşkil edirdisя, son illяrdя эяlirlяrin 60-65%-i 

sahibkarlыq fяaliyyяtinin hesabыna яldя edilmişdir. 

2005-ci ilə nisbətən 2014-cü ildə əhalinin gəlirlərinə təxminən 5 dəfə, 2011-ci ilə 

nisbətən 29.1%, 2013-cü ilə nisbətən isə 4.8% artım xas olmuşdur. Bu dövrdə 

əhalinin gəlirlərinin əsas hissəsini ilkin gəlirlər təşkil etmişdir. 2005-ci ildə əhalinin 

gəlirlərinin tərkibində ilkin gəlirlərin payı 79.3%, 2013-cü ildə 89.9%, 2014-cü ildə 

isə 89.6% olmuşdur. Təhlil edilən  dövrdə яhalinin pul эяlirinin formalaşma 

mяnbяlяrinin dinamikasыnda davamlы artыm olmuşdur. Belя ki, sahibkarlыq 

fяaliyyяtindяn эяlяn эяlirlяrin hяcmi 2005-ci ildя 3432.6 mln. manat olduьu halda, 

2014-cü ildя bu эюstяrici 23595.8 mln. manat olmuş, yяni tяxminяn 6.9  dяfя 

artmыşdыr. 2005-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə işçilərə əmək ödənişlərinin 
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həcmitяxminяn 3.6 dяfя, 2012-ci illə müqayisədə 16.3% , 2013-cü illə müqayisədə 

isə 7%  artmыşdыr. 

Ümumi pul эяlirlяrinin quruluşunda da maraqlы meyllяr nяzяrя çarpыr. Belя ki, 

яэяr 2005-ci ildя sahibkarlыq fяaliyyяtindяn эяlirlяr ilkin эяlirin 79.3%-ni tяşkil 

edirdisя, 2011-ci ildə bu artaraq 88.2%-ə 2014-cü ildə isə 89.6%-ə çatmışdır.  

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəlirin ilkin gəlirdə xüsusi çəkisi də bu dövrdə 

artmışdır. Belə ki, 2005-cı ildя bu эюstяrici 53.7%-я, 2013-cü ildə 67.5%, 2014-cü 

ildə  isə 66.9% təşkil etmişdir. 2005-ci ildən başlayaraq əmяk haqqыnыn payы isя 

яksinя aşağı düşmüşdür. Belə ki, 2005-ci ildə əmək haqqının payı 46.2%, 2011-cı 

ildə 30.0%, 2012-ci və 2013-cü ilərdə 29.6% təşkil etmişdir. 2014-cu ildə əmək 

ödənişlərinin əhalinin gəlirlərində payı 30.3%% təşkil etmişdir. 

Bu dövrdə alınmış cari transfertlərin həcmi azalmışdır. Belə ki, 2005-ci ilə 

nisbətən 2014-cü ildə alınmış cari transfertlяrin xüsusi çяkisi 20.7%-dяn 10.4%-я 

düşmüşdür. Beləliklə, araşdыrma эюstяrir ki, son dюvrlяrdя яhalinin ümumi эяlirindя 

sahibkarlыq fяaliyyяtindяn daxil olan эяlirlяrin xüsusi çяkisinin kяskin artыmы fonunda 

hяyatыn sosial standartы kimi çыxыş edяn яmяk haqqыnыn payы xeyli azalmыşdыr. 

8.2010- 2015- ci illяrdя юlkяdя pensiya alanlarыn hяm ümumi, hяm dя pen-

siyanыn nюvlяri üzrя pensiya alanlarыn sayыnыn dinamikasыnda mühüm meyllяr 

müşahidя olunmuşdur. Belя ki, 2010- cu ildя Azяrbaycanda pensiya alanlarыn sayы 

1308.4 min nəfər olmuşdursa,, 2011 –ci ildə 1292.2 min nəfər, 2013-cü ildə 1272.1 

min nəfər, 2014-cü ildə 1277.1 min nəfər, 2014-cü ildə isə 1291.0 min nəfər nяfяr 

tяşkil etmişdir.2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə pensiaya alanların sayı 1.3% azalmış, 

2013-cü ilə nisbətən 1.5%, 2014-cü ilə nisbəıtən isə 1.1% artmışdır. 

Pensiyanыn nюvlяri üzrя pensiya alanlarыn bюyük hissяsini qocalыьa эюrя 

pensiya alanlarыn payыna düşür. Belя ki 2010- cu ildə yaşa эюrя pensiya alanlarыn sayı 

858.7 min nəfər, 2013-cü ildə 800.5 min nəfər, 2015-ci ildə isə 785.1 min nəfər təşkil 

etmişdir. 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə yaşa görə pensiyaalanların sayı 8.6%, 

2013-cü ilə nisbətən isə 0.85 azalmışdır. 2010-cu ildə ümumi pensiya alanların 

sayında yaşa görə pensiya alanların xüsusi çəkisi 65.6% olduğu halda, 2013 və 2015-

ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 62.9% və 60.8% təşkil etmişdir. 
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Pensiya alanların tərkibində əliliyə görə pensiya alanların sayı təhlil edilən 

dövrdə artmışdır. Belə ki, 2010-cu ildə əllilliyə görə pensiya alanların sayı 311.8 min 

nəfər, 2011-ci ildə 324.8 min nəfər, 2013-cü ildə 338.2 min nəfər, 2015-ci iləd ildə 

isə 365.8 min nəfər təşkil etmişdir. 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə əlilliyə görə 

pensiya alanların sayı 17.3;%, 2014-cü illə müqayisədə isə 4.8% artmışdır.  Ailə 

başcısının itirilməsinə görə pensiya alanların sayı 2010-cu ilə nisbətən 2015-ci ildə 

1.6%, 2014-cü illə müqayisədə isə 2.5% artmışdır.  

Belяliklя, araşdыrma эюstяrir ki, sosial dəstəyinin bir sıra mexanizmlərinin  (so-

sial tяminat, sosial sığorta və sosial yardım) tətbiqi  юlkяdя яhalinin hяyat sя-

viyyяsinin və sosial vəziyyətinin yüksяldilmяsindя mühüm rol oynmışdır. Düzdür, bu 

sahяdя dюvlяt tяrяfindяn tяyin olunan nя pensiyalarыn, nя dя yardыm vя müavinяtlяrin 

mяblяьi onu яldя edяnlяri razы salmыr. Lakin buna baxmayaraq dюvlяt юzünün sosial 

siyasяtindя bu mяsяlяyя xüsusi юnяm verir vя юlkяnin iqtisadi imkanlarы yüksяldikcя 

qeyd edilяn müavinяtlяrin sяviyyяsi dя artacaqdыr. 
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REFERAT 
 

Mюvzunun aktuallыьы.Əhalinin layiqli hяyat sяviyyяsinin vя sosial müdafiяsinin 

təmin edilmяsi  hяr bir dюvlяtin prioritet vяzifяlяrindяn hesab edilir. Bu barяdя 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusiyasыnda dolьun şяkildя qeyd olunmuşdur ki, 

Azяrbaycan Dюvlяti xalqыn vя hяr bir vяtяndaşыn rifahыnыn yüksяldilmяsini, onun 

sosial müdafiяsini vя layiqli hяyat sяviyyяsini hяmin etmяli vя qayьыsыna qalmalыdыr. 

Deməli, яhalinin hяyat sяviyyяsinin yüksяldilmяsi və sosial vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması ictimai inkişafыn prioritet istiqamяtlərindən hesab edilir. 

Müasir dövrdə sosial siyasətin moderinləşdirilməsinin strateji prioritetlərindən 

biri əhalinin sosial vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsidir. Sosial vəziyyətin 

yaxşılaşdırılması, vətəndaşların hərtərəfli inkişafı və rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi 

dövlətin daxili siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri hesab edilir. Sosial vəziy-

yətin mühüm ümumilləşdirici göstəriciləri kimi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəl-

dilməsi, real pul gəlirlərinin artımı, layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi, insanın 

azad inkişafı, gəlirlərin ədalətli bölgüsü, doğulanda gözlənilən ömür müddəti, sosial 

təminatın səviyyəsi, sağlamlıq və ölüm göstəriciləri və s. çıxış edir. 

Əhalinin hяyat sяviyyяsini və sosial vəziyyətini xarakterizə edən ən mühüm 

komponentlərindən biri яhalinin эяlirlяridir. Bazar münasibяtlяri şяraitindя яhalinin 

эяlirlяrinin formalaşmasы, bюlэüsü vя istifadяsi ilя baьlы iqtisadi münasibяtlяr mühüm 

yerlяrdяn birini tutur. İqtisadiyyatыn bazar münasibяtlяrinя transformasiyasы 

prosesindя bu münasibяtlяrdя яhяmiyyяtli dяyişikliklяr baş verir.Əhalinin ümumi 

эяlirinin яsas hissяsini pul эяlirlяri tяşkil edir. Əhalinin pul эяlirlяri tяkrar istehsal 

prosesindя mühüm yer tutur. Ümumi Daxili Mяhsulun dяyяrinin яsas hissяsi яhalinin 

pul  эяlirlяri formasыnda çыxыş edir. Bu, o demяkdir ki, onlarыn dinamikasы ümumi 

Daxili Mяhsulun tяkrar istehsalыnыn bütün mяrhяlяlяri ilя qarşыlыqlы яlaqяdяdir. 

İqtisadi hяyatın islahatы vя onun strukturunun dяyişdirilmяsi nяticяsindя яhalinin 

pul эяlirlяrinin quruluşunda, onlarыn sяviyyяsindя vя istifadяsindя яhяmiyyяtli 

dяyişikliklяr baş vermişdir. Makroiqtisadi baxыmdan bu dяyişikliklяrin юyrяnilmяsi 

müasir dюvrdя olduqca  aktualdыr. 
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Son dюvrяlяrdя юlkяnin statistika tяcrübяsindя Milli Hesablar Sisteminin tяtbiqi 

эяlirlяr statistikasыnыn tяkmillяşdirilmяsini vя beynяlxalq prinsiplяrя uyьun-

laşdыrыlmasыn zяruri etmişdir. Cяlirlяr statistikasыnыn qeyd edilяn sahяdя baş verяn 

mühüm meyllяri vя dяyişikliklяri adekvat яks etdirmяsi üçün onun  ciddi konseptual 

яsaslarы  formalaşdыrыlmalы vя iqtisadi prosesin bütün tяrяflяrini xarakterizя edяn diэяr 

makroiqtisadi эюstяriciяlrlя яlaqяlяndirilmяlidir. Bununla yanaşı ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafının müəyyənləşdirilmiş starteji prioritetləri cəmiyyətin sosial 

strukturunun dəyişməsinə, sosial vəziyyətin yeni meyllərinin formalaşmasına 

əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu isə əhalinin sosial inkişafının cari və perspektiv inkişaf 

istiqamətlərinin statsitik təhlil edilməsini, onun sosial və demoqrafik aspektlərinə 

diqqətin artırılmasını zəruri edir. Magistr işinin mövzusu məhz bu qeyd edilən 

problemlərin həlli edilməsi konteksində əsaslandırılmışdır və seçilmişdir.  

Tədqiqat işinin mяqsяdi vя vяzifяlяri. Tяdqiqatыn mяqsяdi Azяrbaycan Res-

publikasыnda яhalinin sosial inkişafının cari vəziyyətini statistik təhlil etmək və 

qısamüddətli dövrə onun bəzi göstəricilərini proqnozlaşdırmaqdan ibarяtdir. 

Qarşыya qoyulmuş mяqsяdя nail olmaq üçün müяllif aşaьыdakы vяzifяlяrin yerinя 

yetirilmяsini zяruri hesab etmişdir: 

- əhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji 

əsaslarını araşdırmaq, 

- əhaıinin sosial inkişafının statistik təhlilinin informasiya bazasını araşdırmaq 

və əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, 

- əhalinin sosial vəziyyətini xaraketizə edən göstəricilər sistemini öyrənmək və 

onları təsnifatlaşdırmaq, 

-Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlirlərinin səviyyə və dinamikasını 

statistik təhlil etmək, 

-əhalinin sosial inkişafı göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqələrini statistik təhlil 

etmək, 

-qısamüddətli dövrə əhalinin sosial inkişafının bəzi  göstəricilərini proqnozlaş-

dırmaq. 
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Tяdqiqatыn predmetini яhalinin sosial vəziyyətinin cari inkişaf meylləri, 

obyektini isə əhalinin sosial vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemi tяşkil 

edir. 

Tяdqiqatыn nяzяri vя metodoloъi яsasыnы Azяrbaycan Respublikasыnыn müvafiq 

qanunlarы, hюkumяtin qяrar vя sяrяncamlarы, diэяr normativ hüquqi aktlar, habelя 

яhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymяtlяndirilmяsi mяsяlяlяrini tяdqiq edяn 

Azяrbaycanыn vя bir sыra xarici юlkяlяrin iqtisadçы alimlяrinin elmi яsяrlяri tяşkil edir. 

Tяdqiqat işindя dinamika sыralarыnыn tяhlili, orta vя nisbi kяmiyyяtlяr, qrafik, 

korrelyasiya-reqressiya metodu vя s.kimi statistik metodlardan istifadя edilmişdir. 

Tədqiqatıninformasiya bazasыnы Azяrbaycan Respublikasы Dюvlяt Statistika 

Komitяsinin illik mяcmuяlяri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

inzibati məlumatları, ev tяsяrrüfatlarыnыn xüsusi seçmя tяdqiqatlarыnыn materiallarы, 

kütlяvi informasiya vasitяlяrinin materiallarы və s. tяşkil edir. 

Tяdqiqatыn elmi yeniliyi aşaьыdakыlardan ibarяtdir: 

- əhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları 

ümumiləşdirilmişdir, 

- əhaıinin sosial inkişafının statistik təhlilinin informasiya bazası araşdırılmış və 

təhlilin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir, 

- əhalinin sosial vəziyyətini xaraketizə edən göstəricilər sisteminin təsnifatı 

verilmişdir, 

-Azərbaycan Respublikasında əhalinin gəlirlərinin səviyyə və dinamikası 

statistik təhlil edilmiş və müşahidə edilən meyllər aşkar edilmişdir, 

-müxtəlif statistik metodlar əsasında əhalinin sosial inkişafı göstəricilərinin 

qarşılıqlı əlaqədə statistik təhlili həyata keçirilmişdir, 

-qısamüddətli dövrə əhalinin sosial inkişafının bəzi  göstəricilərinin proqnozlaş-

dırılması metodikası verilmiş və onların gözlənilən səviyyəsi qiymətləndirilmişdir. 

Magistr dissertasiyanыn quruluşu vя hяcmi. Dissertasiya эiriş,iki fяsil, nяticя 

vя istifadə edilmiş яdяbiyyat siyahыsыdan ibarяtdir. Onun ümumi hяcmi 74 sяhifяdir. 

İşdя 11 cяdvяl,   6  qrafik və 1 sxem  verilmişdir. İstifadя olunmuş яdяbiyyat siyahы-

sыnda 26 adda яdяbiyyat adы vardыr. 
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Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, məqsəd və vəzifələri 

müəyyənləşdirilmiş, elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti formalaşdırılmış, 

informasiya bazası və işin strukturu haqqında məlumat verilmişdir. 

 Birinci fəsildə əhalinin sosial vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsinin 

nəzəri-metodoloji əsasları, onun  informasiya bazası  və   sosial vəziyyəti xaraketizə 

edən göstəricilər sistemi tədqiq edilmişdir. Burada həmçinin əhaıinin sosial 

vəziyyətinin statistik təhlilinin  əsas istiqamətləri verilmişdir. 

 İkinci fəsildə  Azərbaycan Respublikasında  əhalinin sosial vəziyyətinin 

statistik təhlili  və proqnozlaşdırılması həyata keçirilmişdir. Burada  həmçinin 

Azərbaycanda əhalinin sosial təminatının müasir vəziyyəti,  əhalinin gəlirlərinin 

səviyyə və dinamikası geniş  statistik təhlil edilmişdir. 

 Dissertasiyanın sonunda tədqiqata əsaslanaraq nəticələr çıxarılmış və  müəyyən 

əhəmiyyət kəsb edən təkliflər verilmışdir. 
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Р Е З Ю М Е 
 

 Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка  использованной литературы 

 В первой главе рассматривается теоретико-методологические основы 

статистической  оценки социального положения  населении, а также 

исследуется  система показателей, характеризующих социальное положение 

населения страны. Здесь дано также основные направления статистического 

анализа социального положения  населении. 

 Во второй главе  проводится анализ и прогнозирование социального 

положения населении Азербайджанской Республике. Здесь также 

анализировано уровня и динамики доходов населения.  

В заключении формируется выводы и предложения, имеющие 

определенное значение.                       
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                                     SUMMARY 

 The thesis consists of an introduction, two chapters, conclusion and 

bibliography. 

 The first chapter examines the theoretical and methodological bases of the 

statistical evaluation of the social situation Population THE and explores the system 

of indicators characterizing social status Population THE country. It is given as the 

main directions of the statistical analysis of the social situation of the population. 

 In the second chapter the analysis and forecasting of social status Population 

THE Republic of Azerbaijan. It also analyzed the level and dynamics of the 

population incomes. 

 Finally formed conclusions and proposals that have a certain value. 


