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Giriş 

 

İnklüziv inkişafın təmin edilməsi hazırda qlobal miqyasda bəşəriyyət 

qarşısında dayanan ən vacib məsələlərdəndir. Beynəlxalq təşkilatlar, qabaqcıl 

cəmiyyətlər bu istiqamətdə fəaliyyətin genişləndirilməsi ilə bağlı səylərin 

artırılmasına çalışırlar. Bu gün dövlətlərin inkişaf göstəriciləri sırasında 

inklüzivliyin təmin olunması əsas meyarlardan biri hesab olunur. Cəmiyyətin 

inklüziv inkişafının təmin edilməsində isə həyata keçirilən sosial və iqtisadi 

islahatlar mühüm rol oynayır. Hazırda dövlətlər bu istiqamətdə ciddi addımlar 

atmaqdadırlar. Sosial və iqtisadi siyasət innovasiyaların tətbiqi, islahatların 

həyata keçirilməsi ilə sıx bağılıdır. Bu gün Azərbaycan inklüziv cəmiyyət 

quruculuğu istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə etmişdir. Artıq ölkəmizin əldə 

etdiyi uğurlar beynəlxalq təşkilatların qlobal hesabatlarında öz əksini 

tapmaqdadır. Bu isə əlbəttə ki, Azərbaycanda idarəetmə sahəsində tətbiq olunan 

yeniliklər, səmərəlilik nəticəsində mümkün olmuşdur. Ölkəmizdə xüsusilə sosial 

və iqtisadi sahələrdə həyata keçirilən inklüziv siyasət və bu istiqamətlərdə qəbul 

edilmiş sosial və iqtisadi idarəetmə qərarlarının elmi araşdırılması aktuallıq kəsb 

edir.  
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          Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasətin inklüziv xarakteri  

 

           Sosial siyasətin inklüzivliyindən bəhs edərkən bu sahədə qəbul edilmiş 

mühüm qərarlar, həyata keçirilən islahatlar, onlara sərf olunan resurslar və əldə 

olunmuş nəticələr təhlil edilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 

Respublikasında sosial müdafiəyə xas olan bütün elementləri özündə cəmləşdirən 

sosial siyasət formalaşmışdır. Bu sahədə davam etməkdə olan islahatlar sosial 

müdafiə sisteminin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına imkan verir.  

 

Həyata keçirilən sosial siyasətin əsas prioriteti inklüziv inkişafı təmin etməkdən 

ibarətdir. Bu istiqamətdə atılan addımlar əhalinin müxtəlif təbəqələrinin, xüsusilə 

də aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən həssas qrupların layiqli həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə, onlar üçün cəmiyyətdə bərabər imkanlar 

yaradılmasına xidmət etməkdədir. Hazırda Azərbaycanda əhalinin geniş 

kateqoriyalarını özündə əhatə edən sosial müdafiə sistemi qurulmuşdur. Təsadüfi 

deyildir ki, həssas əhali qruplarına münasibətdə Azərbaycan dövlətinin mövqeyi 

qlobal miqyasda ən humanist yanaşmalara əsaslanmaqla qabaqcıl yerlərdən birini 

tutur.  

 

Məlum olduğu kimi, sosial müdafiə sisteminin üç istiqaməti vardır. Onların hər 

birinin ayrılıqda nəzərdən keçirilməsi hər birinin məğzi və xüsusiyyətləri barədə 

aşkar təsəvvür yaradardı. Bu sistemin birinci istiqaməti üzrə bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində sosial risklərdən sığorta prinsipi əsasında səmərəli qorunma 

mexanizmini özündə ehtiva edən, sosial sığorta, fərdi uçot və pensiya təminatı 

sahəsindəki funksiyaların bir-birini tamamladığı vahid dövlət pensiya sistemi 

vasitəsilə yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları ödənilir 

[10]. 

 

Sosial müdafiənin digər ayrıca istiqaməti kimi dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən sosial müavinətlər sistemi fəaliyyət göstərir. Bu müavinətlər 

əmək pensiyası almaq hüququ olmayan şəxslərə verilir və onların yaşayışını 

minimal səviyyədə təmin etmək və ya hansısa istiqamət üzrə konkret ehtiyaclarını 

qarşılamaq məqsədi daşıyır. Əhaliyə sosial ödənişlər sistemində tamamlayıcı amil 

qismində üçüncü istiqamət üzrə isə aztəminatlı əhalinin minimum maddi 

tələbatının ödənilməsinə yönəldilən ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata 

keçirilir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən və aztəminatlı əhalinin 

gəlirlərinin ehtiyac meyarı ilə müəyyən olunan bəlli bir gəlir səviyyəsinin üzərinə 

çıxarılmasını nəzərdə tutan bu yardım sosial qeyri-bərabərliyin azaldılması, 

həmin əhali kateqoriyalarının istehlak və xidmətə əlçatanlığının artırılması üçün 

reallaşdırılan mühüm sosial müdafiə tədbiridir [11]. 
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Son illərdə dövlətin sosial siyasəti daha da genişləndirilmişdir. Həmçinin dövlətin 

maliyyə imkanlarının artması sosial problemlərin həlli üçün daha çox vəsait 

ayrılmasına şərait yaratmışdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev də qeyd etmişdir ki, 

gəlirlər artdıqca, əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işlər daha 

intensiv xarakter alacaqdır: “Sosial problemlərin həlli daim diqqət mərkəzində 

olmalıdır. Bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir, çox böyük vəsait ayrılır. 

Xüsusilə məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi əlillərinin 

sosial problemlərinin həlli üçün böyük vəsait ayrılır. Onlar üçün şəhərciklər 

salınır, minlərlə ev tikilib və tikiləcəkdir” [12]. 

 

İnklüziv sosial siyasət aspektindən yanaşarkən ölkədə aztəminatlı əhaliyə dövlət 

qayğısını əks etdirən göstəricilər içərisində ayrı-ayrı qrup vətəndaşlara müxtəlif 

ünvanlı konpensasiyaların verilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilməlidir. Əhalinin 

sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə son dövrlər ünvanlı sosial yardımın 

məşğulluqla əlaqələndirilməsi siyasətinin tətbiqinə başlanmışdır. Qeyd edək ki, 

sosial yardımın məşğulluqla əlaqələndirilməsinin, yəni sosial yardım alan 

əhalinin fəal əmək proqramlarına cəlb edilməsinin məqsədləri kimi aşağıdakılar 

göstərilir: 

- onların potensial işəgötürənlərlə əlaqələndirilməsi  

- əmək bacarıqlarının artırılması  

– özünüməşğulluğun təbliği və kreditləşmə ilə dəstəklənməsi  

- sosial inkluzivliyin artırılması [13]. 

 

 Sosial yardımın məşğulluqla əlaqələndirilməsi məsələsi ‘‘Azərbaycan 2020 

Gələcəyə Baxış’’ İnkişaf Konsepsiyasında da öz əksini tapmışdır. Konsepsiyada 

göstərilir ki, müasir sosial texnologiyalardan istifadə yolu ilə sosial yardımların 

səmərəliliyi artırılacaq, mövcud ünvanlı dövlət sosial yardımı sistemi ilə yanaşı 

fəal sosial yardım proqramları (özünədəstək, güzəştli sosial kreditləşmə) da tətbiq 

olunacaqdır [4].Məlum olduğu kimi, artıq bu istiqamətdə bir sıra addımlar 

atılmışdır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında 

vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, əhalinin 

məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının 

formalaşdırılmasına dəstək vermək məqsədilə sosialyönümlü layihələr həyata 

keçirən “ABAD” (Ailə Biznesinə Asan Dəstək) mərkəzlərinin yaradılması ölkədə 

inküziv sosial siyasətin təmin olunmasında atılan səmərəli idarəetmə 

qərarlarından biri hesab oluna bilər.  

 

“ABAD” mərkəzləri tərəfindən dekorativ-tətbiqi xalq sənətkarlığı və kənd 

təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən ailə bizneslərinə dəstək layihələri həyata 

keçirilir. “ABAD” mərkəzləri həmçinin ailə təsərrüfatlarına biznes-planlaşdırma, 

marketinq, brendinq və dizayn, maliyyə-mühasibat, hüquqi yardım xidmətləri 

göstərirlər [14]. 
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Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi sosial siyasətin mühüm istiqamətlərindən 

biri də şəhid ailələrinin sosial-məişət problemlərinin həlli, onların sosial 

inkişafına göstərilən dəstək qeyd olunmalıdır. Belə ki, onların böyük bir qrupu 

dövlət vəsaiti hesabına mənzillərlə və minik maşınları ilə təmin olunmuş, 

minlərlə əlil dərman preparatlarının verilməsi, sanatoriya-kurort müalicəsi 

göstərilməsi ilə əlaqədar hər il birdəfəlik maliyyə yardımı göstərilir. 

 

Ermənistanın iğalçılıq siyasətinin nəticəsində yaranmış humanitar problemlərin 

həlli, bu münaqişədən zərər çəkmiş vətəndaşların layiqli həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılması da ölkədə həyata keçirilən inklüziv inkişaf siyasətinin mühüm 

komponentlərindən birini təşkil edir. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən çoxşaxəli 

siyasət həyata keçirilir. Məsələn, məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan və 

şəhid ailəsindən olan, habelə valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş şəxslər dövlət təhsil müəssisələrində təhsil haqqını ödəməkdən 

azad olunmuş, həmçinin ümumilikdə məcburi köçkünlərin mənzil-məişət 

şəraitinin yaxşılaşdırılması və digər sosial problemləri dövlət tərəfindən həll 

edilməkdədir. 

 

 Son iyirmi il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə 5900-dən çox 

fərdi ev və mənzil, altı mindən çox minik maşını verilmişdir. Son illərdə 100-ə 

yaxın qəsəbə salınıb. Üç yüz minə yaxın köçkün evlərlə, mənzillərlə təmin edilib 

[15]. 

 

Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasətin əsas məqsədi əhalinin həyat 

şəraitin yüksəldilməsi, məşğulluğun təmin edilməsi, beləliklə də inklüziv sosial 

inkişafın təmin edilməsindən ibarətdir. Bütün ictimai-iqtisadi formasiyalarda 

əhalinin və onun mühüm tərkib hissəsi olan əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalı 

prosesinin özünün normal surətdə həyata keçirilməsi və insanların həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilk növbədə onların nə ilə məşğul olmasından, 

ictimai və şəxsi mənafe baxımından onların əməyinin necə təşkil edilməsindən və 

malik olduqları əmək qabiliyyətindən sosial-iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə 

səmərəli istifadə olunmasından asılıdır. Buna görə də bütün cəmiyyətlərdə 

əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi dövlət səviyyəsində həll 

edilməsi zəruri olan ən mühüm sosial-iqtisadi və həm də çox mürəkkəb siyasi 

vəzifələrdən biridir. Bu səbəbdən də hazırda respublikamızda səmərəli məşğulluq 

siyasəti tədbirlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinə böyük önəm 

verilir. Çünki bazar münasibətlərinə keçilməsi ölkəmizdə dəyişən, inkişaf edən 

iqtisadi, sosial və siyasi şəraitə uyğun gələn səmərəli məşğulluq, fəal əmək bazarı 

siyasəti və əhalinin mühafizəsi sisteminin formalaşmasını obyektiv zərurətə 

çevirmişdir [7, 65]. 

 

Azərbaycan Respublikasında məşğulluqla bağlı dövlət siyasəti 2001-ci ildə qəbul 

edilmiş «Məşğulluq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu əsasən həyata 

keçirilir. Həmin Qanunun «Məşğulluq sahəsində dövlət siyasəti» adlanan altıncı 
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maddəsində deyilir: «Dövlət vətəndaşların səmərəli və sərbəst seçilmiş 

məşğulluğunun təmin edilməsinə köməklik göstərir» [1].Qeyd edək ki, ölkədə 

inklüziv inkişafın təmin edilməsi siyasəti çərçivəsində əlillərin məşğulluq 

problemləri dövlət məşğulluq siyasətində mühüm yerlərdən birini tutur. 

 

Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu məsələləri “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” 

İnkişaf Konsepsiyasında öz əksini tapmışdır. Konsepsiyaya görə, “Əlilliyi olan 

şəxslərin cəmiyyətdən təcrid olunmasının qarşısının alınması və sosial 

infrastrukturdan maneəsiz istifadəsi üçün müvafiq layihələr hazırlanacaq və 

həyata keçiriləcək, habelə həmin şəxslərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi, onlar üçün məşğulluq imkanlarının artırılması məqsədi ilə sosial və 

peşə reabilitasiya müəssisələrinin sayı artırılacaqdır. Əlilliyi olan şəxslərin 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından faydalanmaq, 

kommunikasiya sistemləri vasitəsilə informasiya əldə etmək imkanları 

artırılacaqdır”[4].  

 

Həssas qrupların əmək bazarına inteqrasiyasının dəstəklənməsi istiqamətində 

görülən işlərdən Azərbaycan Hökuməti ilə BMT-nin İnkişaf Proqramı arasında 

“Əhalinin sosial cəhətdən həssas qrupları üçün inklüziv və layiqli iş yerlərinin 

yaradılması” texniki yardım layihəsinin imzalanması mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Layihə həssas qruplardan olan işsiz şəxslərin potensialını artırmaq və onların 

formal əmək bazarında səmərəli məşğulluğu üçün imkanlar yaratmaq məqsədinə 

xidmət edəcək[16]. 

 

Azərbaycanda sosial sahədə inklüzivliyin təmin edilməsinə “2016-2020-ci illər 

üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilati – Azərbaycan tərəfdaşliq çərçivəsi (UNAPF) 

sənədi” də mühüm töhfə verməkdədir. Belə ki, sənəddə bir sıra məsələlərlə 

yanaşı, göstərilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemi həm yoxsulları 

dəstəkləyən, həm də məşğulluq yönümlü inklüziv və dayanıqlı artım amillərini 

əhatə edərək, bir sıra iqtisadi sahələrə dair müqayisəli üstünlüklərini təklif edir. 

O, gənclərin, qadınların və əlilliyi olan insanların iqtisadiyyatda nisbətən 

əlverişsiz vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq, prioritet hədəf qrupları kimi, 

(xüsusən də kənd və rayon yerlərində yaşayan) bu kateqoriyaya aid olanların 

inkişafına güclü önəm verəcəkdir [9, 31]. 

 

Əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsində miqrasiya edən əhalinin 

hərəkətinin, ayrı-ayrı regionlarda əmək bazarının formalaşması xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla nizamlanması, keçmiş ittifaqın müxtəlif ərazilərindən 

respublikamıza məcburi surətdə qaçıb gəlmiş əmək qabiliyyətli əhalinin düzgün 

uçota alınıb işlə təmin edilməsi, məşğulluq dairəsində iqtisadi fəal əhali üzrə 

özünü idarə edən mexanizmin yaradılması, əhalinin işlə təmin edilməsi üçün ayrı-

ayrı ərazilər üzrə məqsədli kompleks proqramların işlənib hazırlanması və s. 

tədbirlərin həyata keçirilməsinin də mühüm əhəmiyyəti vardır [8, 56].   
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“2016-2020-ci  illər üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilati – Azərbaycan tərəfdaşliq 

çərçivəsi (UNAPF) sənədi”ndə əmək miqrasiyası proseslərinin səmərəli 

idarəetməsində də dövlət qurumları ilə birgə iş nəzərdə tutulmuşdur. Sənəddə 

göstərilir ki, e-xidmətlərin gücləndirilməsinin və Dövlət Miqrasiya Xidmətində 

potensialın artırılmasının yekunda miqrantlara, xüsusən də miqrant fəhlələrə, 

habelə işəgötürənlərə və ümumi əhaliyə daha keyfiyyətli və operativ xidmətlərin 

göstərilməsi ilə nəticələnəcəyi gözlənilir [17].  

 

Ölkədə inklüziv və dayanıqlı sosial siyasətin həyata keçirilməsi, bu aspektdə 

məğulluq sahəsində dövlət siyasətinin günün tələblərinə uyğun şəkildə 

qurulmasını zəruri edir. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il 

tarixli “Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanın [2] 

xüsusi əhəmiyyəti vardır.  

 

Fərmana əsasən yaradılan DOST Agentliyi və mərkəzləri ölkəmizdə məşğulluq, 

əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində idarəçilik və əhaliyə xidmətlər 

sisteminin innovativ  əsaslar üzərində inkişafına, tam keyfiyyətli mərhələyə daxil 

edilməsinə hesablanıb. “DOST” mərkəzləri əmək, məşğulluq, sosial təminat, 

ünvanlı dövlət sosial yardımı, əlillik, pensiya, sosial sığorta və digər aidiyyəti 

sahələrdə xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi üzrə təkmil və sistemli, 

sadələşdirilmiş, eyni zamanda, bir-biri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə, tam şəffaf, 

operativ və vətəndaşlarla açıq iş şəraitində əhaliyə təqdim etməyə imkan verəcək. 

“DOST” mərkəzinə müraciət edən vətəndaşın hansı sosial təminat növü ilə təmin 

edilmək hüququnun olub-olmadığı elektron məlumat bazalarında onunla bağlı 

məlumatların operativ araşdırılması nəticəsində dərhal müəyyənləşəcək. Belə bir 

hüquq yarandığı halda vətəndaş elə mərkəzdəcə aidiyyəti sənədləri təqdim 

etməklə təyinat aparılacaq və müvəkkil banka onun üçün ödəniş kartı sifariş 

olulanacaq. Yaxud işsiz və işaxtaran şəxsə mərkəzdə onun üçün bütün mümkün 

məşğulluq xidmətləri təqdim ediləcək və seçiminə uyğun təminat həyata 

keçiriləcək. Həmçinin reabilitasiya, sosial sığorta münasibətləri, sosial xidmətə 

cəlbolunma və digər sahələr üzrə belə xidmətlər göstəriləcək [18]. 

 

Azərbaycanda aparılan inklüziv sosial siyasət öz bəhrəsini verməkdədir. Bunun 

bariz göstəricilərindən biri Dünya Bankının hesabatında işsiziklə bağlı yer almış 

məlumatlardır. Belə ki, Dünya Bankının məlumatına görə, Azərbaycan 

Respublikasında işsizlik səviyyəsi 49%-dən 5%-ə enib[19]. Bu isə olduqca yaxşı 

göstəricidir. Bunun nəticəsi olaraq ölkədə əlverişli demoqrafik vəziyyət müşahidə 

edilir. Əlverişli demoqrafik vəziyyət isə ölkənin gələcək inklüziv inkişafı üçün 

lazımı insani potensiala malik olmasının əlamətidir. İnklüziv inkişaf həmçinin 

sosial proqramlar kompleksinin reallaşdırılmasım nəzərdə tutur. Sosial siyasətin 

uğurunun indikatoru kimi Cini Əmsalından istifadə edilir.  
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Dünya İqtisadi Forumunun 2018-ci ilin əvvəlində elan etdiyi hesabata əsasən, 

CİNİ əmsalı üzrə Azərbaycanın mövqeyi bir sıra aparıcı inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdən üstündür. Hesabatın metodologiyasına əsasən, CİNİ əmsalı sub-

indikatoru 0-100 bal arasında dəyişir ki, 0 bal olduqda əhali arasında bərabərlik 

ən yüksək səviyyədə olması, 100 bal olduqda isə əhali arasında bərabərsizliyin ən 

yüksək səviyyədə olması kimi qiymətləndirilir. Sub-indikatorun hesablanması 

fiziki şəxslər və ev təsərrüfatlarında çalışan insanlar arasında gəlirlərin (vergi və 

köçürmədən sonra) bərabər və ədalətli şəkildə bölünməsini özündə ehtiva edir. 

Azərbaycan 28.6 balla qiymətləndirilib. Digər sub-indikator olan yoxsulluq üzrə 

də ölkəmizin mövqeyi yüksəkdir. Bu indikatorun ölkədə əhalinin neçə faiz 

hissəsinin 3 dollardan daha aşağı gəlir əldə etməsini təyin edir ki, həmin faiz 

dərəcələri ilə yoxsulluq göstəriciləri üzrə ölkələr sıralanır. Azərbaycan hesabatda 

orta-yüksək gəlirli ölkələr sırasına daxildir ki, bütün MDB-dən öndədir. Əlavə 

olaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, MDB-də yoxsulluq reytinqi üzrə ən aşağı 

göstərici sırasında Tacikistan, Qırğızıstan və Ermənistanın adı çəkilir[20]. 

 

Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında sosial siyasət uğurla həyata 

keçirilməkdədir. Sosial siyasət sahəsində qəbul edilmiş vacib idarəetmə qərarları 

ölkədə inklüziv inkişafın təmin edilməsinə gətirib çıxarır. Sosial sahədə 

idarəetməni təmin etmək məqsədilə həm normativ, həm də institusional addımlar 

atılmaqdadır. Həyata keçirilən sosial siyasət cəmiyyətdə insanların bərabər 

inkişafına, xüsusilə də həssas qrupların cəmiyyətdə bəarabər imkanlara sahib 

olmasına yönəlmişdir. 

 

             İnklüziv inkişafın təmin edilməsində iqtisadi idarəetmə qərarlarının  

             əhəmiyyəti 

 

Ölkənin inklüziv inkişafı və inklüziv cəmiyyət quruculuğu prosesinə təsir 

göstərən ən mühüm amillərdən biri inkişaf edən iqtisadiyyatın mövcudluğudur. 

Adambaşına düşən ÜDM (Ümumi daxili məhsul) istehsalı ölkənin iqtisadi 

imkanlarını nümayiş etdirməklə yanaşı, inklüziv inkişafın səviyyəsini də 

müəyyən  etməyə imkan verir. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında 

adambaşına düşən ÜDM  2003-cü ildən başlayaraq fasiləsiz olaraq artmışdır.  

 

Dünya Bankının hesabatlarına görə, ölkədə adambaşına ÜDM son 13 ildə 3,5 

dəfədən çox artıb. Dünya Bankı, BMT İnkişaf Proqramı və digər beynəlxalq 

inkişaf institutlarının bilgilərinin təhlili göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında 

iqtisadi artım tempi dünyanın bir çox ölkələrindəkindən, o cümlədən "böyük 

iyirmiliyə" (G 20) daxil olan dövlətlərdəkindən sürətlidir. Dünya Bankının 

məlumatlarına görə, təhlilə cəlb olunan dövrdə göstərilən qrup ölkələrində qeyd 

edilən iqtisadi indikator 3 dəfədən artıq yalnız Çin Xalq Respublikasında artıb. 

Digər G 20 ölkələrində, həmçinin sabiq Sovetlər Birliyi respublikalarında iqtisadi 

artım dinamikası daha aşağı olub[21].  
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Diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, iqtisadi və sosial inkişaf proseslərinin idarə 

edilməsinin müasir metodları və onların innovativ xarakteri sayəsində ölkə 

iqtisadiyyatında kəmiyyət göstəricilərinin artımı ilə yanaşı, inkişafın keyfiyyət 

göstəricilərində də nəzərəçarpacaq dəyişikliklər qeydə alınıb. Bu ilk növbədə 

davamlı inkişafın vacib göstəricilərindən olan enerji istifadəsi səmərəliliyinə 

aiddir[5, 135].  

 

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, dünyanın fərqli ölkələrində enerji istifadəsi 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün iki indikatordan faydalanırlar. Onlardan 

biri ölkədə bir vahid enerjinin istifadəsi hesabına istehsal olunan ÜDM-in 

dəyərinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. İkinci metodika 1000 ABŞ dolları 

dəyərində ÜDM istehsalına xərclənən enerji miqdarının qiymətləndirilməsini 

nəzərdə tutur. Hər iki halda ÜDM-in dəyəri alıcılıq qabiliyyəti pariteti nəzərə 

alınmaqla ABŞ dolları ilə müəyyən edilir. Enerji vahidi ekvivalenti kimi onun 1 

kiloqram neftdəki miqdarı götürülür. Enerji vahidi ekvivalenti kimi bu 

göstəricinin seçilməsi müəyyən zaman kəsiyində neftin qiymətinin bütün 

dünyada eyni olması ilə bağlıdır. Bu fərqli ölkələrdə enerji istifadəsi 

səmərəliliyinin müqayisəsi üçün imkan yaradır[6, 10].  

 

Dünya İqtisadi Forumunun 2018-ci ilin yanvarında açıqladığı hesabata görə, 

inklüziv inkişafa dair müqayisəli qiymətləndirməyə əsasən, Azərbaycan keçid 

iqtisadiyyatına malik ölkələr arasında 4,69 indeksi ilə üçüncü yeri tutub[22]. 

Azərbaycan keçid iqtisadiyyatına sahib ölkələrdən Litva və Macarıstandan 

sonrakı yerdə qərarlaşmaqla ciddi nəticə göstərib. Məlum olduğu kimi, Litva və 

Macarıstan Avropa İttifaqının üzvləridir. Qeyd edək ki, sirr deyildir ki, 

Azərbaycanın bu cür reytinqdə qabaqcıl yerdə qərarlaşması ölkədə aparılan 

iqtisadi və social sahədə həyata keçirilən islahatlar və səmərəli idarəetmə 

nəticəsində mümükün olmuşdur.  

 

Əlbəttə ki, inklüziv inkişafın təmin edilməsi, bu istiqamətdə uğurlara nail 

olunması üçün iqtisadi imkanlar mühüm əhəmiyyətə malikdir. Iqtisadi imkanlar 

əhalinin layiqli həyat şəraitinin təmil edilməsində təməl amillərdəndir. Lakin 

sözsüz ki, mövcud resursların səmərəli idarə edilməsi inklüziv inkişafın əsas 

təminatçısıdır. Əgər iqtisadi potensial düzgün şəkildə idarə edilməzsə, ölkənin 

inkişafından, cəmiyyətin həmin inkanlardan yararlanması qeyri-mümkündür. 

Beləliklə də bütün bu amillər səmərəli idarəetmənin vacibliyini bir daha ortaya 

qoyur.  

 

Akademik U.Ələkbərov “İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018” hesabatında ölkəmizin 

tutduğu mövqe ilə bağlı müqayisəli təhlil aparır və br sıra mühüm nəticələrə gəlir. 

O, göstərir ki, Litva iqtisadi imkanlarına görə keçid iqtisadiyyatına malik ölkələr 

qrupunda birincidir. Bu imkanlar Litva hökuməti tərəfindən düzgün 

qiymətləndirib və idarə edilib və nəticədə ölkə inklüziv inkişaf göstəricisinə görə 

lider olub. Macarıstan inklüziv inkişaf göstəricisinə görə bu qrupun ikincisidir.  



 Azərbaycanda inklüziv inkişafin təmin olunmasinda…                                                   57 

 

Onun iqtisadi imkanları isə dördüncü yerə uyğun gəlirdi. Lakin resursların 

səmərəli idarə edilməsi Macarıstanın ikinci yer tutmasına yol açıb. İqtisadi 

imkanları ikinci yerə uyğun gələn Polşa göstərilən qrupda inklüziv inkişaf 

indeksinə görə yalnız beşinci yer tuta bilib. Lakin Azərbaycan Respublikası 

inklüziv inkişaf məqsədlərinə nail olmaq naminə resursların optimal idarə 

edilməsi sahəsində daha yüksək səmərəlilik nümayiş etdirib. Müqayisəli təhlil 

göstərib ki, ölkənin iqtisadi imkanları 26-cı yerə uyğun gəlib. İqtisadi və sosial 

inkişaf proseslərinin düzgün planlaşdırılması və idarə edilməsi Azərbaycanın 

nisbətən məhdud iqtisadi imkanlarla keçid iqtisadiyyatına malik ölkələr arasında 

inklüziv inkişaf üzrə üçüncü yerə yüksəlməsinə səbəb olub. Azərbaycan 

Respublikasının inklüziv inkişaf indeksi bəzi iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkərinkindən də yüksəkdir [5, 135]. 

 

“İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018” hesabatında dövlət borcunun ÜDM-də payı 

yüksək qiymətləndirilib. Dövlət borcu ilə bağlı indikatorunun metodologiyasına 

görə, xalis borcun tərkibinə müxtəlif öhdəliklər daxildir. Bu öhdəliklərə 

depozitlər, istiqrazlar, ödəniləcək kreditlər, sığorta, pensiyalar və digər öhdəliklər 

dövlət borcunun tərkib hissəsidir. Hesabatın qiymətləndirilməsi göstərir ki, 

Azərbaycan dövlət borcunun ÜDM-də payına görə MDB və regionun lider 

dövlətidir. Bundan əlavə, Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları beynəlxalq 

iqtisadi qurumlar qarşısında rahat borc götürməyə imkan yaradır. Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan beynəlxalq layihələr rentabelliyinə və gələcək 

perspektivlərinə görə aparıcı beynəlxalq iqtisadi təşkilatların, bankların və 

fondların hər zaman diqqətində olub. Bu səbəbdən Azərbaycan dövlət borclarının 

səmərəli icrasına görə hər zaman nüfuzlu beynəlxalq indekslər tərəfindən müsbət 

qiymətləndirilib[20].  

 

Ölkədə inklüziv iqtisadi inkişafın hazırkı səviyyəsinə nail olunmasında 

Azərbaycanda sahibkarlığın və biznesin inkişafı ilə bağlı yaradılmış mühit, 

həyata keçirilən iqtisadi islahatlar mühüm rol oynayır. Bu isə özlüyündə belə bir 

fikri bir daha təsdiq edir ki, ölkədə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı atılan addımlar 

strateji əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycan iqtisadiyyatının bundan sonrakı 

mərhələdə də bütün əsas parametrlər üzrə inklüziv inkişafının təmini üçün zəmin 

vardır.  

 

Ölkədə inklüziv iqtisadi inkişafın təmin edilməsində artıq dördüncüsünün icrasına 

başlanan regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramlarının böyül rolu vardır. 

Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət 

proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə 

bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft 

sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial 

infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni 
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müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və nəticədə, əhalinin məşğulluğunun 

artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.Dövlət 

proqramlarının icra olunduğu 2004–2018-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul 

3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd 

təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artmışdır. Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü 

tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş 

yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi 

isə 5,1 faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı 

işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır[3]. 

 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda inklüziv iqtisadi inkişafın təmin olunması, əldə 

olunmuş uğurlar həyata keçirilmiş məqsədyönlü dövlət siyasətinin bəhrəsidir. 

Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrini əhatə edən islahatlar strategiyası, xüsusilə 

qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş addımlar bu gün öz nəticəsini 

verməkdədir. Həmçinin regionların inkişafına verilən dəstək mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Bütün bunların nəticəsidir ki, ölkəmiz artıq inklüziv iqtisadi inkişaf 

istiqamətində xeyli yol qət edə bilmişdir. Bu isə hazırda müxtəlif nüfuzlu 

beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapır. Bu gün ölkə iqtisadiyyatının inklüziv 

xüsusiyyətləri qlobal səviyyədə etiraf olunur.  

 

Nəticə 

 

Azərbaycan Respublikasında uğurla həyata keçirilməkdə olan sosial 

siyasət və bu sahədə innovativ və səmərəli idarəetmə tədbirləri ölkədə inklüziv 

inkişafın təmin edilməsinə gətirib çıxarır. Sosial sahədə inklüziv inkişafı təmin 

etmək məqsədilə həm normativ, həm də institusional addımlar atılmaqdadır.  

Həyata keçirilən sosial siyasət cəmiyyətdə insanların bərabər inkişafına, xüsusilə 

də həssas qrupların cəmiyyətdə bəarabər imkanlara sahib olmasına yönəlmişdir. 

Sosial sfera ilə birbaşa əlaqəli olan inklüziv iqtisadi inkişaf məqsədlərinə nail 

olunması da uzunmüddətli dövrə hesablanmış iqtisadi strategiyadan asılıdır. 

Hazırda Azərbaycanda inklüziv inkişafla bağlı əldə olunmuş uğurlar həyata 

keçirilmiş məqsədyönlü dövlət siyasətinin bəhrəsidir. Ölkə iqtisadiyyatının bütün 

sahələrini əhatə edən islahatlar strategiyası, xüsusilə qeyri-neft sektorunun 

inkişafına yönəlmiş addımlar bu gün öz bəhrəsini verməkdədir. Həmçinin 

regionların inkişafına verilən dəstək mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütün bunların 

nəticəsidir ki, ölkəmiz artıq inklüziv inkişaf istiqamətində xeyli yol qət edə 

bilmişdir. Bu isə hazırda müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapır. 

Təsadüfi deyildir ki, bu gün ölkə iqtisadiyyatının inklüziv xüsusiyyətləri qlobal 

səviyyədə etiraf olunur.  
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                             SUMMARY 

 

The role of social and economic policy in ensuring inclusive 

development in Azerbaijan 

 

Gulnara Gurbanova 

Academy of Public Administration under the President of the 

Republic of Azerbaijan,  Baku , Azerbaijan 

 

 

Inclusive development of society is directly linked to the accepted 

social and economic decisions of the State. At present, significant progress 

has been gained in the direction of inclusive society building in 

Azerbaijan. The achievements of Azerbaijan's inclusive development are 

reflected in the report of the World Bank published in early 2018. Thus, 

Azerbaijan ranks third among the developing countries.Successful social 

policy in the Republic of Azerbaijan and innovative governance practices 

in this field lead to inclusive development in the country. Both regulatory 

and institutional steps are taken to ensure efficient management in the 

social sphere. The implemented social policy focuses on the equal 

development of people in the society, especially on vulnerable groups in 

society. 

 

Economic opportunities are crucial for ensuring inclusive 

development, achieving success in this direction. Economic opportunities 

are a key factor in providing decent living conditions for the population. 

But, of course, the efficient management of existing resources is the key 

provider of inclusive growth. If the economic potential is not properly 

managed, it is impossible for the society to benefit from these 

opportunities in the development of the country.The strategy of reform, 

covering all the spheres of the Azerbaijani economy, particularly the steps 

taken to develop the non-oil sector, today demonstrates its productive 

outcome. Support for the development of the regions also has a great 

importance. As a result of all this, our country has already made significant 

progress towards inclusive development. 

 

Key words:  Inclusive development, social and economic reforms, 

efficiency in management, social inclusion, inclusive economic 

development. 
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                                         РЕЗЮМЕ 

 

Роль социально-экономической политики в обеспечении 

инклюзивного развития в Азербайджане 

 

 

Гюльнара Гурбанова 

Академии Государственного Управления при Президенте 

Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан 

 

 
Инклюзивное развитие общества напрямую связано с 

принимаемыми социально-экономическими решениями государства. В 

настоящее время достигнут значительный прогресс в направлении 

построения инклюзивного общества в Азербайджане. Достижения 

инклюзивного развития Азербайджана отражены в отчете Всемирного 

банка, опубликованном в начале 2018 года. Таким образом, 

Азербайджан занимает третье место среди развивающихся 

стран.Успешная социальная политика в Азербайджанской Республике и 

инновационные методы управления в этой области ведут к 

инклюзивному развитию в стране. Для обеспечения эффективного 

управления в социальной сфере предпринимаются как нормативные, так 

и институциональные шаги. Осуществляемая социальная политика 

направлена на равное развитие людей в обществе, особенно в 

отношении уязвимых групп в обществе. 

 

Экономические возможности имеют решающее значение для 

обеспечения инклюзивного развития, достижения успеха в этом 

направлении. Экономические возможности являются ключевым 

фактором обеспечения достойных условий жизни населения. Но, 

конечно же, эффективное управление существующими ресурсами 

является ключевым фактором всестороннего роста. Если экономический 

потенциал не используется должным образом, общество не может 

воспользоваться этими возможностями в развитии страны. Стратегия 

реформ, охватывающая все сферы экономики Азербайджана, в 

частности шаги, предпринимаемые для развития ненефтяного сектора, 

сегодня демонстрирует свои продуктивные результаты. Поддержка 

развития регионов также имеет большое значение. В результате всего 

этого наша страна уже достигла значительных успехов на пути к 

инклюзивному развитию. 

 

Ключевые слова: Инклюзивное развитие, социально-

экономические реформы, эффективность управления, социальная 

инклюзивность, инклюзивное экономическое развитие. 
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