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Layihə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf 
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Giriş 

Hər bir ölkədə aztəminatlı ailələrin yoxsulluqla üzləşməsinin qarşısını almaq və sosial rifahının 

yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif sosial proqramlar həyata keçirilir. Belə proqramlar müavinətlərin 

təyin edilməsi yanaşmasına görə iki yerə ayrıla bilər; şərti və qeyd-şərtsiz. Əgər birinci yanaşmada 

şəxs və ailə müavinət almaq üçün müəyyən şərtləri təmin etməlidirlərsə, ikinci yanaşmada heç bir 

tələb irəli sürülmür – ailənin yoxsul olması müavinətin təyin edilməsi üçün kifayətdir. Bu məqalənin 

mövzusu müavinətlərin şərti qaydada verildiyi sistem olacaqdır.  

 

Şərtlilik prinsipinin üstünlükləri 

 
Sosial elmlər sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlərin böyük əksəriyyəti bu qənaətdədirlər ki, 

müavinət şəxsin və ailənin ehtiyaclarına müvafiq ölçüdə verildikdə, şərtlilik prinsipi sosial müdafiə 

vəsaitinin daha səmərəli və sərfəli istifadəsinə imkan yaradır (   ). Belə ki, universalist prinsip əsasında 

sosial siyasət həyata keçirmək adətən daha böyük maddi vəsaitə malik ölkələr üçün rahat olur, çünki 

bu halda əhalinin daha böyük bir qismi sosial yardımlardan faydalanır. Lakin şərtlilik prinsipini tətbiq 

edərək, məhdud sosial müdafiə büdcəsi ilə əhalinin ən yoxsul təbəqəsinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 

olar. Məsələn, Meksikada ÜDM-ın yalnız 0,5%-i qədərində vəsait xərcləyərək dövlət çox qısa müddət 

ərzində milyonlarla yoxsul insanı nəyinki yoxsulluq girdabından çıxarmış, onların uzun müddətli 

sosial inkişafını təmin etmişdir.  

Müavinətin şərti verilməsini.4 



7n digər üstünlüyü kimi bu göstərilir ki, yalnız müavinətə həqiqi ehtiyacı olanlar proqrama müraciət 

edirlər. Başqa sözlə, bir şəxs müavinəti hər hansısa saxtakarlıqla alsa belə, o, şərtləri ödəmədiyi halda 

həmin müavinətdən məhrum ediləcəyindən, bu, həmin şəxsdə müraciət marağını azaldır.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, şərtlilik prinsipinin tətbiq edildiyi sistemlərdə yeganə məqsəd yalnız 

yoxsul əhalinin yoxsulluq girdabından çıxarılması deyil – insan kapitalının inkişafı da eyni dərəcədə 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, təkcə müavinətin verilməsi şəxsdə əməyə qarşı həvəsi azalda bilər ki, 

bu da yekun nəticədə iqtisadiyyata zərər verir. Şərtlilik prinsipi əsasında aparılan sosial siyasətdə isə 

əsas məqsəd kimi insan kapitalının inkişafına xidmət edə biləcək şərtlər əsasında sosial yardım təyin 

edilməsidir. İnanılır ki, müavinət alanlar təyin edilən şərtlərə əməl edərək əmək bazarına qoşula, uzun 

müddətli işlə təmin edilə bilərlər. Həmin şərtlərə adətən aşağıdakılar aid edilir; 

 

- müavinət alan şəxslər müntəzəm qaydada sağlamlıq yoxlanışından keçməlidirlər ki, bu da 

xəstəliklərin vaxtında aşkarlanması üçün önəmlidir.  

- yoxsul ailələrdə maddi imkansızlıq ucbatından bir çox hallarda uşaqlar təhsildən ayrı 

qaldıqlarından, uşağa sahib və müavinət alan ailələrə əlavə təhsil qrantları verilir; bu halda, 

həmin ailədən uşağın təhsilinin (təhsilin bütün pillələri əhatə edilir) davam etdirilməsi tələb 

edilir. Şərtilik prinsipinin tətbiq edildiyi ölkələrin əksəriyyətində müavinət alan şagird və 

tələbələrdən il ərzində keçirilən dərslərin 80-85%-də iştirak etmələri tələb edilir (Dünya Bankı 

2009). Lakin məktəblərin olmadığı ərazilərdə yaşayan uşaq və şagirdlər qarşısında təhsillə 

bağlı hər hansısa şərt qoyulmur. 

 

 

Bu məqalədə ilk olaraq Azərbaycanda sosial müdafiə aləti vasitəsilə yoxsulluğun azaldılmasına qarşı 

aparılan dövlət siyasəti və onun ümumi məsələləri haqqında danışılacaqdır. Növbəti bölümdə isə 

yoxsulluğun azaldılmasına qarşı mübarizədə özlərinə məxsus innovativ siyasət ilə diqqət çəkən 

ölkələr – Meksika, Braziliya və Çilinin təcrübələri nəzərdən keçiriləcəkdir. Sonda isə Azərbaycanda 

aparılan sosial müdafiə siyasətinin daha da təkmilləşdirilərək yoxsulluğun uzun müddətli dövr üçün 

azaldılması və insan kapitalının inkişafı istiqamətində təkliflər irəli sürüləcəkdir.  

 



Beynəlxalq təcrübə 

Təcrübələri nəzərdən keçiriləcək ölkələrdə Azərbaycanda həyata keçirilən ÜSY proqramının ekvalenti 

kimi şərti pul transfertləri (ŞPT) qarşıya çıxır. Müəyyən əlamətləri fərqli olsa da, mahiyyətcə ÜSY ilə 

oxşarlıq təşkil edən bu sosial tədbir bir çox ölkələrdə ciddi müsbət nəticələr vermişdir. Bu bölümdə 

Meksika, Braziliya və Çilinin təcrübələri nəzərdən keçiriləcəkdir.  

Meksika 

Dünyada ən uğurlu ÜSY proqramlarından biri hesab edilən Oportunidades (artıq Prospera adlanır) 

Meksikada yoxsulluğun % azaldılmasında ciddi rol oynamışdır. 1997-ci ildən etibarən fəaliyyətdə 

olan bu proqram əsasən ən yoxsul hesab edilən sosial qrupları (ümumi əhalinin 25%-i) əhatə edir 

(Farfan və başqaları 2011). Oportunidades proqramında şərtililik prinsipi rəhbər tutulur. Əsas məqsəd 

insan kapitalının inkişafına xidmət edə biləcək şərtlər əsasında sosial müavinət alanlarda asılılığın 

qarşısının alınması və sosial fəallığın artırılması olmuşdur. İnanılır ki, müavinət alanlar təyin edilən 

şərtlərə əməl edərək əmək bazarına qoşula, uzun müddətli işlə təmin edilə bilərlər, çünki həmin şərtlər 

onlardan təhsil və sağlamlıq sahəsində müəyyən fəaliyyətləri göstərmələrini tələb edir. Oportunidades 

proqramının üç əsas məqsədi var; 

- uşaqların və gənclərin məktəbə və universitetə getməsi və iştirakının təşviq edilməsi 

- aztəminatlı ailələrin səhhəti və qidalanmasının yaxşılaşdırılması  

- mövcud və gələcəkdə yarana biləcək yoxsulluğun qarşısının alınması 

Geniş miqyaslı olduğundan, proqramın icrasında yalnız Meksika Sosial İnkişaf Nazirliyi yox, səhiyyə, 

təhsil və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə məsul olan dövlət qurumları da rol oynayırlar. İcraatı ən sərfəli 

proqramlardan biri kimi dünyada ad çıxaran bu proqram üçün Meksika dövləti ÜDM-ın yalnız 0,5%-

i qədərində vəsait xərcləyir. Proqramın birbaşa mərkəzi büdcədən verilən vəsaitlə maliyyələşir. 2012-

ci il hesabatına əsasən, ailələrə verilən müavinətlərin orta məbləği $130 olmuşdur (İnter-American 

Development Bank 2013). Maraqlı cəhətlərdən biri də bundan ibarətdir ki, ailəyə verilən müavinət 

birbaşa olaraq ailədəki ana statusuna malik şəxsə verilir, çünki Meksikada aparılan araşdırmalar 

göstərmişdir ki, bir çox patriarxal cəmiyyətlərdə olduğu kimi, burada da ailənin qayğısına daha çox 

qadın qalır, uşaqların təhsil və qidalanması ilə onlar maraqlanır. 

Qeyd edildiyi kimi, Oportunidades proqramının yoxsulluğa qarşı mübarizəyə baxışı belədir ki, yoxsul 

ailələrə yalnız pul ödəncləri verərək, onların vəziyyətini uzun müddət üçün yüksəltmək olmaz . Bu 

ənənəvi yanaşmada yoxsul ailələr yalnız sosial müavinət alır, ancaq onlardan əmək bazarına 



inteqrasiya və təhsil almaq kimi şərtlər tələb edilmir ki, bu da insan kapitalının inkişafı nöqteyi-

nəzərdən düzgün deyildir. Məhz buna görə də, bu proqram çərçivəsində müavinətlər müəyyən şərtlər 

əsasında verilir. Həmin şərtlərə aşağıdakılar aiddir; 

- müavinət alan şəxslər müntəzəm qaydada sağlamlıq yoxlanışından keçməlidirlər ki, bu da 

xəstəliklərin vaxtında aşkarlanması üçün önəmlidir.  

- yoxsul ailələrdə maddi imkansızlıq ucbatından bir çox hallarda uşaqlar təhsildən ayrı 

qaldıqlarından, uşağa sahib və müavinət alan ailələrə əlavə təhsil qrantları verilir; bu halda, 

həmin ailədən uşağın təhsilinin (təhsilin bütün pillələri əhatə edilir) davam etdirilməsi tələb 

edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məktəb və xəstəxanaların (eləcə də klinikaların) mövcud olmadığı kənd 

yerlərində isə dövlət infrastruktur yaratmışdır ki, ailələr onlardan tələb edilən şərtləri təmin edə 

bilsinlər. 

2011-ci il məlumatına görə, qidalanma və sağlamlıqla bağlı yoxsul ailələrə ödənilən aylıq müavinətin 

həcmi ortalama $35, və hər bir 9 yaşdan aşağı uşaq üçün əlavə $9 olmuşdur 

(www.oportunidades.gob.mx). Aylıq təhsil qrantlarının həcmi isə ailədəki övladın aldığı təhsil 

dərəcəsinə (ibtidai, orta və ali təhsil) görə  $13-82 arası dəyişmişdir. 

Nəticələr olduqca müsbət olmaqla yanaşı, tez bir zamanda öz effektini göstərmişdir. Proqramın 

icrasına başlanandan 10 il sonrakı müddətdə orta və ali məktəblərə gedən aztəminatlı ailələrin 

uşaqlarının sayı yerdən asılı olaraq 10-85% (bu artım yoxsulluğun yüksək həddə olduğu kənd 

yerlərində daha kəskin olmuşdur) arası artmışdır. Proqramın tətbiqindən qısa müddət sonra kənd 

yerlərində sağlamlıq yoxlanışlarının faiz artımı 35% səviyyəsində müşahidə edilmişdir. Azyaşlı 

uşaqlar arasında vitamin çatışmazlığı halları və bundan meydana gələn xəstəliklərin, o cümlədən də, 

doğum zamanı ana ölümlərinin sayında nəzərəçarpacaq azalma müşahidə edilmişdir (Oportunidades 

2012). 

Oportunidades proqramının yoxsulluğa baxışı da bir çox ölkələrdəkindən, o cümlədən Azərbaycandan 

fərqlidir. Burada yoxsulluğun ölçülməsində yalnız əmək haqqı səviyyəsi nəzərə alınmır – bir sıra 

keyfiyyət göstəriciləri də diqqət mərkəzində saxlanılır (Vivir Mejor 2012). Məhz buna görə də, ailənin 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsində istifadə edilən metodologiya fərqlidir. Belə ki, aşağıda sadalanan 

http://www.oportunidades.gob.mx/


indikatorlar üzrə də qiymətləndirilmə aparılır, və ailədəki şəxslər həmin göstəricilərdən birinə cavab 

verirsə yoxsul, üçünə cavab verirsə həddindən artıq yoxsul hesab edilirlər;   

- ailə üzvlərinin qidalanma vəziyyəti 

- ev şəraiti 

- ailədəki uşaqların təhsil vəziyyəti 

- ailənin yaşadığı ərazinin sosio-iqtisadi və coğrafi durumu 

Bu yanaşmanın başlıca üstünlüyü bundan ibarətdir ki, belə yanaşmada ailənin üzləşdiyi vəziyyət daha 

obyektiv qiymətləndirilir, üzləşdikləri problemlərə daha geniş həlli yolları axtarılır. Məsələn, iki 

yoxsul ailə fərz edək ki, onların əmək haqları təyin edilən səviyyədən aşağıdır. Ancaq tərəflərdən 

birinin mənzil şəraiti nisbətən daha yaxşıdır, və onun bir neçə yüksək dəyərli əmlakı (televizor, 

paltaryuyan və s.) vardır. Bundan başqa, Meksikada istifadə edilən metodologiyada ailənin yaşadığı 

ərazidəki yaşayış səviyyəsi və yoxsulluq həddi də nəzərə alınır.  

Bu ölkənin təcrübəsini bir cümlə elə ifadə etməli olsaq deyə bilərik ki, Meksika təcrübəsi göstərir ki, 

ciddi nəzarət və nazirliklərarası səmərəli əməkdaşlıq olduqda böyük sosial layihələr heç də böyük 

olmayan maddi vəsait hesabına həyata keçirilə bilər. 

Çili 

Bir çox cəhətdən Meksikada tətbiq edilən Oportunidades proqramına bənzəyən Chile Solidario sosial 

proqramı 2002-ci ildən etibarən tətbiq edilməkdədir. Yoxsulluğun azaldılması, insan kapitalının 

inkişafı, eləcə də, sosial müavinətlərin daha səmərəli qaydada istifadəsi məqsədilə yaradılan bu 

proqram ölkədəki ən yoxsul əhali qrupunu əhatə edir – ümumi əhalinin 5%-i. 2011-ci ildə aparılan 

hesablamalara görə, Solidario proqramının icrasına sərf edilən vəsait ÜDM-ın 0,08-0,1%-i təşkil 

etmişdir ki (de la Guardia və başqaları 2011), bu da kifayət qədər aşağı sayılmaqla yanaşı, proqramın 

sərfəli olmasından xəbər verir. 

Proqram Planlaşdırma Nazirliyi tərəfindən hazırlanıb və idarə olunur. Lakin proqramın 

yaradılmasında və təkmilləşdirilməsində dövlət qurumlarında çalışan ekspertlərlə (ilk illərdə onlardan 

ibarət İşçi Qrupu yaradılmış idi) yanaşı, QHT-lər və xarici təşkilatların da rolu (bu təşkilatlar əsasən 

konsaltinq tipli dəstək göstərmişlər) böyük olmuşdur (Palma və Urzua 2005). Bundan başqa, yerli icra 

hakimiyyətləri mərkəzi hökümətin tətbiq etdiyi sosial siyasətə əlavə olaraq, yerli şərtlərə uyğun olaraq 

yerlərdə yeni sosial proqramlar da hazırlayaraq, Chile Solidario proqramına daxil etmişlər. 



2008-ci il məlumatına görə (proqramın internet səhifəsində göstərilən ən son məlumat bu ilədir) 

278,000 ailə proqramdan faydalanmışdır. Proqramda əhatə edilən ailələrə nəzarət yerli icra 

hakimiyyəti və bələdiyyələr, o cümlədən də, sosial xidmətlər göstərən özəl və QHT tipli təşkilatların 

nümayəndələrindən ibarət Yerli Fəaliyyət Şəbəkəsi tərəfindən həyata keçirilir.  

Meksikada olduğu kimi burada da şərtlilik prinsipi rəhbər tutulur. Sosial müavinət təyin edilən ailələr 

qarşısında təhsil və sağlamlıq yoxlanışı sahələrində şərtlər irəli sürülür. 

Burada da yoxsulluğun ölçülməsində yalnız əmək haqqı səviyyəsi nəzərə alınmır – bir sıra keyfiyyət 

göstəriciləri olan ev şəraiti və ailənin yaşadığı ərazidəki sosial-iqtisadi durum da diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Daha dəqiq desək, yoxsulluğun ölçülməsində 5 əsas amil nəzərə alınır; gəlir səviyyəsi, ev 

şəraiti, ailənin yaşadığı ərazidəki sosial-iqtisadi vəziyyət, sağlamlıq durumu və təhsil səviyyəsi. 

Proqram çərçivəsində ən yoxsul ailələr müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları tərəfindən yuxarıda 

qeyd edilən istiqamətlər üzrə qiymətləndirilir. Bundan sonra ailəyə uyğun iş planı hazırlanır, və 

növbəti 2 il ərzində sosial işçilərin nəzarəti və dəstəyi ilə ailəyə maddi və digər formalarda (psixoloji, 

sosial xidmətlər barədə maarifləndirmə və s.) yardım edilir. Ailəyə verilən müavinətin məbləği isə o, 

təyin ediləndən 5 il sonrakı müddətdə ilbəil azalır, çünki hesab edilir ki, bu illər ərzində ailə üzvləri 

əmək bazarında uyğun iş taparaq özlərini saxlamaq iqtidarında olacaqlar. 

Proqramın nəticələri artıq göz qabağındadır. İnsan kapitalının inkişafı istiqamətində əsas 

məqsədlərdən biri olan məşğulluğun təmin edilməsi sahəsində əldə edilən nəticə bundan ibarətdir ki, 

Chile Solidario proqramına daxil olan yoxsul ailələrin üzvləri arasında həm ixtisasartırma kurslarına 

yazılmalar, həm də məşğulluğun artması müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, məşğulluqla təmin edilən 

yoxsul ailələr arasında 6%-i yerli icra hakimiyyətlərində işlə təmin edilmişdir. Təhsil sahəsində isə 

məktəbə yazılan yoxsul ailədən olan uşaqların faiz göstəricisi 6-15 yaş kateqoriyası üçün yerdən asılı 

olaraq 7-9% artmışdır. Sağlamlq yoxlanışlarının sayında isə 2-3%-lik artım müşahidə edilmişdir 

(Galasso 2011). 

Braziliya  

2003-cü ildə dövlət tərəfindən tətbiq edilən Bolsa Familia proqramı yoxsul və ən yoxsul ailələri əhatə 

edən, və öz səmərəliliyi ilə seçilən sosial layihədir. 14 milyona yaxın ailənin əhatə edildiyi proqramın 

icrası üçün ÜDM-ın 0,5%-i, dövlət büdcəsi xərclərinin isə 2,5%-dən az bir hissəsi tələb edilir. 2015-

ci il göstəricilərinə əsasən, proqram 14 milyona yaxın ailəni əhatə etmiş, hər birinə verilən müavinətin 



orta məbləği R$167.15 (96 manat) təşkil etmişdir (İnter-America Development Bank 2015). Yoxsul 

ailələr proqrama üzv olmaq üçün Bolsa Familia proqramını icra edən Senarc-ın yerli nümayəndəliyinə 

müraciət etməlidirlər. Bununla yanaşı, sosial işçilər, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələrin 

nümayəndələri də fəal qaydada proqrama yazıla biləcək ailələrin axtarılması və tapılmasında iştirak 

edirlər.  

Braziliya dövlətinin sosial müdafiə sisteminin əsas hissəsini təşkil edən bu proqram çərçivəsində 

ailələr proqramı yoxsul və ən yoxsul olmaqla iki yerə bölünürlər. Aylıq gəliri R$77 (44,62 manat) olan 

ailələr ən yoxsul, R$77- R$154 (44,62-89,25 manat) olanlar isə yoxsul hesab edilirlər. Bundan başqa, 

verilən müavinətlərin məbləği ailədə uşaqların sayından (qeyd edək ki, uşaqların sayı 3-dən çox 

olduqda, 4-cü və növbəti uşaqlara xüsusi müavinətlər verilmir), hamilə qadının olub-olmamasından 

və 16-17 yaşlı uşaqların olub-olmamasından asılıdır. Bolsa Familia proqramı çərçivəsində müavinət 

alan ailələrə sosial xidmətlərdə üstünlük göstərilir. Məsələn, sosial müdafiə xərcləri azalanda həmin 

qəbildən olan ailələrə bu azalmanın təsiri adətən olmur (Dünya Bankı 2009). 

Sosial İnkişaf Nazirliyinin nəzdində yaradılan Vətəndaşların Gəlirləri üzrə Milli Katiblik (Senarc) 

Bolsa Familia proqramından məsul qurumdur (The International Policy Centre 2012). Katibliyin 

daxilində də bir sıra qurumlar mövcuddur ki, onların da vəzifələri proqramda əhatə edilən vətəndaşlara 

dair informasiyaların müntəzəm qaydada toplanıb-yenilənməsi, müavinətlərin verilməsinin icrası, 

nəzarət-monitorinq və tədqiqatların aparılmasından ibarətdir.  

Səhiyyə Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi isə öz növbəsində Bolsa Familia proqramı çərçivəsində əhatə 

edilən vətəndaşların və uşaqların qoyulan tələbləri yerinə yetirib-yetirmədiyinə nəzarət etmək üçün 

onların təhsil və sağlamlıq müəssisələrinə ziyarətləri və xidmətdən istifadəsi haqqında informasiya 

toplayıb müntəzəm hesabat hazırlayaraq Katibliyə ötürür (The International Policy Centre 2012). 

Sağlamlıq sahəsində qoyulan şərtlər bundan ibarətdir ki, 7 yaşdan aşağı olan uşaqlar doğulduqdan 

sonrakı 2 il ərzində bir neçə dəfə, 7 yaşına kimi isə ildə cəmi 1 dəfə həkim yoxlanışından keçməlidirlər 

(Brazil (2014). Hamilə qadınlar da yoxlanışdan keçmək məcburiyyətindədirlər. Təhsil sahəsində 

qoyulan şərtlər isə belədir ki, 6-15 yaş arası uşaqlar təhsil təqviminin 85%-I, 16-17 yaşlılar isə 75%-

də iştirak etməlidirlər. Şərtlərin səmərəli nəticələri artıq göz qabağındadır. Belə ki, icra edildiyi 

müddət ərzində Bolsa Familia proqramı ölkədə kifayət qədər yeməmə halları 50%-dən çox azaldılmış, 

orta təhsildə iştirak edən uşaqların faiz göstəricisi 75%-dən 80%-ə yüksəlmişdir (İnter-America 



Development Bank 2015). Proqram həmçinin ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasında 8%-lik 

rol oynamışdır (The International Policy Centre 2012). 

Ailələr qarşısında qoyulan şərtlər ölkə iqtisadiyyatına da müsbət təsir göstərmişdir. Məsələn, Bolsa 

Familia proqramının icrasından sonra kənd yerlərində iqtisadi artım qeydə alınmış, kənd təsərrüfatı 

inkişaf etmişdir. Ailələrin aylıq gəlirləri artdığından onların tələbatları, beləliklə də, istehlak xərcləri 

də yüksəlmiş, tarixən yoxsulluğun hökm sürdüyü ərazilərdə kiçik sahibkarlıq inkişaf etmişdir.  

Təklif və tövsiyələr 

Post-neft dövrünə qədəm qoyan Azərbaycanda hər bir sahədə olduğu kimi sosial müdafiə sahəsində 

də müəyyən dəyişikliklər aparılmalı, mövcud sistem dünyadakı yeni meyllərə və dəyişən kontekstə 

uyğunlaşdırılmalıdır. Bu bölmədə xarici ölkələrin təcrübələri və Azərbaycandakı mövcud durum və 

imkanlar əsasında irəli sürəcəyimiz təkliflərin Azərbaycanda həyata keçirilə biləcəyinə inanırıq. 

Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayət edərdi ki, təcrübələri nəzərdən keçirilən Meksika, Braziliya və Çili 

kimi ölkələr hal-hazırkı sosial müdafiə sistemlərinin əsaslarını məhz elə iqtisadi böhran ərzində 

atmışdırlar. Məqsəd isə sadə idi – yeni iqtisadi mühitə uyğun olan səmərəli və sərfəli sosial siyasət 

yürüdərək aztəminatlı ailələrə dəstək göstərmək. Məhz bu prinsip əsasında Azərbaycanda həmin 

ölkələrdə tətbiq edilən sosial siyasətin müxtəlif elementlərini özündə ehtiva edən yeni sosial 

proqramın həyata keçirilməsini təklif edirik. Yeni sosial proqramın həyata keçirilməsinin 

mümkünlüyünə dair inamı artıran bir digər amil kimi bunu göstərə bilərik ki, Meksikada tətbiq edilən 

Oportunidades proqramı dünyanın 30-a yaxın ölkə və şəhərində bu və ya digər formada uğurla tətbiq 

edilmişdir. Bu proqramın müxtəlif coğrafiyalarda uğurlu tətbiqi onu göstərir ki, bənzər proqram 

Azərbaycanda da həyata keçirilə bilər.  

Bu istiqamətdə aparılmalı olan ilk iş olaraq mövcud sosial müdafiə sisteminin müfəssəl 

qiymətləndirməsinin aparılmasıdır. Belə ki, yeni sosial proqram hazırlanmamışdan öncə mövcud 

sosial müdafiə sisteminin dəyərləndirilməsi, onun güclü cəhətləri və çatışmazlıqlarının aşkarlanması 

vacibdir, çünki yaradılacaq yeni proqram məhz mövcud sistemin problemlərini həll etmək məqsədi 

güdməlidir. Bu işdə Braziliya və Meksika təcrübələrində olduğu kimi həm dövlət, həm də QHT və 

xarici təşkilatların iştirakı təmin edilməlidir. Həmin ölkələrdə yeni sosial proqramlar hazırlanarkən, 

eləcə də, tətbiq edildikdən sonra mütəmadi qiymətləndirmə işləri aparılmışdır ki, bu da yekun 

nəticələrin müsbət olmasına xidmət etmişdir. Qiymətləndirmə işində çoxsaylı tərəflərin iştirak etməsi 



daha effektiv və səmərəli layihənin hazırlanmasına xidmət edəcəkdir. Belə tədqiqat işində müxtəlif 

metodlardan – sosial sorğular, intervülər və statistik məlumatların təhlili metodlarından istifadə edilə 

bilər.  

Yaradılacaq yeni sosial proqramın təşkili, tərtibi, icrası və idarə edilməsi üçün yeni qurum da 

yaradılmalıdır. Belə ki, geniş miqyaslı sosial müdafiə proqramının hazırlanması, icrası və idarə 

edilməsi üçün şuranın yaradılması şərtdir. Məsələn, bu məsuliyyət Meksikada 2004-cü ildə qəbul 

edilən sosial inkişaf qanununa əsasən yaradılan Qiymətləndirmə və Sosial İnkişaf Milli Şurasının 

üzərinə düşür. Şuranın tərkibi öz sahələrində sayılıb-seçilən akademiklərdən ibarətdir. Braziliyada isə 

fərqlidir – Sosial İnkişaf Nazirliyi hər bir quberniya rəhbəri ilə imzaladığı razılıq əsasında proqramı 

birgə şəkildə icra edir. Həm bu ölkələr, həm də Çilidə diqqət çəkən məqamlardan biri kimi ölkə 

rəhbərlərinin müvafiq sosial proqramların hazırlanması və icrasındakı roludur. Hər üç ölkədə də 

prezident səviyyəsində adı çəkilən sosial proqramlar dəstəklənməklə yanaşı, mütəmadi nəzarətdə 

saxlanılır. Bu da öz növbəsində sosial proqramın daha ciddi qaydada həyata keçirilməsinə xidmət edir.  

İSİM olaraq Azərbaycanda da oxşar yanaşmanın tətbiq edilməsi imkanlarının olduğunu hesab edirik. 

Azərbaycanda icra hakimiyyətinin yüksək nüfuzu və imkanlarını nəzərə alaraq, həmin ölkələrdəki 

kimi ölkə rəhbərliyinin birbaşa təşəbbüsü əsası və nəzarəti altında yeni sosial proqramın hazırlanaraq 

icra edilməsinin mümkün olduğu qənaətindəyik. Təbii ki, qanunverici hakimiyyət də öz rolunu 

oynayaraq, sosial müdafiə sahəsində yeni qanunların işlənib-hazırlanmasını təmin etməlidir.  

Bu məqalədə irəli sürdüyümüz təkliflərin əsasında Azərbaycanda yoxsul və ən yoxsul ailələrə şərtlilik 

prinsipi əsasında xüsusi müavinətlər verən yeni sosial siyasət dayanır. Bunun üçün planlı işlər 

görülməli, qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilməli və mövcud sosial müdafiə siyasətində yeni 

yanaşma tətbiq edilməlidir. Təklif etdiyimiz yeni sosial proqramın səciyyəvi xüsusiyyətləri bundan 

ibarətdir ki, yoxsul və ən yoxsul ailələrə şərtlilik prinsipi əsasında xüsusi müavinətlər verilsin ki, 

bununla da həmin ailə üzvləri qarşısında insan kapitalının inkişafına xidmət edəcək şərtlər qoyulsun. 

Meksika, Braziliya və Çilidə bu şərtlərə 1) uşaq və qadınların müntəzəm qaydada sağlamlıq 

yoxlanışından (check-up) keçməsi, və 2) uşaqların məktəbə/universitetə göndərilməsi və dərslərin 

böyük qismində iştirak etməsi aiddir. Verilən müavinətlərin əhatə etdiyi uşaqların sayı da məhdud 

olmalıdır. Məsələn, bu, Braziliyada və Meksikada 3 uşağa bərabərdir – növbəti uşaqlara proqram 

çərçivəsində nəzərdə tutulan müavinətlər ayrılmır. 

Onların bu şərtlərə əməl edib-etməməsi isə müxtəlif monitorinq mexanizmləri vasitəsilə yoxlanılır. 

Azərbaycanda belə yanaşma qəbul edilərsə, sosial müavinət alan ailələr uzun müddətli dövrdə əmək 



bazarı üçün lazım olan bacarıq və biliklərinin artırılmasından faydalanacaqdır ki, bu da yoxsulluq 

dövranının (intergenerational poverty cycle) qırılmasına gətirib çıxara bilər.  

Azərbaycanda dövlət büdcəsinin azaldığı bir dövrdə sosial müdafiə xərclərinin prioriter sahə kimi 

artırılmasını nəzərə alsaq, bu, dövlətin sosial siyasətə göstərdiyi diqqətin yüksək səviyyədə 

olduğununa işarə edir. Təklif etdiyimiz geniş miqyaslı sosial proqramın həyata keçirilməsi ilkin 

baxışda külli miqdarda maddi vəsait tələb edən bir iş kimi görünsə də, bu, belə deyildir. Praktikası 

nəzərdən keçirilən ölkələr əhali və ərazi cəhətdən Azərbaycandan böyük və idarəetmə sistemi olaraq 

daha mürəkkəb sxemə malik olsalar da, ÜDM-ın çox cüzi bir hissəsi qədər vəsait xərcləyərək qısa 

müddət ərzində ciddi uğurlar əldə etmişlər. Məsələn, bu göstərici Meksikada və Braziliya 0,5%, Çilidə 

isə 0,1% olmuşdur. Üstəlik, həmin ölkələr iqtisadi və sosial böhran dövründə müvafiq proqramlar 

barədə təşəbbüs göstərmiş və uğurlu olmuşlar. Bu ölkələrdən daha kiçik olan Azərbaycanda da elə də 

böyük olmayan vəsait xərcləyərək yoxsul ailələri hədəfləyən yeni sosial proqram hazırlanaraq icra 

edilə bilər.  

2017-ci il büdcəsində Sosial Müdafiə və Sosial Təminat xərcləri 2,117 milyard manat nəzərdə 

tutulmuşdur. 2016-cı il üçün ÜDM 59987,7 milyon manat təşkil etmişdir. Adı çəkilən ölkələrdəki 

kimi; 1) ÜDM-ın 0,1% vəsait xərclənərsə = 60 milyon manat, 2) ÜDM-ın 0,5% vəsait xərclənərsə = 

300 milyon manat təşkil edə bilər. Bu məbləğlərin də 2017-ci il üçün təyin edilən Sosial Müdafiə və 

Sosial Təminat xərclərində xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 0,0002% və 2,834% olacaqdır. Haqqında 

danışılan sosial proqramların belə az vəsait tələb etməsinin əsas səbəbi kimi əhatə edilən əhali 

qrupunun əsasən ən yoxsul hesab edilən ailələr olması göstərilə bilər. Düzdür, Braziliya və Meksikada 

həm də yoxsul ailələr əhatə olunur, ancaq Çilidə hədəf yalnız ən yoxsul hesab edilən ailələrdir. Ümumi 

xərcləri aşağı saxlayan bir digər amil kimi isə o göstərilir, adı çəkilən ölkələrdə verilən müavinət heç 

də hər bir ailənin yoxsulluqdan çıxmasını təmin etmir. Lakin verilən məbləğ kifayət edir ki, yoxsul 

ailələrdə üzvlərin (xüsusilə də uşaqlar) sağlam qidalanması təmin edilsin, təhsil alan üzvlərin təhsillə 

bağlı əsas xərcləri ödənilsin ki, onlar təhsildən kənar qalmasınlar.  

Maddi imkanları Braziliya və Meksika kimi sənayeləşmiş ölkələrdən daha məhdud olan 

Azərbaycanda yeni sosial proqramın mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi daha məqsədəmüvafiq 

olardı. İlk olaraq, Çili təcrübəsində olduğu kimi ən yoxsul hesab edilən ailələr əhatə edilə bilər. Bu, 

yeni sosial proqramın dövlət büdcəsi üzərindəki yükünün minimum səviyyədə saxlanılmasına xidmət 

etməklə yanaşı, əvvəllər həyata keçirilməmiş bir layihənin daha rahat idarə edilməsinə kömək 

olacaqdır. Digər oxşar təklifimiz isə bundan ibarətdir ki, Meksikada olduğu kimi, ilk olaraq kəndlər 



və rayonlarda pilot layihə təşkil edilsin. Azərbaycan üçün yeni hesab edilə biləcək bu yanaşmanın ilk 

olaraq daha kiçik coğrafi ərazilərdə sınaqdan keçirilməsi məqsədəuyğun olardı.  

Təklif etdiyimiz sosial proqramın reallaşdırılması üçün mövcud sosial müdafiə sisteminin əsas 

komponentlərindən olan yoxsulluğun hesablanması metodologiyasında dəyişikliklərin edilməsi 

şərtdir. Braziliya, Çili və Meksikada məhz bu dəyişiklik həyata keçiriləndən sonra müvafiq sosial 

proqramlar uğurla icra edilə bilmişdir. Dəyişdirilməsini labüd hesab etdiyimiz cəhət ondan ibarətdir 

ki, ailənin yoxsulluq dərəcəsi yalnız əmək haqqı səviyyəsinə görə ölçülməsin. Daha geniş nöqteyi-

nəzərdən çıxış edərək, aşağıdakı komponentlər də nəzərə alınmalıdır;  

- ailədəki uşaqların sayı və yaşı 

- ailənin yaşadığı ərazidəki (rayon və şəhər) yoxsulluq səviyyəsi və minimum yaşayış səviyyəsi 

Bundan başqa, mövcud sosial müdafiə sisteminin əsas komponentlərindən olan yoxsulluğun 

hesablanması metodologiyasında dəyişikliklər edilməli, ailələr yoxsul və ən yoxsul olaraq 

fərqləndirilməlidir. Bunun üçün yoxsulluğun hesablanma metodologiyasında dəyişiklik edilərək, 

yoxsulluq içində yaşayan ailələri aylıq gəlir amili əsasında fərqləndirmək olar. Məhz bundan sonra 

yuxarıda sadalanan kriteriyalar üzrə ailələrin vəziyyəti qiymətləndirilə bilər.  
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Summary 

Titled as “New approach in social protection policy in Azerbaijan: the conditionality principle”, the 

paper proposes that the current system of social benefits needs restructuration in the context of new 

economic realities. Since its inception in 1990s, social benefit programs have been successful in 

reducing poverty to some extent. However, they have long suffered from corruption, bribery and lack 

of long-term results. There has also been very few, if any, comprehensive evaluation of social 

programs in Azerbaijan. Thus, the issues of efficiency and effectiveness of programs has been on the 

margins. With financial resources dwindling, it has become far more important to spend public money 

on social programs more efficiently and wisely. 

In this respect, the author proposes the adoption of conditionality principle in cash transfers. Looking 

at the experiences of three Latin American nations – Mexico, Brazil and Chile, the author concludes 

that these countries have managed to reform their social policies at the time of economic crises in 

order to reduce inefficiency and increase long-term effectiveness of cash transfers. By requiring the 

cash receivers to attend regular health checks and educational institutions, these programs are aimed 

at investing in human capital. They are not, unlike in Azerbaijan, aimed at providing cash just to 

prevent absolute deprivation in short-term.  

Taking the practices of those countries into consideration, the author suggests that the current system 

needs reform. As it stands, people receiving benefit in cash have little incentive to improve themselves 

educationally and make regular health checks because they are concerned with their immediate 

physical needs more than anything. They, understandably, do not really think of education and other 

long-term benefits. Secondly, those who are not eligible but still receive benefit would have little 

incentive in applying for cash benefits if certain requirements are put in place. As a result, it would 

translate to more efficient spending of financial resources on social programs.  

 


