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Abstra kt 

XXI əsrdə dövlətin iqtisadi iştirakçılığının azalması, elm və texnologiyanın sürətli inkişafı 

və həyat standartlarının dəyişməsi işsizliklə mübarizənin alternativ mexanizmlərinin inkişaf 

etdirilməsi zərurəti yaradıb. Hazırda işsizlik problemi ilə mübarizədə effektiv mexanizmlərdən biri 

özünüməşğulluğun dəstəklənməsi hesab edilir. Baxmayaraq ki, hər-bir ölkənin özünüməşğulluq 

siyasətinin fərqli tərəfləri mövcuddur, ümumi hədəf fərdin özü üçün iş yeri yaratma imkanlarının, 

o cümlədən bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Özünüməşğulluğun inkişaf etdirilməsi üçün ilk  

təşəbbüslər Azərbaycanda təxminən 20 il əvvəl baş verib. 2016-cı ildən sonra isə bu istiqamətdə 

birbaşa dövlət iştirakçılığı təmin edilib. Tədqiqatın məqsədi Azərbayacan əhalisinin artım tempi, 

iqtisadi konyuktur, inkişaf dinamikası və əmək bazarının mövcud vəziyyəti nəzərə alınmaqla 

özünüməşğulluğu dəstəklənyən mexanizmlərin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini bir daha 

gündəmə gətirmək və təkmilləşdirilməsi imkanlarını üzə çıxarmaqdan ibarətdir. 
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I. Azərbaycan Respublikasında özünüməşğulluq mexanizmləri: əmək bazarının 

mövcud vəziyyəti fonunda  

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində özünüməşğulluq - əmək qabiliyyətli 

şəxslərin müstəqil surətdə özünü işlə təmin etməsi kimi təsbit edilib (Məşğulluq haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə: 1.0.6 ). Hazırda bu qrupa sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olanlarla yanaşı, ailə təsərüfatlarında əməyinin qarşılığı ödənilmədən çalışanlar, fərdi 

şəkildə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar və istehsal kooperativlərinin üzvləri aid edilir1. Başqa 

sözlə muzdla işləyən əhali xaric digər sahələrdə çalışanlar özünüməşğul hesab edilir.  

 

1.1. Azərbaycanda dövlətinin yoxsulluqla mübarizə siyasəti 

 

Ötən dövr ərzində Azərbaycan dövləti yoxsulluqla mübarizə tədbirləri çərçivəsində 

müxtəlif təcrübələrdən yararlanmağa çalışıb. Nəzərdə tutulan hədəflər üzrə nəticəliliyin zəif 

olması və siyasətin icra prosesinin kortəbiiliyinə baxmayaraq bunlara iqtisadi inkluzivliyin 

artırılmasına hədəflənən tədbirlərlə (sahibkarlıq mühitinin inkişaf etdirilməsi, gənclərin 

məşğulluğunun hazırlanması, əmək bazarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, özünüməşğulluğun 

təşviqi, qadın sahibkarlığının dəstəklənməsi və s.) yanaşı aztəminatlı sosial qruplara birbaşa 

müavinatların müəyyənləşdirilməsi, pensiya təminatı mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi kimi 

fəaliyyətləri aid etmək olar.  

Azərbaycanda birbaşa sosial-yardım mexanizmlərinin təkmilləşməsi prosesinə 2000-ci 

illərin əvvəllərində başlanılıb. 20 fevral 2003-cü il tarixində təsdiqlənən “2003-2005-ci illər üçün 

Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət proqramı” 

ilə ünvanlı sosial yardım (ÜSY) sisteminin yaradılması öhdəliyi müəyən edilib. Qeyd edək ki, 

dövlət proqramında kənd yerlərində özünüməşğulluq imkanlarının yaradılması da nəzrədə 

tutulurdu2. 2005-ci ildə “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunun qəbul edilməsi ilə 2006-cı ildən etibarən ÜSY-nin tətbiqi mümkün oldu3. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq ailə üzvləri üzrə orta aylıq gəliri özlərindən asılı olmayan 

səbəblərdən ehtiyac meyarından az olan ailələrə ÜSY-dan yaralanma hüququ verilib. 2007-2016-

                                                           
1 ARDSK, “Məşğulluq – Metodoloji izahlar”, baxış tarixi: 13.03.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002.doc  
2 E-qanun, "2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə 
Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Fərmani”, 20.02.2003 
http://www.e-qanun.az/framework/1954  
3 E-qanun, “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu”,  
http://www.e-qanun.az/framework/10854  

https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002.doc
http://www.e-qanun.az/framework/1954
http://www.e-qanun.az/framework/10854
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cı illər ərzində 1155 min ailə və yaxud 5177 min nəfər ölkə vətəndaşı ÜSY imkanlarından istifadə 

edib. Həmin dövr ərzində bir nəfər üzrə orta ÜSY məbləği 8.36 manatdan 35.49 manata qədər 

artıb. 2017-ci ildə isə ÜSY alan ailələrin sayı 132.4 min, vətəndaşların sayı 558.1 min, hər nəfər 

üzrə orta məbləğ isə 35.65 manat olub4. Ölkə üzrə ÜSY proqramının icrası məqsədi ilə 2015-ci 

ildə 202.43 milyon 2016-cı ildə isə 2016-cı ildə 237 milyon olmaqla 11 il ərzində ümumilikdə 

1782.4 milyon manat vəsait ayrılıb5.  

Baxmayraq ki, rəsmi statistik rəqəmlər yoxsulluq səviyyəsinin 2007-2016-cı illər ərzində 

15.8 faizdən 5.9 faizədək azaldığını göstərir6, ÜSY alanların sayında və bu istiqamətdə yaranan 

fiskal yükdə artımlar baş verib. 

Şəkil 1: Yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi (faizlə), ÜSY verilən ailələlərin sayı (illər üzrə) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2018 

Göründüyü kimi, 2007-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə işsizlik 1.3 faiz bəndi, yoxsulluq 9.9 

faiz bəndi azaldığı halda ÜSY alan ailələrin sayı həmin dövr ərzində 2.2 dəfə artıb. Proses 2017-

ci ildə də davam edib [bax: şəkil 1]. Bu artımı şərtləndirən səbəblərə ictimai məlumatlılıq 

səviyyəsinin genişlənməsi fonunda müraciətlərin sayının artması, müraciətlərin qeyri-adekvat 

qiymətləndirilməsi (qanunla ÜSY almaq hüququ olmayan və maliyyə vəziyyəti ölkə üzrə orta 

göstəricilərdən yüxarı olan insanlara ÜSY təyin edilməsi), fiskal gəlirlərin artması ilə bu sahəyə 

ayrılan vəsaitlərin artırılması ilə yanaşı mexanizmin asılılılıq yaratması, təşəbbüskarlıq və əmək 

                                                           
4 ARDSK, “Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı”, baxış tarixi: 14.03.2018 
https://www.stat.gov.az/source/healthcare/az/002_1_9.xls  
5 ƏƏSMN, “İllik hesabatlar”, baxış tarixi: 14.03.2018 
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/2/426  
6 AZSTAT, “Yoxsulluq həddi və yoxsulluq səviyyəsi”, baxış tarixi: 19.03.2018 
https://www.stat.gov.az/source/budget_households/az/5.4.xls  
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fəaliyyətini zəiflətməsi kimi səbəblər də öz neqativ təsirini göstərmişdir. Beləliklə ÜSY proqramı 

uzunmüddətli dövr üçün cəmiyyətdə neqativ vərdişlərin formalaşması ilə yanaşı iqtisadiyyatın 

inkluzivliyinin artırılması fəaliyyətlərini zəiflətmişdir.   

Eyni zamanda digər ziddiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, iqtisadi vəziyyətin sürətlə 

gerilədiyi 2015-2016-cı illərdə sosial yardım alan ailələrin sayı məntiqə zidd olaraq 2014-cü illə 

müqayisədə müvafiq olaraq 33.8% və 26.7% azalıb. İqtisadi cəhətdən nisbətən sabit hesab edilən 

2017-ci ildə isə nədənsə yenidən artım baş verib. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, ÜSY 

proqramının miqyası iqtisadi çağırışlar, o cümlədən işsizlik və yoxsulluq kimi mühüm faktorlardan 

daha çox dövlət gəlirlərinin həcmindən asılıdır. Beləki, 2015-2016-cı illərdə büdcə xərclərinin 

azaldılması tədbirləri dövlətin ÜSY proqramının miqyasına başqa sözlə keyfiyyətinə mənfi təsir 

etmiş, bu istiqamətdə daha az vəsait ayrılmışdır. ÜSY illik məbləğinin fiskal çağırışlara 

uyğunlaşdırılmasını təmin etmək üçün əksər hallarda edilən müraciətlərə ən müxtəlif texniki 

səbəblərdən (elektron müraciətə keçidin yaratdığı məlumatsızlıq da daxil olmaqla) imtina 

edilmişdir. Beləliklə o nəticəyə gəlmək olur ki, ÜSY heç də əhalinin sosial müdafiəsi üçün 

dayanıqlı mexanizm deyil və iqtisadiyyatın dinamikası ilə düz mütənasiblik təşkil edir ki, bu da 

sonda iqtisadi fluktasiyaların neqativ təsirlərinin miqyasını daha da genişləndirən səbəb kimi çıxış 

edir.  

Ötən illər ərzində ÜSY proqramının icrası zamanı müəyyən edilən çatışmazlıqlardan biri 

isə zəif əhatəlilikdir. Xüsusi ilə də ucqar bölgələrdə, daha ağır həyat şəraitinin olmasına 

baxmayaraq təhsil səviyyəsinin və məlumatlılığının aşağı olması7, tələb edilən prosedurların 

mürəkkəbliyi, faktiki yoxsul vətəndaşın bir neçə cəhddən sonra ümidsizlik sindromuna qapılması 

əhəmiyyətli bir qrupun ÜSY imkanlarından yararlanmasını əngəlləyir. Sadalanan fatorlar ÜSY 

proqramının sosial rifahın gücləndirilməsi istiqamətində dayanıqlı və keyfiyyətli mexanizm 

olmaması tezisini bir daha təsdiq edib.  Buna görə də dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da sosial 

rifahın davamlı inkişaf etdirilməsi üçün ÜSY-la yanaşı digər aternativ mexanizmlərdən istifadə 

zərurəti yaranıb.   

Mövzunun daha ətraflı təhlilinə keçməmişdən əvvəl qeyd edək ki, Azərbaycanda ÜSY ilə 

yanaşı sosial təminatının dayanıqlığını gücləndirilməsi məqsədi ilə özünüməşğulluğun 

dəstəklənməsi tədbirləri də davamlı olaraq həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə insan kapitalının 

inkişafı və əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması, əmək bazarının keyfiyyətinin artırılması, 

kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dəstək mexanizmlərinin (aşağı faizli kreditləşdirmə, 

                                                           
7 CESD, “Azərbaycanda Ünvanlı Sosial Yardım Proqramı: Mo vcud Vəziyyətin Qiymətləndirməsi və 
Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri”, Bakı, 2016, səh: 19-20 
http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2016/12/CESD_UNDP_Policy_Paper_02.pdf  

http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2016/12/CESD_UNDP_Policy_Paper_02.pdf
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sahibkarlıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi tədbirləri, startaplara dəstək və sahibkarlıq 

subyektlərinin maliyyə təminatının gücləndirilməsinə hədəflənən qrand proqramları, biznes 

inkubatorlarının fəaliyyətinin təşkili və s.) formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi kimi məsələləri 

xüsusi ilə vurğulamaq olar. Bu məqsədlə ötən illər ərzində yerli və xarici resusrlardan istifadə 

edilməklə əhalinin müxtəlif sosial qruplarına hədəflənən çoxlu proqramlar icra edilib.  

Müstəqqillik dövründə iqtisadi mühitin zəif liberallaşması, inhisarçılığın geniş yayılması, 

məmur biznesinin inkişafı kimi amillər səbəbindən kapital bir sıra qrupların və fərdlərin əlində 

cəmləşib ki, bu da ölkədə fərdi sahibkarlığın maliyyə təminatını zəiflədib. Xüsusi ilə təminatsız 

maliyyə çıxış mexanizmlərinin inkişaf etməməsi kiçik sahibkarlığa, o cümldən özünüməşğulluğun 

inkişafına neqtiv təsir edib. Qeyd edilən amillər ölkədə özünüməşğulluq proqramının dövlət 

səviyyəsində icra edilməsi zərurətini daha da artırıb. 

Hesab edirik ki, əmək bazarında mövcud vəziyyətin (məşğulluğun vəziyyəti, sektorlar üzrə 

gəlir səviyyəsi və s.) statistik təhlili özünüməşğulluq proqramının əhəmiyyəti və proqramının 

miqyasının genişləndirilməsinin zəruriliyi haqqında daha dolğun təsivir formalaşdıra bilər. Bu 

məqsədlə də növbəti bölümdə əmək bazarı daha ətraflı təhlil edilib.   

 

1.2. Məşğulluq: statistik arayış 

Azərbacan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2016-cı ilin 

sonuna Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 5012,7 min nəfər, onlardan məşğul olanların sayı 

4759,9 min nəfər olub. Komitənin məlumatına görə hesabat dövründə məşğul əhalinin 31,8%-i 

yaxud 1514,3 min nəfəri muzdlu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olublar. Beləliklə deyə bilərik ki, 

2016-cı ildə məşğul əhalinin 68,8-i özünüməşğul əhali qrupuna aiddir. Həmin ildə işsiz 

vətəndaşların sayı isə 252,8 min nəfər olub8. Bu isə iqtisadi fəal əhalinin 5%-ə bərabərdir. Qeyd 

edək ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) hesabatlarına görə 2016-cı ildə Azərbaycanda 

işsizlik 6% olub9.  

 

 

 

                                                           
8 ARDSK, “Azərbaycanın statistik göstəriciləri”, baxış tarixi: 13.03.2018 
https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/stat-yearbook_2017.zip  
9 İMF, “World Economic Outlook - October 2017”, p.66 
file:///C:/Users/Pavilion%20g6/Downloads/text.pdf  

https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/stat-yearbook_2017.zip
file:///C:/Users/Pavilion%20g6/Downloads/text.pdf
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Cədvəl 1. 2016-cı ildə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məşğulluq, orta aylıq əmək haqqı 

göstəriciləri 

 

İqtisadi fəaliyyət növləri  

   

Sektorlar 

üzrə məşğul 

əhali, min 

nəfər 

        

Sektorların 

məşğulluqda 

xüsusi çəkisi,  

% 

         

Orta aylıq 

əmək haqqı, 

manat 

İqtisadiyyat üzrə – cəmi 4759,9 100,0 499,8 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq  1729,6 36,3 253,8 

Mədənçıxarma sənayesi  38,1 0,8 2807,2 

Emal sənayesi  242,2 5,1 542,9 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 

və təchizatı  

27,3 0,6 504,7 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı  30,6 0,6 321,4 

Tikinti  343,8 7,2 812,9 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri  699,6 14,7 382,3 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  198,4 4,2 649,3 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə  68,4 1,4 476,1 

İnformasiya və rabitə  61,2 1,3 782,0 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti  27,1 0,6 1229,2 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar  88,0 1,9 337,0 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət  68,4 1,4 886,5 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi  57,1 1,2 543,6 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat  285,4 6,0 510,6 

Təhsil  374,8 7,9 307,0 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi  185,6 3,9 214,8 

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət  77,4 1,6 258,9 

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi  156,9 3,3 473,4 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2018 

İqtisadi sektorlar üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi ilə sektor üzrə mənfəət norması 

arasında funksional asılılığın olmasını nəzərə alsaq cədvəl 1-də əksini tapmış indikatorları təhlili 

etməklə məşğulluğun keyfiyyət analizi baxımından müəyyən nəticələrə nail ola bilərik. Beləki, 

faktiki olaraq məşğul hesab edilən əhalinin yalnız 11,3 faizi 780 manatdan çox aylıq əməkhaqqı 

alan insanlardır. Məşğul əhalinin 36%-nin kənd təsərüfatı sahəsində çalışması isə məşğulluq üzrə 

keyfiyyət göstəricisini aşağı salan indikator hesab edilə bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatında orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinin ən yüksək olduğu sektorlardan 
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biri əsasən neft və qazın hasilatından ibarət olan mədənçıxarma sənayesidir. Bu sektorun ölkə 

iqtisadiyyatında xüsusi çəkisi 27.5% olduğu halda məşğulluqda payı 0.8 faizidir. Göründüyü kimi, 

ölkə üzrə məşğulluq zəif diversifikasiya edilib ki, bu da gəlir dağılımında bərabərsizliyi daha da 

dərinləşdirir.  

Şəkil 2: Örta aylıq əməkhaqqı səviyyəsinə görə qruplaşdırma 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2018 

Özünüməşğul əhalinin gəlir səviyyəsini daha dolğun təsvir etmək üçün bir neçə indikator 

üzrə təhlillərin aparılması mövcud vəziyyətin daha dolğun təsvir edilməsi imkanı yarada bilər. 

Beləki, 2016-cı ildə adambaşına aylıq gəlir 257,8 manat olub ki, bunun yalnız 13.1 faizi əhalinin 

36.3 faizinin məşğulluğunu təmin edən kənd təsərüfatı sektorunda yaranıb. Bu isə sektorda 

yaranan gəlirlərin azlığı və məşğulluğunun aşağı keyfiyyətli olmasından qaynaqlanır. Yaxud 

adambaşına aylıq gəlirin 25,9%-i sahibkarlıq fəaliyyəti və özünüməşğulluq gəlirlərindən 

formalaşır10. Hansı ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, ölkə üzrə məşğul əhalinin 68.8%-i bu 

qrupa daxildir.  

Digər bir maraqlı statistika odur ki, 2016-cı ildə əhalinin gəlirlərinin 61.4%-ni sahibkarlıq 

fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər təşkil edib11. Qeyd edək ki, 2016-cı ilin sonuna Azərbaycanda 

95017 ədəd özəl müəssisə və təşkilat və 685406 ədəd isə fərdi sahibkar olmaqla cəmi 780423 

sahibkarlıq subyektiki qeydiyyatdan keçib12. Sahibkarlıq subyektlərinin məşğul əhali üzrə payı 

cəmi 16.4% olduğu halda gəlirlərin 61.4%-ni əldə etməsi ciddi gəlir bərabərsizliyindən xəbər verir. 

                                                           
10 ARDSK, “Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatlarının tədqiqatı - Ölkə üzrə gəlirlər (ayda adambaşına, 
manatla)”, baxış tarixi: 14.03.2018 
https://www.azstat.org/MESearch/details  
11 ARDSK, “Əhalinin gəlirləri və xərcləri (cari qiymətlərlə, mln. manatla)”, baxış tarixi: 14.03.2018 
https://www.azstat.org/MESearch/details  
12 İqtisadiyyat Nazirliyi “Azərbaycanda sahibkarlıq rəqəmlərdə”, 2016 
http://economy.gov.az/uploads/fm/files/Sahibkarlq-reqemlerde2016.pdf  
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Qeyd edilən istiqamətdə təhlilləri ÜDM, məşğulluq, sahibkarlıq subyektləri üzrə regionlar 

səviyyəsində dərinləşdirməklə ölkədə məşğulluğun keyfiyyəti səviyyəsini aşağı olması tezisini 

daha da inkişaf etdirmək olar. Lakin, hesab edirik ki, sadalanan statistik göstəricilər problemin 

qavranılması üçün kifayətdir.  

 

 

II. Dövlət özünüməşğulluq proqramı: əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində 

yeni mərhələ 

 

2.1. Dövlət özünüməşğulluq proqramının əsasları 

Karbohidrogen resurlarla zəngin ölkələrdən biri kimi Azərbaycan iqtisadiyyatında 2015-ci 

ildən sonra formalaşan yeni çağırışlar və fiskal siyasətin təkmilləşdirilməsi zərurəti məşğulluq 

siyasətinin yenidən hazırlanmasına səbəb olub. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 7 aprel 2016-cı il tarixli “Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması sahəsində 

əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamı ilə ilk dəfə13 olaraq dövlət səviyyəsində özünüməşğulluq 

proqramının tətbiqinə başlanılıb. Beləki, bu sərəncamla özünüməşğulluğun dövlət maliyyələşməsi 

hesabına (2016-cı ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Prezidenitin Ehtiyyat Fondu) inkişaf 

etdirilməsi məqsədi ilə 6 milyon manat vəsait ayrılıb14. Proqram bütün ölkə ərazini əhatə etməklə 

aztəminatlı ailələrə hədəflənib. Beləliklə dövlət səviyyəsində özünüməşğulluq proqramı icrası 

dünyada ilk dəfə Azərbaycanda baş tutub15. 

Ümumilikdə isə Azərbaycan dövlətinin özünüməşğulluq proqramının əsas məqsədlərinə 

mərhələli şəkildə ÜSY-dən mexanizmindən sosial reabilitasiyaya keçidin təmin edilməsi, o 

cümlədən aztəminatlı ailələrinin sosial təminatının gücləndirilməsi, fiskal yükün azaldılması, 

dövlətdən asılılığın özünütəminetmə ilə əvəzlənməsi, gəlirlərin dayanıqlığının təmin edilməsi və 

sahibkarlığının inkişafı kimi hədəflər hesab edilir.  

                                                           
13 ƏƏSMN, “İlham Əliyevin əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində həyata keçirdiyi siyasət dünyada unikal 

modellərdəndir”, 24.12.2016 

http://www.mlspp.gov.az/az/pages/602  
14 Prezident.az, “Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”, 07.04.2016 
http://www.president.az/articles/18718  
15 Azərtac, “Cəbhə bölgəsində aztəminatlı ailələrə bizneslərini qurmaları üçün mal və materialların verilməsinə 
başlanılıb”, 13.07.2017 
https://azertag.az/xeber/Cebhe_bolgesinde_azteminatli_ailelere_bizneslerini_qurmalari_uchun_mal_ve_materiall
arin_verilmesine_baslanilib_VIDEO-1034706  

http://www.mlspp.gov.az/az/pages/602
http://www.president.az/articles/18718
https://azertag.az/xeber/Cebhe_bolgesinde_azteminatli_ailelere_bizneslerini_qurmalari_uchun_mal_ve_materiallarin_verilmesine_baslanilib_VIDEO-1034706
https://azertag.az/xeber/Cebhe_bolgesinde_azteminatli_ailelere_bizneslerini_qurmalari_uchun_mal_ve_materiallarin_verilmesine_baslanilib_VIDEO-1034706
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Özünüməşğulluq proqramının icrasını həyata keçirən əsas qurum Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Proqramın səmərəli icrasının 

təmin edilməsi məqsədi ilə 2016-cı ildə Nazirlikdə xüsusi komisiya yaradılıb16. Proqramda iştirak 

qaydalarının, maliyyələşdirmə şərtlərinin, montorinq mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün 

“İşaxtaran və işsiz vətəndaşların özünüməşğulluğunun təşkili Tələbləri” təsdiq edilib17.  

Hazırda özünüməşğulluğun təmini proqramında iştirak etmək üçün müəyyən edilmiş əsas 

şərtlər aşağıdakı kimidir: 

- Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Məşğulluq Xidmətində işsiz və yaxud iş axtaran kimi qeydiyyatdan keçmək; 

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq aztəminatlı ailə statusuna malik olmaq; 

- ƏƏSMN-nin təşkil etdiyi biznes bacarıqlarının artırılması kurslarında iştirak etmək və 

təlim materiallarını mənimsəmək; 

- Praktiki olaraq mümkün hesab edilən biznes plan təqdim etmək; 

Yuxarıda sadalanan kriteriyalara uyğun vətəndaşların təqdim etdiyi biznes planlar 

qiymətləndiricilər tərəfindən seçilir. Əgər biznes plan müyyən edilmiş tələblərə uyğundursa bu 

zaman vətəndaş özünüməşğulluğun təmini proqramının qalibi hesab edilir. Nəticədə dövlət 

tərəfindən birdəfəlik yardım alır.  

Qeyd edək ki, özünüməşğulluğun təmini üçün dövlət tərəfindən edilməsi nəzərdə tutulan 

maliyyə yardımının konkret məbləği yoxdur. Lakin, dövlət proqramının icraçılarının 

açıqlamalarından məlum olur ki, orta hesabla bir ailəyə 5000 (beş min) manat maliyyə yardımı 

edilir. Bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, ailə biznesinin qurulması üçün edilən dövlət 

dəstəyi nağd pul şəklində deyil istehsal vasitələri (avadanlıq, mal-qara və s.) formasında vətəndaşa 

təqdim edilir18. Məqsəd vəsaitlərin təyinatına uyğun və səmərəli xərclənməsinin təmin edilməsidir.  

Dövlət proqramının icrası məqsədi ilə ilk olaraq 142 təlimçi hazılanıb19. Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təlimçilərin hazırlanmasında Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) ilə 

                                                           
16 Report.az, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimlinin müsahibəsi, 30.10.2016 
https://report.az/sosial-mudafie/nazir-muavini-2050-ci-ilde-cenubi-qafqaz-ehalisinin-70-faizi-azerbaycanilardan-
ibaret-olacaq  
17 ƏƏSMN, “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin 2016-cı il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabatı”, baxış tarixi: 25.03.2018, səh: 7 
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf  
18 Apa TV, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdiri İsa Həsənovun, 19.04.2017 
http://www.apa.tv/video/39234  
19 Report.az, Nazir müavini: “2050-ci ildə Cənubi Qafqaz əhalisinin 70 faizi azərbaycanlılardan ibarət olacaq” – 
MÜSAHİBƏ, 31.10.2016 
https://report.az/sosial-mudafie/nazir-muavini-2050-ci-ilde-cenubi-qafqaz-ehalisinin-70-faizi-azerbaycanilardan-
ibaret-olacaq  

https://report.az/sosial-mudafie/nazir-muavini-2050-ci-ilde-cenubi-qafqaz-ehalisinin-70-faizi-azerbaycanilardan-ibaret-olacaq
https://report.az/sosial-mudafie/nazir-muavini-2050-ci-ilde-cenubi-qafqaz-ehalisinin-70-faizi-azerbaycanilardan-ibaret-olacaq
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf
http://www.apa.tv/video/39234
https://report.az/sosial-mudafie/nazir-muavini-2050-ci-ilde-cenubi-qafqaz-ehalisinin-70-faizi-azerbaycanilardan-ibaret-olacaq
https://report.az/sosial-mudafie/nazir-muavini-2050-ci-ilde-cenubi-qafqaz-ehalisinin-70-faizi-azerbaycanilardan-ibaret-olacaq
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əməkdaşlıq edib. Özünüməşğulluq proqramına müraciət edənlərin təlimlərinə 2016-cı ilin avqust 

ayından başlanılıb20.  

Proqramın icrası məqsədi ilə ayrılan ilk 6 milyon manat vəsaitlə 1339 nəfərin ailə 

biznesinin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulub. Beləki, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdiri 

İsa Həsənovun mətbuata açıqlamasından məlum olur ki pilot layihə çərçivəsində üç min nəfər 

vətəndala müzakirələr aparılıb ki, onlardan da 1889 nəfəri 2 aylıq kurslara cəlb edilib. Kursu 

bitirən 1644 nəfər vətəndaşdan 1339 nəfərinin təqdim etdiyi biznes plan müsbət cavablandırılıb və 

layihələrin maliyyələşdirilməsinə start verilib21. 2017-ci ildə 76 rayon və şəhərdə 1172 ailə 

aktivlərlə təmin edilib22.  

ƏƏSMN-nin hesabatlarından məlum olur ki, özünüməşğulluğun təmin edilməsi proqramı 

çərçivəsində maliyyələşdirilən biznes planların sahələr üzrə straukturu aşağıdakı kimi olub. 

Şəkil 3: Özünüməşğulluq proqramının ilk mərhələsində maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan 

layihələrin sahələr üzrə strukturu 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, “İllik 

Hesabat 2016” 

Göründüyü kimi biznes planlarının hər 100 ədədindən 84 ədədi kənd təsərüfatı sahəsinə 

aid olub. Dövlət proqramının coğrafiyası baxımından  müvafiq göstərici müsbət indikator hesab 

edilə bilər. Beləki, kənd təsərrüfatı təyinatlı biznes planları təbii olaraq daha çox ölkə ərazisinin 

                                                           
20 ƏƏSMN, “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin 2016-cı il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabatı”, baxış tarixi: 25.03.2018, səh: 7 
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf 
21 Apa TV, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdiri İsa Həsənovun, 19.04.2017 
http://www.apa.tv/video/39234 
22 Azərtac, “Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib”, 10.01.2018 
https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_Nazirler_Kabinetinin_2017_ci_ilin_sosial_iqtisadi_i
nkisafinin_yekunlarina_ve_qarsida_duran_vezifelere_hesr_olunan_iclasi_kechirilib__YENILANIB_2-1127351  
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https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_Nazirler_Kabinetinin_2017_ci_ilin_sosial_iqtisadi_inkisafinin_yekunlarina_ve_qarsida_duran_vezifelere_hesr_olunan_iclasi_kechirilib__YENILANIB_2-1127351
https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_Nazirler_Kabinetinin_2017_ci_ilin_sosial_iqtisadi_inkisafinin_yekunlarina_ve_qarsida_duran_vezifelere_hesr_olunan_iclasi_kechirilib__YENILANIB_2-1127351
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regionlarını xüsusi ilə də kənd yerlərini əhatə edir ki, bu da proqranın regionlarda sahibkarlığın 

inkişafına təsirini daha da artırır. Bundan başqa layihələrin iqtisadi sektorlar üzrə strukturuna təsir 

edən digər faktor isə aztəminatlı ailələrin regionlara doğru daha da artmasıdır.  

Lakin, kənd təsərüfatının mənfəət norması üzrə ölkə iqtisadiyyatının ən aşağı səviyyəli 

sektorlarından olmasını nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bu isə dövlət proqramı çərçivəsində yaradılan 

məşğulluğun keyfiyyəti və eyni zamanda gəlir dayanıqlığı baxımından ciddi risk mənbəyinə 

çevrilə bilər. Qeyd edilən istiqamətdə risk səviyyəsinin azaldılması məqsədi ilə proqramın tətbiqi 

mexanizmlərinin aşağıdakı istiqamətlərdə təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var: 

- Hər bir regionun iqtisadi sektorlar üzrə mənfəət normasının qiymətləndirilməsi və 

müqayisəli üstünlüyə malik fəaliyyət sferalarının əksini tapdığı xəritənin hazırlanması 

(aidiyyatı dövlət qrumları tərəfindən); 

- Regionlar üzrə tələbatın yüksək olduğu fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi və 

tövsiyyə xarakterli maarifləndirici materiallarının hazırlanması (aidiyyatı dövlət 

qrumları tərəfindən); 

- Diferensial maliyyələşmənin tətbiq edilməsi – beləki, hər bir regiona xas prioritet 

sahibkarlıq istiqamətlərinin elan edilməsi və bu istiqamətdə təqdim edilən layihələrin 

təşviqi məqsədi ilə daha çox vəsaitin ayrılması; 

- Dövlət Məşğulluq Xidmətinin regional idarələrində peşəkar konsaltinq xidmətinin 

təklif edilməsi; 

Nəzərə alsaq ki, dövlət siyasəti özünüməşğulluq proqramının genişlənməsi 

istiqamətindədir, “keyfiyyətli məşğulluq” proqramın prioritet istiqamətlərindən biri olmalıdır. Əks 

halda maliyyələşdirilən biznes layihələrinin uğur göstəricisi azala bilər ki, bu da yoxsulluq və 

işsizliklə mübarizə tədbirlərinin effektivliyinə neqativ təsir edə bilər.  

 

2.2. Dövlət özünüməşğulluq proqramının maliyyə təminatı 

Rəsmi qurumlar özünüməşğulluq proqramının ilk layihəsini uğurlu hesab edirlər23. Bu isə 

proqramın daha geniş miqyasda davam etdirilməsinə zəmin yaradır. Özünüməşğulluq proqramının 

əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün proqramın dayanıqlı maliyyə təminatının 

formalaşdırılmasına ehtiyac var.  

                                                           
23 Apa.az, “Nazir: “İşsizlikdən sığorta sisteminin tətbiqi özünüməşğulluq proqramının miqyasını genişləndirəcək”, 
14.12.2017 
https://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/infrastruktur/nazir-issizlikden-sigorta-sisteminin-tetbiqi-ozunumesgulluq-
proqraminin-miqyasini-genislendirecek-9855.html  

https://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/infrastruktur/nazir-issizlikden-sigorta-sisteminin-tetbiqi-ozunumesgulluq-proqraminin-miqyasini-genislendirecek-9855.html
https://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/infrastruktur/nazir-issizlikden-sigorta-sisteminin-tetbiqi-ozunumesgulluq-proqraminin-miqyasini-genislendirecek-9855.html
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Özünüməşğulluq proqramının dayanıqlı maliyyələşmə mexnizminin formalaşdırılması 

istiqamətində ilk addım “İşsizlikdən sığorta haqqında”  Azərbaycan Respublikasının qanunun 

qəbul edilməsi hesab edilə bilər. Beləki, 30 iyun 2017-ci il tarixində təsdiqlənən qanunun 19-cu 

maddəsində qeyd edilir ki, özünüməşğulluğa kömək göstərilməsi işsizlikdən sığorta vəsaitləri 

hesabına maliyyələşdirilən tədbirlər sırasına daxildir. Qanun 2018-ci ilin 1 yanvar tarixindən 

qüvvədədir24. 2018-ci ildə İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcə gəlirləri və xərcləri 89 milyon 40 

min manat həcmində proqnozlaşdırılıb. Fondun illik büdcə xərcinin 40.2%-nin yaxud 35,8 milyon 

manatının özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkilinə yönəldilməsi nəzərdə tutulub25. Bu məbləğ ilk 

ayrılan vəsaitlə müqayisədə 6 dəfə artıqdır ki, bu da proqramın əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsinə şərait yaradacaqdır. Rəsmilər hesab edir ki, ayrılan vəsait 2018-ci ildə 

təxminən 7 min ailənin biznes planlarının maliyyələşdirilməsi ilə nəticələnəcək26. Əgər 2017-ci 

ildə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayının 132,4 min nəfər olduğunu nəzərə alsaq 2018-ci 

ildə onların təxminən 5 faizinin özününməşğulluq proqramı şərçivəsində gəlir dayanıqlığının 

təmin edilməsi mümkün olacaq.  

İşsizlikdən Sığorta Fondunun yaradılması həmçinin özünüməşğulluq proqramın maliyyə 

təminatının  dövlət büdcəsin üzərində formalaşdırdığı maliyyə yükünün azalması ilə nəticələcək. 

Beləki, işsizlikdən sığorta haqqında qanuna müvafiq olaraq işçi və işəgütürən ayrı-ayrılıqda əmək 

haqqının 0.5 faizi həcmində sığorta ödənişi edəcək ki, bu da İşsizlikdən Söğorta Fonduna 

cəmlənməklə sadalanan istiqamətlərdə xərclənəcək. Bu mexanizmin tətbiqi nəticəsində gələcək 

illərdə bu istiqamətdə ayrılan vəsaitlərin həcminin daha da artırılması imkanları genişlənəcək ki, 

bu da mərhələli şəkildə ÜSY proqramının əhatə dairəsinin kiçilməsi ilə nəticələnəcək. Bununla 

belə proqramın maliyyə təminatının şaxələndirilməsi hazırda müzakirəsi davam edən 

məsələlərdən biri olaraq qalır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun 

Dünya Bankının Azərbaycanda rifah və rifahın paylanması ilə bağlı təhlil üzrə missiyası ilə görüş 

zamanı bildirib ki, özünüməşğulluq proqramının daha geniş miqyaslı davam etdirilməsi üçün 

beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq istiqamətində işlər gücləndiriləcək27. Hesab edirik 

                                                           
24 E-qanun.az, “İşsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu”, baxış tarixi: 30.03.2018 
http://www.e-qanun.az/framework/36310  
25 Azərtac, “İşsizlikdən sığorta fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, 
26.12.2017 
https://azertag.az/xeber/Issizlikden_sigorta_fondunun_2018_ci_il_budcesi_haqqinda__Azerbaycan_Respublikasin
in_Qanunu-1124370  
26 Azərtac, “Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib”, 10.01.2018 
https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_Nazirler_Kabinetinin_2017_ci_ilin_sosial_iqtisadi_i
nkisafinin_yekunlarina_ve_qarsida_duran_vezifelere_hesr_olunan_iclasi_kechirilib__YENILANIB_2-1127351  
27 Apa.az, “DB Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi inkişafa yönələn islahatları müsbət dəyərləndirib”, 25.10.2017 
https://apa.az/xeber-az/sosial_xeberler/db-azerbaycanda-dayaniqli-iqtisadi-inkisafa-yonelen-islahatlari-musbet-
deyerlendirib-7719.html  

http://www.e-qanun.az/framework/36310
https://azertag.az/xeber/Issizlikden_sigorta_fondunun_2018_ci_il_budcesi_haqqinda__Azerbaycan_Respublikasinin_Qanunu-1124370
https://azertag.az/xeber/Issizlikden_sigorta_fondunun_2018_ci_il_budcesi_haqqinda__Azerbaycan_Respublikasinin_Qanunu-1124370
https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_Nazirler_Kabinetinin_2017_ci_ilin_sosial_iqtisadi_inkisafinin_yekunlarina_ve_qarsida_duran_vezifelere_hesr_olunan_iclasi_kechirilib__YENILANIB_2-1127351
https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_sedrliyi_ile_Nazirler_Kabinetinin_2017_ci_ilin_sosial_iqtisadi_inkisafinin_yekunlarina_ve_qarsida_duran_vezifelere_hesr_olunan_iclasi_kechirilib__YENILANIB_2-1127351
https://apa.az/xeber-az/sosial_xeberler/db-azerbaycanda-dayaniqli-iqtisadi-inkisafa-yonelen-islahatlari-musbet-deyerlendirib-7719.html
https://apa.az/xeber-az/sosial_xeberler/db-azerbaycanda-dayaniqli-iqtisadi-inkisafa-yonelen-islahatlari-musbet-deyerlendirib-7719.html
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ki, qeyd edilən istiqamətdə təşəbbüslər intensivləşdirilməli və qrandlar, ianələr də daxil olmaqla 

alternativ maliyyə mənbələrindən yararlanmaq üçün hüquqi baza yaradılmalıdır, mövcud 

mexanizmlər təkmilləşdirilməlidir. 

 

2.3. Özünüməşğulluq proqramının üstünlükləri 

İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 2016-cı ildən etibarən Azərbaycanda icrasına başlanılan 

dövlət özünüməşğulluq proqramının beynəlxalq praktika ilə fərqləndirən müəəyən elementlər var. 

Beləki, dünyada ilk dəfə olaraq özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində dövlət vəsaiti hesabına 

ailəyə birbaşa maliyyə yardımı (nağd vəsait olmamaq şərti ilə) edilir. Ailə təqdim etdiyi biznes 

plana uyğun olaraq istehsal və ya xidmət avadanlıqları ilə təmin edilir. Bundan başqa xarici 

ölkələrin bənzər təcrübələri üzrə aparılan təhlillər zamanı məlum olur ki, bənzər proqramlar əksər 

hallarda konkret bölgələr üçün nəzərədə tutulan tədbirləri özündə əks etdirir. Lakin, Azərbaycanda 

icra edilən proqram bütövlükdə ölkə ərazini əhatə edir.  

Özünüməşğulluq proqramı həmçinin alternativ sosial müdafiə tədbirləri ilə müqayisədə 

əhəmiyyətli üstünlükləri ilə fərqlənir. Beləki, proqram eyni vaxta bir neçə makro məqsədlər 

istiqamətində paralel nəticələrin əldə edilməsini imkan yaradır. Ümumilikdə isə özünüməşğulluq 

proqramının üstün tərəflərini aşağıdakı kimi quruplaşdırmaq olar: 

1. Ailə büdcəsinin dayanıqlı gəlir mənbələri hesabına formalaşması; 

2. Mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafı; 

3. Yeni iş yerlərinin yaradılması və işsizlik səviyyəsinin azaldılması; 

4. İctimai vəsaitlərin (dövlət vəsaitləri) xərclənməsində səmərəliliyin artırılması; 

5. Yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması; 

6. İqtisadiyyatda inkluzivliyin gücləndirilməsi. 

Göründüyü kimi, özünüməşğulluq proqramının effektiv icrası növbəti dövrlər üçün fərqli 

istiqamətlər üzrə makro parametrləri daha da gücləndirə bilir. Bundan başqa proqram ailə 

gəlirlərinin kənar təsirlərdən (dövlət qurumlarının qəbul etdiyi qərarlar, ÜSY şərtlərinə edilən 

dəyişiklər və s.) asılılığının azalması və fərdi təşəbbüskarlıqla korelyasiyasnın artmasına pozitiv 

təsir edir. Beləki, ailənin gəlirləri üzvlərin zəhmətkeşliyindən, təşəbbüskarlığından asılı olaraq 

biznesin gəlirliliyi növbəti illlərində arta bilər ki, ÜSY kimi passiv  müdafiə mexanizmlərində bu 

imkanlar yoxdur. Dövlətdən asılılığın azaldılması və mənfi vərdişlərin (yardım asılılığı, əmək 

vərdişlərinin passivləşməsi və s.) zəiflədilməsi kimi məsələlər də özünüməşğulluq proqramının 

üstünlüklərindən hesab edilir. 
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Yuxarıda sadalanan üstünlüklərinə baxmayraq hesab edirik ki, ÜSY proqramı daxil 

olmaqla sosial təmiantın gücləndirilməsinə hədəflənən digər tədbirlər davam etdirilməlidir. Hesab 

edirik özünüməşğulluq proqramının çərçivəsində sosial təminatın öz hesabına formalaşdırılması 

səviyyəsi və bu layihə çərçivəsində qurulan bizneslərin uğur əmsalı fərdi biznes bacarıqları və  

iqtisadi çağırışlarının inkişaf istiqamətindən asılıdır. Bu isə aztəminatlı və işsiz sosial qrupların 

kütləvi şəkildə proqrama cəlb edilməsi halında ciddi uğursuzluqlara səbəb ola bilər. Qeyd edilən 

məqamlar nəzərə alınmaqla özünüməşğulluq proqramının hədəf qrupları təsərüfat fəaliyyətində 

müəyyən təcrübəyə və fiziki imkanlara malik şəxslər, biznes bacarıqları olan təşəbbüskar qruplar 

olmalıdır. Digər daha passiv, fiziki imkanları zəif  və təcrübəsiz sosial qrupların isə alternativ 

sosial təminat mexanizmlərinə çıxışı qalmalıdır.    

 

Nəticə və tövsiyyələr 

2015-ci ildə sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün formalaşan yeni iqtisadi çağırışlar sosial 

təminat mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi zərurəti yaratdı. Çünki, ÜSY proqramı dövlət 

gəlirlərinin azalması fonunda ciddi fiskal yükə çevrilmişdi. ÜSY proqramının qiymətləndirilməsi 

zamanı məlum olur ki, proqramın əhatəliliyi və keyfiyyəti fiskal gəlirlərdən asılıdır. Bu isə 

dayanıqlı gəlir mənbələrinə çıxış imkanlarının yaradılması yanaşmasının daha da aktuallaşdırdı. 

2016-cı ildə başlayaraq Azərbaycanda dövlət tərəfindən həyata keçirilən özünüməşğulluq 

proqramı dünya praktikasında ilk dəfə olaraq dövlət vəsaitləri hesabına aztəminatlı ailələrin biznes 

təşəbbüslərinin  maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur. Ölkə ərazisinin bütövlükdə proqramın əhatə 

dairəsinə daxil edilməsi isə onu fərqləndirən digər cəhətlərdən biri hesab edilir. Hökümət 

prezidentin ehtiyyat fondundan ayrılan 6 milyon manat vəsait hesabına həyata keçirilən ilkin pilot 

layihəni uğurlu hesab etdiyi üçün proqramın miqyasının daha da genişləndirilməsi qərarına gəlib. 

Bu məqsədlə ilk olaraq dayanıqlı maliyyə təminatı problemi qismən həll edilib. 2017-ci ildə qəbul 

edilən “İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunla özününməşğulluq tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi 

sığorta yığımından formalaşan fond vəsaitlərinin xərc istiqamətlərindən biri kimi təsbit edilib. 

Beləliklə də 2018-ci ildə İşsilikdən Sığorta Fondundan bu məqsədlə ayrılan vəsaitin həcmi 6 dəfə 

artırılıb.  

Aparılan araşdırma zamanı məlum olub ki, özününməşğulluq proqramının maliyyə 

təminatının şaxələndirilməsinə ehtiyac var. Bundan başqa müəyyən edilib ki, dövlət proqramının 

icrası ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi aşağı səviyyədə təşkil edilib. Eyni zamanda proqramın icra 

mexanizmlərini tənzimləyən “İşaxtaran və işsiz vətəndaşların özünüməşğulluğunun təşkili 

tələbləri” təsdiq edilsədə bu ötən müddət ərzində məlumat ictimailəşdirilməyib. Buna görədə açıq 
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mənbələr hesabına dövlət proqramının şərtləri haqqında konkret məlumatların əldə edilməsi 

çətinliklərlə müşahidə edilib.  

Sadalanan çatışmazlıqlara baxmayaraq özünüməşğulluq proqramı Azərbaycanda sosial 

təminatın aktiv mexanizmlərinin formalaşmasında, sosial müdafiənin keyfiyyətinin artırılması, 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, yoxsulluğun azaldılması və sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi istiqamətində mütərəqqi addım kimi qiymətləndirilir.  

Özünüməşğulluq proqramının sosial iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alaraq proqramın daha 

effektiv icrası və miqyasının genişləndirilməsi məqsədi ilə aşağıdakı təkliflərin nəzərə alınmasını 

məqsəduyğun hesab edirik:   

- Hər bir regionun iqtisadi sektorlar üzrə mənfəət normasının qiymətləndirilməsi və 

müqayisəli üstünlüyə malik fəaliyyət sferalarının əksini tapdığı xəritənin hazırlanması 

(aidiyyatı dövlət qrumları tərəfindən); 

- Regionlar üzrə tələbatın yüksək olduğu fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi və 

klaster yanaşmasının tətbiqi imkanları nəzərə alınmaqla tövsiyyə xarakterli 

maarifləndirici materiallarının hazırlanması (aidiyyatı dövlət qrumları tərəfindən); 

- Diferensial maliyyələşmənin tətbiq edilməsi – beləki, hər bir regiona xas prioritet 

sahibkarlıq istiqamətlərinin elan edilməsi və bu istiqamətdə təqdim edilən layihələrin 

təşviqi məqsədi ilə daha çox vəsaitin ayrılması; 

- Proqram iştirakçılarının maliyyə çıxış imkanlarının dəstəklənməsi – bu məqsədlə 

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu ilə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi məqsədə uyğundur. Eyni zamanda milli valyuta ilə kreditlərə 

zəmanətin verilməsi qaydalarında dəyişiklər edilməklə proqram iştirakçılarının daha az 

həcmli kredit tələbi qarşılığında zəmanətin verilməsi üçün hüquqi əsas yaradıla bilər.  

- Təşviqedici mexanizmlərin tətbiq edilməsi – bu metod proqram iştirakçıları arasında 

rəqabətin dərinləşdirilməsi və yeni qurulan biznes fəaliyyətlərinin uğur əmsalının 

artırılmasına müsbət təsir edə bilər. Bu məqsədlə biznes layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi prosesi bir neçə mərhələdə həayat keçirilə bilər. Hər növbəti 

mərhələnin icrası əvvəlki mərhələnin icra səviyyəsindən asılı olarsa iştirakçıların 

məsuliyyət səviyyəsini artırmaq və daha keyfiyyətli biznesin yaradılmasını 

stimuşllaşdırmaq olar.  

- Özününməşğulluq proqramının maliyyə təminatının şaxələndirilməsi – proqramın 

əhatə dairəsinin genişlənməsi (kəmiyyət dəyişikliyi) və maliyyə yardımının maksimum 

həddinin artırılması (keyfiyyət dəyişikliyi) üçün qanunvericiliyin icazə verdiyi digər 
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maliyyə mənbələrindən (beynəlxalq maliyyə institutlarının vəsaitləri, qrantlar, yardım 

təşkilatlarının ianələri və s.) istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

- Şəffaflığın, o cümlədən proqrama ictimai inamın artırılması – hazırda proqramın 

maliyyə təminatı birbaşa olaraq dövlət vəsaitləri hesabına formalaşır ki, bu da prosesin 

şəffaflığı və ictimai nəzarət məsələlərini daha da aktuallaşdırır. Bunun üçün ilk 

növbədə layihənin icrası haqqında ictimai məlumatlarındıram səviyyəsi daha da 

genişləndirilməlidir. Seçilən layihə iştirakçılarının siyahısı ilə yanaşı, hər bir şəxs üçün 

ayrılan maliyyə vəsaitinin həcmi və təmin edilən aktivlərin strukturu,  maliyyələşdirilən 

layihələrin dayanıqlığı (layihənin davam etməsi, yaxud uğursuz olması) haqqında 

məlumatlar konkret vaxt intervalında ictimailəşdirilməlidir. Paralel olaraq prosesin 

monitorinq imkanları daha da genişləndirilməlidir. İctimai nəzarət imkanları 

yaradılmalı və beləliklə proqramın effektivliyi təmin edilməlidir. 
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