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İnsan Kapitalının inkişafını sürətləndirmək üçün 

insanların sağlamlığına sərmayənin yatırılması



Səhiyyəyə sərmayə yalnız arzuolunan deyil, 
eləcə də inkişaf üçün zəruri prioritetdir

✓ Zəif səhiyyə və təhsil olan ölkələr dayanıqlı inkişafa daha çətin nail olurlar.

✓ Dəlillər göstərir ki, doğum zamanı yaşam ehtimalında 10% artım iqtisadi artımda 

0.3-0.4% yüksəliş ilə assosiyasiya olunur.

✓ Vətəndaşları daha uzun və sağlam həyat sürən ölkələr eyni adambaşına düşən 

ÜDM-ə malik olan ölkələri aydın şəkildə üstələyir, belə ki, həmin ölkələrdə insanlar 

daha çox xəstəliklərdən əziyyət çəkir və daha tez ölürlər



Daha yaxşı sağlamlıq bir sıra kanallar vasitəsilə
adambaşına düşən gəlirləri artırır (1)

➢ Həyat boyu xərclər və yığım ilə bağlı qərarların dəyişdirilməsilə

✓ Təqaüd planlaşdırma ideyası yalnız ölüm dərəcəsi aşağı olanda real perspektivə çevrilir. 

➢ Bir başqa kanal, xarici birbaşa investisiyanı təşviq etməkdir:

✓ İşəgötürənlər ağır xəstəlik yükü olan yerlərdə investorlar ətraf mühitdən kənar olmağa çalışırlar. 

✓ Endemik xəstəliklər də insanların torpaq və ya digər təbii ehtiyatlara girişinə maneə yarada bilər

➢ Ticarətə açıqlıq və yaxşı idarəetmə kimi yaxşı iqtisadi siyasətlər olan ölkələrə daha yaxşı 

səhiyyə mühiti önəmlidir. 

✓ 1990-cı illərdə baş verən Şərqi Asiya inkişaf möcüzəsi əslində heç bir möcüzə deyildi: əksinə,

o, ümumi əlverişli iqtisadi siyasətlər kontekstində səhiyyə təkmilləşmələrinin aparıcı rol 

oynadığı bir proses üçün məcburi dəlilləri təmsil edirdi (Bloom, Canning, və Malaney, Harvard 

Universiteti)

✓ 1780 və 1979 cu illərdə Britaniyada ÜDM artımının 30%-i daha yaxşı səhiyyə və qidalanma ilə 

bağlı olmuşdur

✓ 1970 və 2000-ci illərdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mənfəət gəlirlərinin 11%-i yetkin fərdlərin 

aşağı ölüm göstəricisi ilə bağlıdır.



Daha yaxşı sağlamlıq bir sıra kanallar vasitəsilə adambaşına düşən gəlirləri artırır (2)

➢ Sağlam işçilər digər müqayisə olunanlara nisbətdə daha məhsuldar hesab 

olunurlar.

✓ Aşağı ömür müddəti yetkin fərdlərin təlimlərinə marağı azaldır və məhsuldarlığa 

zərbə vurur. 

✓ Daha erkən yatırılan sərmayənin daha çox gəlirliyi olur. 

✓ Həyatın başlangıcından bərabər imkanlar hər bir insanın potensialını artıra bilər.

✓ Səhiyyənin təkmilləşdirilməsi uşaqların daha çox məktəb təhsili alması və yaşa 

dolandan sonra daha çox pul qazana bilmələri ilə assosiyasiya olunur.

✓ Uşaq inkişafının müxtəlif sahələri və kontekstlərində paralel olaraq müdaxilələrin 

edilməsi vacibdir

“ Valideynlərin köməyə ehtiyacı var və onlar bunu əldə edə bilməsələr uşaqları əziyyət 

çəkəcək. Cəmiyyət yüksək sosial xərclər və azalan iqtisadiyatın xərclərini ödəyəcək.”

James Heckman, İqtisadiyyat üzrə Nobel laureatı, 2000



Azərbaycanın səhiyyə sistemi



Azərbaycan əsas sağlamlıq nəticələrinin əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdırılmasına nail olmuşdur

20151990-2015

Ömür müddəti artmış və Azərbaycanın gəlir səviyyəsində təxminən orta 

göstəriciyə malikdir



Ümumi sağlamlıq xərcləri, Azərbaycanın gəlir səviyyəsinə görə orta səviyyədədir, 
lakin sağlamlıq sistemi əsasən cibdən-ödəmələrlə maliyyələşdirilir

2015 2015

OOP xərcləri cari səhiyyə sisteminin 79%-ni təmsil edir

OOP xərcləri vasitəsilə qeyri-səmərəli və azalan səhiyyənin maliyyələşdirilməsi üsulu bütün əhalini böyük xərclər 

ilə yüklənməyə məruz qoya bilər ki, bu inkişafın qarşısını alır və xəstəlik/yoxsulluq tələsini əbədi edir



Hökumətin səhiyyə xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə qlobal orta göstəricidən aşağı olmaqla ÜDM-in cəmi 
1.4%-ni və 2015-ci ildə hökumət xərclərinin 4.2%-ni təmsil edir

Hökumətin səhiyyə xərcləri hökumət xərclərinin bir hissəsi kimi (%), 

2015
Hökumətin səhiyyə xərcləri ÜDM-in bir hissəsi kimi (%), 2015



Əsasən iqtisadi artıma görə adambaşına düşən hökumət xərcləri 2000-ci ildən əhəmiyyətli 
dərəcədə artmışdır

Real adambaşına hökumətin səhiyyə xərclərində illik faiz 

artımı, 2000-2015

Səhiyyədə adambaşına hökumət xərcləri, 2000-2015

Səhiyyənin təkrar prioritetləşdirilməsi: Azərbaycanın 2019-cu il üzrə səhiyyə büdcəsi 

2018-ci il ilə müqayisədə 41.8% əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 1.048 milyard manat 

olmuşdur



Xidmətlərin aşağı və qeyri-effektiv istifadəsi

2% 1%

22%

43%

17%

11%

5%

Ambulator qayğı üçün istifadə olunan səhiyyə 

müəssisəsinin növü

Mənbə: AMSSW sorğusu 2015

4.8

6.3

6.3

7.0

8.3

8.8

9.3

9.9

0 2 4 6 8 10 12

Azerbaijan

Croatia

Estonia

EU

Turkey

Russia

Ukraine

Germany

Adambaşına illik ambulator əlaqələr

Mənbə: Bütün məlumat bazaları üçün Səhiyyə ÜST

- Kənd hospitalı

- Klinika

- Respublika hospitalı

- Digər

- Həkimin ambulator mərkəzi

- Mərkəzi regional hospital

- Özəl hospital



Xidmətlərin aşağı və qeyri-effektiv istifadəsi

Mənbə: Bütün məlumat bazaları üçün Səhiyyə ÜST
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Azərbaycanın səhiyyə sistemində olan çağırışlara mümkün həllər

Səhiyyə üzrə yüksək OOP xərcləri 
məhdud maliyyə riskindən  

müdafiə ilə nəticələnir

Mövcud dövlət maliyyə 
resurslarının səmərəsiz ayrılması

Resurslara söykənən ödənişlərə 
görə təchizatçıların aşağı 

məhsuldarlığı 

Xəstəxana əsaslı xəstəlik modeli
xəstəlik yükünə adaptasiya 

olunmayıb

Gəlirlərin yığılmasını artırmaq

Tam dövlət resurslarilə
maliyyələşdiriləcək bir xidmət paketini

müəyyənləşdirin

Nəticəyə görə ödəniş edin

Qayğı modelini dəyişin – İTY ilk giriş
səviyyəsi olmalıdır və erkən

aşkarlanma, nəzarət, qayğıların
davamlılığı təmin edilməlidir

Əsas çağırışlar Mümkün həllər



Pilot İcbari Tibbi Sığorta



Pilot İcbari Tibbi Sığorta səhiyyə sistemində olan bəzi mövcud problemlərin həll 
edilməsinə cəhd etmişdir

Bu günə olan irəliləyiş:

✓ Nəticə-əsaslı maliyyələşməyə keçid

✓ Müəyyən olunmuş mükafat paketləri

✓ Cibdən-xərcləmələrdə azalma

✓ Xidmətlərin çatdırılmasında artan effektivlik

Mövcud çağırışlar:

× Ambulator yardıma diqqətin ayrılması

× Zəif ilkin tibbi yardım

× Mükafat paketinin dəyərləndirilməsi və yenidən nəzərdən keçirilməsi



Yüksək istifadə: 
İki pilot rayonda stasionar xidmətlərin istifadəsi artıb
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Yüksək büdcə ayırmaları:
İki pilot rayonda hökumətin səhiyyə xərcləri təxminən 70% artmışdır

Xərclər (min manatla)

Yevlax Mingəçevir Cəmi

2016 2017 change 2016 2017 change 2016 2017 change

Kommunal 218.1      359.2      65% 388.9      421.0      8% 607.0      780.2      29%

Digər xərclər 317.0      766.9      142% 601.2      471.9      -22% 918.2      1,238.8      35%

İaşə xidməti 94.2      201.6      114% 247.4      568.1      130% 341.6      769.6      125%

Dərman preparatları və istehlak

materialları
349.4      591.0      69% 391.0      1,331.0      240% 740.4      1,922.0      160%

Əmək haqları 3,123.4      4,781.1      53% 6,069.5      9,754.3      61% 9,192.9      14,535.4      58%

Kapital qoyuluşu 238.1      919.4      286% 556.3      1,220.2      119% 794.4      2,139.6      169%

Cəmi 4,340.2      7,619.2      76% 8,254.2      13,766.4      67% 12,594.4      21,385.6      70%

Əgər sərmayə xərcləri istisna olunarsa, hökumətin səhiyyə

xərcləri iki pilot rayonda 63% artmışdır



Proqram bütün ölkə üzrə tətbiq olunarsa əhəmiyyətli əlavə sərmayələrə 
ehtiyac var
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Mümkün olan əlavə gəlir mənbələri: əmək haqqı vergisi

Qeyri-rəsmi sektorun heç də töhfə vermədiyini

fərz edərək
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Mümkün olan əlavə gəlir mənbələri: sabit ödəniş

Fərz edək ki, əmək qüvvəsinin 50%-i rəsmi sektorda çalışır və onların yalnız 50%-i sabit ödəniş edir
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rəsmi işçilər üçün 10 AZN və qeyri-rəsmilər üçün 5 AZN



Önəmlidir ki, Hökumətin səhiyyə xərclərinin artırılmasından sonra belə Azərbaycanın
digər müqayisəli ölkələrə nisbətən səhiyyə xərcləri aşağı olacaq

Ölkə

ÜDM-in payı olaraq 
hökumət xərcləri (%)

Iran 4.05%

Rusiya 3.40%

Türkiyə 3.23%

Çin 3.18%

Gürcüstan 3.08%

Tailand 2.91%

Vetnam 2.36%

Qazaxıstan 2.34%

Azərbaycan

(proqnoz edilən artımdan 
sonra)* 2.07%

*Proqram ölkə üzrə tətbiq olunandan sonra yuxarı hədd 

heablamaları əsasında



SHI-nın mümkün modeli

Hamilə, uşaq, tələbə, 

təqaüdçü, rəsmi olaraq işsiz

Qeyri-rəsmi

şəkildə

işsiz

İşləyir, rəsmi məşğul

Rəsmi sektora 

keçid stimulu

Vəziyyət: 

Orta aylıq əmək 

haqqı %-i

İşəgötürən və işçi: 

İşçinin bildirdiyi

gəlir %-i

Əmək haqqı 

əsasında vergi 

töhfəsi 

Dövlət ümumi vergi gəlirlərindən

gəlir verir



➢ SHI-ın əsasən əmək haqqı əsaslı ödənişlər ilə  genişləndirilməsi uyğun deyil

➢ Ümumi vergi gəlirləri yalnız yoxsullar üçün deyil, eləcə də qeyri-rəsmi sektorun böyük 

hissəsi üçün kritikdir

➢ Buna aşağıdakılar tələb olunur:

➢ Səhiyyə üçün ümumi gəlir ayırmalarının artırılması

VƏ

➢ Pul üçün daha yaxşı dəyərin qazanılması

Yekun

Düşündürücü suallar

➢ Ölkə üzrə icbari tibbi sığortanı necə maliyyələşdirmək olar?

➢ Səhiyyə sistemində qeyri-effektivliyi necə həll etmək olar?

➢ Səhiyyə sistemində müxtəlif tərəflərin rolu nədən ibarətdir (məs. SAMHI, Səhiyyə 

Nazirliyi)? 



Təşəkkürlər!


