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İnsan kapitalının səhiyyə amili və onun maliyyələşməsi 

 

Xülasə 

       Məqalədə insan kapitalının inkişafının əsas amillərindən biri olan səhiyyə sisteminin 

Azərbaycanda inkişafı araşdırılır. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycanda əhali arasında 

ölüm hallarının azalması daha çox tibb elminin ümumilikdə inkişafı və Azərbaycanda həkim 

heyyətinin bilik və bacarığının yüksəlməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda səhiyyə sisteminin 

maliyyələşməsində əhali tərəfindən ödəmələr əsas çəkiyə malikdir. Əhalinin gəlirlərinin 

azalacağı halda bu, ciddi problemlər yarada bilər.   

Açar sözlər: insan kapitalı, səhiyyə amili, səhiyyə sisteminin maliyyələşməsi, sığorta, səhiyyə 

xərcləri 

 

Giriş 

Müasir dövrdə iqtisadi inkişaf daha çox insan kapitalının  inkişafından asılıdır. Bunu 

adambaşına ÜDM-in həcminin, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlik indeksinin, insan inkişafı 

indeksinin insan kapitalı indeksindən asılılığı təsdiq edir. İnsan kapitalının inkişafı isə daha 

çox iki amildən təhsil və səhiyyə amillərindən asılıdır. Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 

və yaxud doğulanda gözlənilən sağlam ömür uzunluğu nə qədər çox olarsa, həmçinin 

cəmiyyətdə nə qədər çox sağlam işçi qüvvəsi olarsa, iqtisadiyyatın inkişafı üçün daha çox 

potensial imkanlar yaranar. Elə bunun nəticəsidir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə getdikcə insan 

kapitalının inkişafına daha çox investisiya ayrılır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə də insan 

kapitalına yönəldilən investisiyaların ümumi həcmi artmaqdadır.  

Ölkədə yüksək ixtisaslı kadrların və yüksək təhsilli insanların sayı artdıqca ölkə 

iqtisadiyyatında strateji prioritetlər də dəyişir və ölkə daha çox elm tutumlu məhsullar istihsal 

etməyə çalışır. Elə bunun nəticəsidir ki, inkişaf etmiş ölkələr inkişaf etməkdə olan ölkələrdən 

daha təhsilli və yüksək bilik və bacarığa malik kadrların cəlb edilməsi üçün müxtəlif siyasi 

addımlar atırlar. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən inkişaf edən ölkələrə kadr axını XXI əsrin 

ən ciddi problemlərindən birinə çevrilib. Bir ölkədən digər ölkəyə kadr axını təkcə “insan 

miqrasiyası” demək deyil, həm də bilik və bacarıqların, obrazlı desək, “beyin” axını 

deməkdir. Belə bilik və bacarıqlar isə istehsal amili kimi istehsalın genişlənməsinə və əmək 

məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. 

İnsan kapitalı  və səhiyyə amili 

İnsan kapitalının inkişafına müxtəlif amillər təsir edir. Bu amillərdən ən əsası təhsil və 

səhiyyə amilidir. XIX əsrdə ayrıca bir fərdin intelektual inkişafı daha çox onun təhsilindən 

asılı hesab edilirdisə, XXI əsrdə fərdin sağlamlığı,  yaşadığı coğrafi və sosial mühit, 

mədəniyyət və incəsənət, elm və informasiya mənbəyinə çıxışın olması və sair amillər də çox 

mühümdür. Hər hansı bir mühitdə yaşayan fərdin kapitala çevrilməsində isə əsas amillər kimi 

təhsil və səhiyyə çıxış edir. Əlbəttə, bunların arasında sağlamlıq mühüm yer tutur. Çünki 

sağlamlığın olmadığı və ya məhdudluğu halında digər amillərdən dolğun və hərtərəfli istifadə 

etmək mümkün deyil. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, insan sağlamlığı da müxtəlif 

amillərdən asılıdır. İnsanın yaşadığı coğrafi mühit, onu əhatə edən təbii mühitdə ekoloji 

vəziyyət, sosial mühit və həyat tərzi, həmçinin insanın genetik sağlamlığı və sair amillər də 

konkret götürülən fərdin sağlamlığına ciddi təsir edir.  
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müxtəlif ölkələrdə apardığı çoxsaylı tədqiqatların 

nəticəsində məlum olub ki, insan sağlamlığına təsir edən əsas amillərdən 48-50%-i onun həyat 

tərzi ilə bağlıdır. İnsanın qidalanması, istirahəti, gigiyenası və sair məsələlər onun 

sağlamlığının əsasını təşkil edir. İnsanın yaşadığı ətraf mühitin ekoloji cəhətdən təmizliyi 

onun sağlamlığında 20-22% təsirə malikdir.  İnsanın bioloji və genetik xüsusiyyətləri isə onun 

sağlamlığına 18-20% təsir göstərir.  Müasir dövrdə səhiyyə xidmətlərinin həm keyfiyyətcə, 

həm də kəmiyyətcə xeyli genişlənməsinə baxmayaraq, insan sağlamlığında onun payı cəmi 8-

14% təşkil edir [1].  Lakin müasir səhiyyə sistemi insan sağlamlığına təsir göstərən digər 

amillərin müsbət təsirinin artırılması məqsədilə müxtəlif proqramlardan istifadə edir. Ərazinin 

ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, genetik xəstəliklərin azaldılması, insanlarda zərərli 

həyat tərzinin və vərdişlərin aradan qaldırılması və sair məqsədlə müasir səhiyyə sistemi 

əhalinin ən geniş təbəqəsi və dövlət qurumları ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Elə buna görə də 

yoxsulluğun azaldılması və insan inkişafı problemlərində sağlamlıq məsələləri ən prioritet 

məsələlərdən hesab edilib. 2000-ci ildə Minilliyin Sammitində yoxsulluğun azaldılması və 

insan inkişafı məqsədilə səhiyyə sisteminin rolunun artırılması dünyanın bütün ölkələri 

tərəfindən qəbul edildi. Minilliyin 8 inkişaf məqsədindən 3-ü və 18 vəzifəsindən 6-sı səhiyyə 

sistemlərinin inkişafı ilə bağlı qəbul edildi [2].   

Azərbaycan səhiyyə sisteminin əsas göstəriciləri 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və əksər ölkələrin milli səhiyyə qurumları səhiyyə 

sisteminin əsas göstəriciləri kimi aşağıdakıları qəbul edir: 

 Bütün ixtisaslardan olan həkimlərin sayı, min nəfər 

 Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlərin sayı 

 Orta tibb işçilərinin sayı, min nəfər 

 Əhalinin hər 10000 nəfərinə orta tibb işçilərinin sayı 

 Xəstəxana müəssisələrinin sayı 

 Xəstəxana müəssisələrində çarpayıların sayı, min ədəd 

 Əhalinin hər 10000 nəfərinə çarpayıların sayı 

 Xəstə uşaqlar üçün çarpayıların sayı, min  ədəd 

 Hamilə və zahı qadınlar üçün çarpayıların sayı, min ədəd 

 Əhaliyə ambulatoriya-poliklinika yardımı göstərən  müalicə   müəssisələrinin sayı   

 Qadın məsləhətxanalarının və qadın məsləhətxanası olan  müəssisələrin sayı     

 Uşaq poliklinikaları , ambulatoriyaları və uşaq şöbəsi olan  tibb müəssisələrinin sayı  

 Ambulator-poliklinik müəssisələrin gücü (bir növbədə gəlişlərin sayı, min)                                                                                                                           

 Əhalinin hər 10000 nəfərinə ambulator-poliklinik müəssisələrin gücü (bir növbədə 

gəlişləin sayı, min) 

 Körpələr evlərinin sayı 

 Körpələr evlərində yerlərin sayı  

 Körpələr evlərində  uşaqların sayı, nəfər  

 Körpələr evlərində  yetim uşaqların sayı 

Əlbəttə, yalnız belə göstəricilərin əsasında hər hansı bir ölkənin səhiyyə sisteminin 

keyfiyyəti haqqında fikir yürütmək düzgün olmaz. Səhiyyə sisteminin keyfiyyətini xarakterizə 

edən çoxlu sayda digər amillər və göstəricilər də var. Lakin  yuxarıda sadaladığımız 

göstəricilər maliyyələşmə ilə birgə daha çox səhiyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda səhiyyə sistemində ciddi islahatların aparılmasına baxmayaraq, 

ölkənin səhiyyə sisteminin əsas göstəriciləri son 25 ildə nəzərə şarpacaq dərəcədə dəyişməyib 

[3]. Belə ki,  2014-cü ildə ölkədə fəaliyyət göstərən bütün ixtisasdan olan həkimlərin sayı 

1991-ci ilə nisbətən 4,9 min nəfər artsa da, hər 10 min nəfərə düşən həkimlərin sayı təqribən 3 
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nəfər azalıb. Orta tibb işçilərinin sayı 1991-ci ildə 68 min nəfər, 2014-cü ildə isə 56,9 min 

nəfər olub. Hər 10 min nəfərə düşən orta tibb işçilərinin sayında da təqribən 35 nəfər azalma 

var. Ambulator-poliklinikaların, xəstəxanaların sayında, həmçinin xəstəxanalarda olan 

çarpayıların sayında da ciddi azalma mövcuddur. Belə ki, 1991-ci ildə 731 xəstəxana olduğu 

halda 2014-cü ildə onların sayı 566-ya qədər azalıb. Xəstəxanalarda çarpayıların da sayı 1991-

ci ildəkinə nisbətən 24,5 min ədəd azalıb. Belə azalma hər 10 min nəfərə düşən çarpayıların 

sayının iki dəfə azalması deməkdir.  Bu meyili aşağıdakı cədvəldən də görmək olar.  

Cədvəl 1. 

Azərbaycanın səhiyyə sisteminin əsas göstəricilərinin dinamikası 

 Bütün 

ixtisaslarda

n olan 

həkimlərin 

sayı, min 

nəfər 

Əhalinin 

hər  
10 000 

nəfərinə 

Orta tibb 

işçilərinin 

sayı, min nəfər 

Əhalinin 

hər 10 000 

nəfərinə 

Xəstəxana 

müəssisələrini

n sayı 

onlarda 

çarpayıların 

sayı, min. 

Əhalini

n hər  
10 000 

nəfərinə 

1991 27,5 38,7 68,0 95,8 731 70,9 99,9 
1995 28,8 38,3 68,8 91,4 773 74,4 98,9 
2000 28,5 36,0 60,6 76,7 739 71,0 89,7 
2005 30,1 36,1 59,7 71,7 732 68,4 82,1 
2006 30,6 36,3 60,8 72,1 729 68,9 81,7 
2007 30,8 36,0 61,6 72,1 726 68,4 80,0 
2008 32,4 37,4 62,2 71,9 748 68,1 78,6 
2009 32,5 37,0 62,5 71,2 752 67,8 77,3 
2010 32,8 36,9 62,9 70,9         756 67,4 76,0 
2011 33,1 36,8 60,1 66,8 516 45,8 50,9 
2012 32.3 35.0 57.5 62.3 539 43.2 46.8 
2014 32.8 34.6 56.1 59.3 566 46.4 49.0 

Mənbə:Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi [4]  

 

Son 20 ildə Azərbaycanda əhalinin 10 min nəfərinə düşən həkimlərin sayında azalma 

müşahidə edilsə də, mövcud vəziyyət normal səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsinə tam imkan 

verir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) hesablamalarına əsasən normal səhiyyə 

xidmətlərinin göstərilməsi üçün əhalinin 10 min nəfərinə düşən həkimlərin sayı 28 nəfərdən 

az olmamalıdır. Azərbaycanda isə bu rəqəm 34,6-nı təşkil edir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 

keçmiş sovet respublikalarında bu rəqəm 42 olaraq ÜST-nın qəbul etdiyi normadan xeyli çox 

idi.  

Təəssüf ki, son 15 ildə klinikalarda qəbul edilən xəstələrin sayında ciddi artım müşahidə 

olunur. Məsələn, 2000-ci ildə klinikalarda qəbul edilən xəstələrin sayı 385,2 min olduğu halda 

sonrakı illərdə bu rəqəm daim artaraq 2014-cü ildə 837,5 min olub. Bu, əhalinin hər 10 min 

nəfərinə 48,4 nəfərdən 89 nəfərə qədər artım deməkdir. Tədqiq olunan dövrdə vəfat edən 

xəstələrin mütləq sayında artım olsa da nisbi sayında azalma olub. Belə ki, 2000-ci ildə vəfat 

edən xəstələrin sayı ümumi xəstələrin sayında 0,96% olduğu halda, sonrakı illərdə azalaraq 

2014-cü ildə 0,63% olub. Əgər nəzərə alsaq ki, sovet dönəmində tibbi xidmətlər tam pulsuz 

olduğundan  profilaktik məqsədlər üçün müraciət edənlərin sayı da çox idi. Səhiyyə 

sistemində bazar münasibətləri formalaşdıqdan sonra və səhiyyənin maliyyələşməsində 

dövlətin payı xeyli azaldığından ölüm hallarının sayı da daha çox ola bilərdi. Lakin səhiyyə 

sistemində maddi bazanın genişlənmədiyi halda ölüm hallarının azalmasını daha çox tibb 

elminin və həkim personalının bilik və bacarığının yüksəlməsi ilə əlaqələndirmək daha doğru 

olar.   
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Cədvəl 2. 

Tibbi klinikalarda xəstələrin müalicəsinin nəticələri və xəstəxana çarpayılarından istifadə 

 Xəstəxanaya 

qəbul 

olunmuş  

xəstələrin 

sayı, (min 

nəfər) 

  Hər 10 

min 

nəfərə 

(nəfər) 

Evə 

yazılan 

xəstələrin 

sayı (min 

nəfər) 

Ölən 

xəstələrin 

sayı, 

(min 

nəfər) 

Xəstənin  

çarpayıda  

keçirdiyi 

günlərin orta 

sayı 

Xəstəxana  

çarpayılarının il 

ərzində istifadə 

olunduğu  

günlərin orta 

sayı 

2000 385,2 48,4 381,1 3,7 18 104 

2005 463,2 55,3 458,4 4,2 15 111 

2007 529,8 61,6 524,8 4,0 14 122 

2008 557,5 63,9 551,6 4,1 13 122 

2009 550,1 62,3 545,9 3,9 13 117 

2010 614,5 68,8 607,1 4,0 13 187 

2011 610,4 67,4 604,4 4,5 12 201 

2012 615.2 67.0 611.2 4.6 11 176 

2014 837.5 89.0 829.1 5.3 12 251 

Mənbə:Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi [5]  

 

Səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasının yüksək, həkim heyyətinin və orta tibb 

işçilərinin isə kifayət qədər, həmçinin yüksək ixtisaslı olması səhiyyə xidmətlərinin 

keyfiyyətli olması üçün çox zəruridir. Lakin kafi deyil. Belə ki, əhalinin mütəmadi olaraq 

hərtərəfli profilaktiki müayinədən keçirilməsi, zəruri hallarda həkim nəzarətində olamsı və 

keyfiyyətli dərmanlarla təminat sağlamlıq üçün vacibdir. Bütün bunlar isə səhiyyə 

xidmətlərinin maliyyə təminatı ilə bağlıdır. Müasir şəraitdə səhiyyə sisteminin maliyyələşməsi 

əsasən üç qrupa bölünür: 

 Büdcədən maliyyələşmə; 

 Tibbi sığorta ödəmələri; 

 Əhali tərəfindən ödəmələr 

Ümümdünya Səhiyyə Təkilatının hesablamalarına görə səhiyyə sisteminin ən optimal 

maliyyələşdirmə o halda olur ki, səhiyyə xərclərinin 60%-i dövlət büdcəsindən, 30%-i tibbi 

sığortadan, 10%-i isə əhali tərəfindən ödənilir. Məsələn, Dünya Səhiyyə Təşkilatının 

məlumatlarına əsasən ABŞ digər ölkələrdən fərqli olaraq səhiyyə xərcləri üçün daha böyük 

vəsait xərcləyir. Səhiyyə xərcləri deyəndə sağlamlıq üçün mal və xidmətlərin son istehlakı 

(yəni cari səhiyyə xərcləri) və səhiyyə infrastrukturunun inkişafına yönələn investisiyanın 

cəmi nəzərdə tutulur. Bura ictimai və özəl səhiyyə obyektlərinin bütün xərcləri daxildir. ABŞ-

da ümumi səhiyyə xərcləri ÜDM-in 17,1 faizini təşkil edir. Bu ölkədə adambaşına səhiyyə 

xərcləri hətta Almaniya kimi inkişaf etmiş ölkədə olduğundan 2 dəfə, Yaponiyadakı 

xərclərdən isə 3 dəfə çoxdur [6].  

3-cü cədvəldə Azərbaycanla həmsərhəd olan və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə ümumi 

səhiyyə xərcləri ilə bağlı məlumatlar verilib. Cədvəldən görünür ki, sadalanan ölkələr arasında 

ən az səhiyyə xərcləri Türkmənistanda və Ermənistandadır. Elə həmin ölkələrdə də anadan 

olanda gözlənilən ömür uzunluğu digərləri ilə müqayisədə azdır (uyğun olaraq 67/75 və 

60/68). Qazaxıstanda adambaşına səhiyyə xərcləri cədvəldə verilmiş digər postsovet 

ölkələrində olduğundan (Rusiyadan başqa) çoxdur. Lakin doğulanda gözlənilən ömür 

uzunluğu orada xeyli azdır. Görünür burada təkcə səhiyyə xidmətlərinin inkişaf səviyyəsinin 

yox, digər amillərin də təsiri mühüm rol oynayır. Cədvəldə sadalanan ölkələr təsadüfən 
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seçilməyib. Belə ki, cədvələ Azərbaycanı əhatə edən qonşu ölkələr daxil olmaqla səhiyyə 

sisteminin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən və insan inkişafı səviyyəsindən asılılığı müqayisəli 

olaraq araşdırılır. 

Cədvəl 3. 

Bəzi ölkələrdə səhiyyə sisteminin maliyyələşməsi (2013) 
Ölkələr Əhalinin 

sayı 

(milyon 

nəfər) 

Adambaşına 

ÜMG (min 

beynəlxalq 

dollar) 

Adambaşına ümumi 

səhiyyə xərcləri (ÜSX) 

(beynəlxalq dollar) 

ÜSX-

nin 

ÜDM-

da payı 

(%) 

Doğulanda  

gözlənilən 

ömür 

uzunluğu (k/q) 

Rusiya 142,83 23 1587 6,5 63/75 

İran 77,45 15 1414 6,7 72/76 

Türkiyə 74,93 18 1053 5,6 72/79 

Qazaxıstan 16,44 20 1023 4,3 63/73 

Azərbaycan 9,41 16 957 5,6 70/75 

Gürcüstan 4,34 7 697 9,4 71/78 

Ermənistan 2,98 8 351 4,5 67/75 

Türkmənistan 5,24 12 276 2,0 60/68 

Qeyd: Cədvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistik məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilib 

3-cü cədvəldən göründüyü kimi adambaşına ÜMG-in miqdarından asılı olaraq səhiyyə 

xərclərinin miqdarı da dəyişir. Məsələn, Qazaxıstanın, Türkiyənin və Azərbaycanın  

adambaşına ÜMG-i İranla müqayisədə çoxdur. Lakin bu ölkələrdə adambaşına səhiyyə 

xərcləri İrandakından xeyli azdır. Lakin ümumiyyətlə götürsək, adambaşına ÜDM-in miqdarı 

ilə (beynəlxalq dollarla)  adambaşına səhiyyə xərclərinin miqdarı (beynəlxalq dollarla) 

arasında ciddi asılılıq var. Bu asılılığın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ÜDM-in artması səhiyyə 

xərclərinin də artmasına səbəb olur [7].  

Sxem 1. 

Azərbaycanda səhiyyə sisteminin maliyyələşməsi və onun istifadəsi 

 
Azərbaycanda səhiyyə sisteminin maliyyələşmə mənbələri ilk baxışda xeyli geniş görünür. 

Bura dövlət büdcəsindən ayırmalardan başqa könüllü tibbi sığorta, təşkilatlardan ödəmələr, 

əhali tərəfindən ödəmələr və digər ödəmələr daxildir. Lakin bu ödəmələrin əsas hissəsi dövlət 

büdcəsindən və əhali tərəfindən olan ödəmələrdir. Hətta ikinci birinciyə nisbətən xeyli çoxdur. 

4-ci cədvəldən görünür ki, son 15 ildə həm dövlət tərəfindən, həm də əhali tərəfindən səhiyyə 
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sisteminə ayrılan ödəmələr mütəmadi olaraq artıb. Lakin əhali tərəfindən səhiyyə sisteminə 

yönəldilən ödəmələr 2009-cu ildən başlayaraq dövlət tərəfindən edilən ödəmələri üstələyib.  

Cədvəl 4. 

Azərbaycanda səhiyyə sisteminə ayrılan vəsaitlər (mln. ABŞ dolları) 

 

ÜDM Dövlət xərcləri Əhalinin 

ödəmələri 
Tibbi sığorta  Ümumi 

xərclər 
Səhiyyə 

xərclərinin 

ÜDM-də payı  

(%) 

2000 5272,80 45,71 - - 45,71 0,87 

2001 5707,72 45,10 63,2 - 108,34 1,90 

2002 6235,86 46,08 153,1 - 199,14 3,19 

2003 7276,01 56,30 152,9 - 209,22 2,88 

2004 8680,37 74,79 165,0 - 239,75 2,76 

2005 13238,71 121,89 195,3 - 317,16 2,40 

2006 20982,99 181,33 302,6 - 483,88 2,31 

2007 33050,34 299,73 380,6 - 680,34 2,06 

2008 48852,48 421,37 467,7 13,6 902,68 1,85 

2009 44297,00 500,68 591,0 18,9 1110,53 2,51 

2010 52909,29 534,76 735,5 20,9 1291,19 2,44 

2011 65951,63 624,79 954,2 24,3 1603,36 2,43 

2012 68730,91 775,71 1314,8 51,9 2142,44 3,12 

2014 75188.4 848.2 1406,4 61.3 2315.9 3.08 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi və Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyi [8]  

Əhali tərəfindən 2014-cü ildə edilən ödəmələr ümumi səhiyyə xərclərinin 60,7 %-ni təşkil 

edib. Bu, adambaşına ildə 156 manat ödəmə deməkdir. Azərbaycanda əhali tərəfindən səhiyyə 

sisteminə ödəmələr ÜST-nın optimal hesab etdiyi rəqəmdən 6 dəfə çoxdur. Minimum aylıq 

əmək haqqı 136 manat olduğu halda ayda 13 manatın səhiyyə xidmətləri üçün ödənilməsi 

xeyli yüksək rəqəmdir. 4-ci cədvəldən göründüyü kimi Azərbaycanın səhiyyə sisteminin 

maliyyələşməsində  tibbi sığorta olduqca az paya malikdir. 2014-cü ildə bu pay cəmi 2,6% 

olub. Səhiyyə sisteminin maliyyələşməsindəki bu vəziyyət əhalinin səhiyyə xidmətlərindən nə 

dərəcədə istifadə etdiyini əyani şəkildə göstərir. Belə ki, əhalinin istehlak xərclərinin çox 

böyük hissəsinin səhiyyə xidmətlərinə sərf etməsi belə xərclərin digər sahələrə yönəldilməsinə 

məhdudiyyətlər yaradır. Digər tərəfdən, əhalinin geniş təbəqəsinin aylıq gəlirlərinin ölkə üzrə 

orta aylıq əmək haqqından xeyli aşağı olması əhalinin bu təbəqəsinin keyfiyyətli səhiyyə 

xidmətlərindən istifadə etməsi imkanını azaldır. Əgər nəzərə alsaq ki, səhiyyə sisteminə belə 

ödəmələrdən başqa qeyri-rəsmi ödənişlər də var, onda mənzərə daha da sərtləşər. Belə ki, 

Dünya Bankının hesabatlarına görə səhiyyə xərclərinin  1,8-2% -i xarici yardımlar, 75-80%-i 

əhali tərəfindən edilən rəsmi və qeyri-rəsmi ödəmələr, 5%-i könüllü və icbari sığorta, 20-25% 

isə dövlət büdcəsi hesabına ödənilir [9].  Bu məlumat ÜST ilə Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə naziliyinin birgə hazırladığı hesabatla da təsdiq edilir. Beləliklə, əhali tərəfindən 

ödəmələr səhiyyə sisteminin maliyyələşməsində əsas rola malikdir. Azərbaycana idxal olunan 

dərmanların böyük bir hissəsinin məhz əhali tərəfindən nağd pulla alınaraq istehlak olunması 

nəzərə alınarsa, əhali tərəfindən  səhiyyə sisteminə yönələn ümumi xərclərin istehlak 

xərclərində ciddi paya malik olduğu məlum olar.  
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Cədvəl 5. 

Azərbaycanda əhalinin səhiyyə və əczasçılıq mallarına cəmi xərclərinin istehlak 

xərclərində payı 
 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Səhiyyə xərcləri (mln.ABŞ 

dolları) 

153,1 165,0 302,6 467,7 735,5 1314,8 1406,4 

Əczasçılıq malları 

(mln.ABŞ dolları) 
22,419 27,6 48,287 108,075 152,132 241,735 225,938 

Cəmi  175,519 192,6 350,887 575,775 887,632 1556,535 1632,338 

Istehlak xərcləri (mln manat) 4764,6 5984,3 8755,5 16925 21055,4 27248,2 34483,5 

Səhiyyə xərclərinin istehlak 

xərclərində payı  
0,037 0,032 0,04 0,034 0,042 0,057 0,047 

Qeyd: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəllif tərəfindən hesablanıb. 

Yuxarıdakı cədvəldən görünür ki, son 15 ildə səhiyyə xərclərinə və tibbi dərmanların əldə 

edilməsinə yönəldilən xərclər əhalinin son istehlak xərclərinin orta hesabla 3,2-5,7%-ni təşkil 

edib. İlk baxışda o qədər də yüksək görünməyən bu məbləğin mütləq qiyməti 2014-cü ildə 

adambaşına təqribən 177 ABŞ dolları edir. Əhalinin tibbi xərclərinin böyük hissəsinin nağd 

ödənişlərdən ibarət olması səhiyyə xərclərinin dəqiq miqdarının hesablanmasına çətinlik 

yaradır. Lakin buna baxmayaraq, hətta məlum rəqəmlər də bu xərclərin minimum əmək haqqı 

ilə müqayisədə xeyli yüksək olduğunu təsdiq edir.  

Nəticə 

 Azərbaycanda əhali arasında ölüm hallarının azalması daha çox tibb elminin 

ümumilikdə inkişafı və Azərbaycanda həkim heyyətinin bilik və bacarığının 

yüksəlməsi ilə bağlıdır. 

 Azərbaycanda səhiyyə sisteminin maliyyələşməsində əhali tərəfindən ödəmələr əsas 

çəkiyə malikdir. Əhalinin gəlirlərinin azalacağı halda bu, ciddi problemlər yarada bilər.   
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Чинара Алышова 

Фактор здравоохранения человеческого капитала и его финансирование 

Резюме 

 В статье исследуется фактор здравоохранения как один из основных факторов 

развития человеческого капитала. Автор приходит к такому заключению, что 

уменьшение фактов смертей в Азербайджане, в основном, связано с развитием 

медицинской науки в мире и повышением уровня профессионализма врачей. Прямые 

медицинские расходы населения составляют основную долю в общем медицинском 

расходе. Поэтому уменьшение доходов населения в будущем может негативно 

отразиться на здоровье населения.   

Ключевые слова: человеческий капитал, фактор здравоохранения, финансирование 

здравоохранения, страховые услуги, медицинские расходы 

 

Chinara Alishova 

Human capital health factor and its financing  

Abstract 

 The article investigates a human capital health factor and its financing in Azerbaijan. The 

author concluded that reducing of death facts in Azerbaijan connected with medical science 

progress and increasing of capacity of Azerbaijan medical personals. Direct medical 

expenses of population has essential part of medical expenses in Azerbaijan, so reducing of 

revenues of population can negative impact to health level in the country. 

Key words: human capital, health factor, insurance, medical expenses, financing of health 
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