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GİRİŞ 

Мювзунун актуаллыьы. Сосиал сыьорта вя сосиал тяминат Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийасында тясбит едилмишдир. (маддя 38): «Щяр кясин 

сосиал тяминат щцгугу вардыр, щяр кяс ганунла мцяййян едилмиш йаш щяддиня 

чатдыгда, хястялийиня, ялиллийиня, аиля башчысынын итирдийиня, ишсизлийя эюря вя 

ганнула нязярдя тутулмуш диэяр щалларда сосиал тяминат щцгугуна маликдир». 

Сосиал сыьорта сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя чох эениш йайылмышдыр. Бу 

бялкядя гануна уйьун щалдыр. Чцнки базар игтисадиййаты шяраитиндя бцтцн 

сфераларда олдуьу кими инсанла баьлы сащялярдя дя рисг щаллары чох олур. Бу 

рисгляри йа азалтмаг, йа да компенсасийа етмяк зяруряти мейдана чыхыр. Инсан 

хястялик, бядбяхт щадися, йахуд гожалма сябябиндян иш габилиййятини итирмяк, 

ишсизлик сябябиндян, кюрпя ушаьа гуллуг етмя сябябиндян ямяк щаггыны, 

цмумиййятжя щяр щансы бир сябябдян эялирини итиря биляр. Бцтцн бунлар вя буна 

бянзяр щаллар бир гайда олараг сосиал рисг адланыр. Она эюря дя сосиал рисглярин, 

тящлцкяли щалларын кямиййятжя гиймятляндирилмясинин, онун баш веря биляжяк 

ещтималынын прогнозлашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Бу бахымдан маэистр ишинин мювзусунун чох актуал бир проблемя щяср 

олундуьу айдын олур. Чцнки, дювлятин мцщцм сосиал вязифяляриндян бири ящалинин 

сосиал сыьортасы вя сосиал тяминатынын инкишаф етдирилмяси вя даща да 

йахшылашдырылмасындан ибарятдир.  

Базар игтисадиййатына кечид дюврцня гядям гоймуш республикамызда сосиал 

тяминатын инкишаф етдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси истигамятиндя ящямиййяти 

тядбирляр щяйата кечирмяйя башланмышдыр. Бу сащядя бир сыра ганун вя гярарлар 

васитясиля Азярбайжан Республикасынын вятяндашларынын сосиал мцдафияси вя сосиал 

тяминаты мясяляляри тянзимлянир.  

Бцтцн бу дейилянляр Азярбайжанда сосиал тяминатын инкишаф проблемляринин 

тядгигини зярури едир.  

Problemin öyrənilmə səviyyəsi.  Respublikamızda sosial sığorta xərcləri və 

onun səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı son illər bir sıra elmi tədqiqat işi 

aparılmışdır. Dissertasiya işində yerli alimlərin elmi yanaşmaları dərindən 
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öyrənilmiş və istifadə edilmişdir. Ə.C. Müradovun, D.A.Bağırovun, Ə.İ.Bayra-

movun, Z.Məmmədovun, M.Həsənlinin, S.M.Məmmədovun, M.M.Bağırovun, 

Ş.Ş.Bədəlovun və başqalarının əsərlərində əhəmiyyətli dərəcədə tədqiq edilmişdir. 

Тядгигатын мягсяди - юлкямиздя сосиал сыьорта вя сосиал тяминатын мювжуд 

вязиййятиня вя инкишаф истигамятлярини тядгиг етмякдян ибарятдир.  

Гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн ашаьыдакы мясялялярин 

тядгиги тяляб едилир: 

- сосиал сыьорта вя сосиал тяминат категорийаларынын арашдырылмасы; 

- сосиал сыьортанын формаларынын нязярдян кечирилмясини; 

- сосиал сыьортанын принсипляринин вя сосиал сыьорта хцсусиййятлярини тядгиг 

етмяйи; 

- сосиал сыьорта цзря юдямялярин нювляри вя мянбяляринин тящлилини; 

- пенсийа тяминатынын (йаша, ялиллийя вя с. эюря) тяшкилини; 

- истещсалда бядбяхт щадисялярля (истещсал зядялянмяляри, пешя хястялийи вя с.) 

баьлы юдянишлярин арашдырылмасыны; 

- ишсизликля баьлы (мцавинят, йенидян пешя ихтисас щазырлыьы, ишя дцзялтмя) 

мясялялярин тящлилини; 

- тибби сыьортанын (тибби йардым, мцвяггяти иш габилиййятини итирмяйя эюря 

хяржляри юдямя) сосиал сыьорта системиндя ролунун мцяййянляшдирилмясини. 

Tədqiqat işinin nəzəri və metodoloji əsasları. Tədqiqatın nəzəri-metodo-

loji əsaslarını mövcud iqtisadi nəzəriyyələr, iqtisadçı amillərin bu istiqamətdə apar-

dıqları tədqiqat işləri, çap olunmuş əsərləri, dövrü mətbuatın materialları, maliyyə 

sistemi, ölkə prezidentinin fərman və sərəncamları, Milli Məclisin müvafiq 

qanunları və Nazirlər Kabinetinin proqram və qərarları, Maliyyə Nazirliyinin, 

Mərkəzi Bankın və digər bölüşdürücü nazirliklərin normativ-hüquqi sənədləri və 

hesabatları təşkil edir.  

Tədqiqat prosesində iqtisadi-statistik, statistik-qruplaşma, müqayisəli iqtisa-

di təhlil, müşahidə və balans metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın obyekti kimi Azərbaycan Respublikasının DSMFdə сосиал сыьорта, 

сосиал тяминат вя сосиал мцдафия системинин фяалиййяти seçilmişdir.  
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Tədqiqatın predmetini bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial sığorta xərclərinin 

səmərliliyi təmin edilməsi məqsədilə iqtisadi münasibətləri özündə əks etdirən 

hadisə və proseslərin öyrənilməsi təşkil edir. 

Tədqiqatın informasiya bazası. Dissertasiya işində Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məcmuələrindən, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin, Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Mərkızi 

Bankın statistik və hesabat materiallarından, eləcə də inkişaf etmiş bazar iqtisa-

diyyatlı ölkələrin Maliyyə Nazirliklərinin rəsmi materiallarından istifadə edilmişdir.    

Тядгигатын практики ящямиййяти - тядгигат просесиндя иряли сцрцлян тювсиййяляр 

сосиал сыьорта вя сосиал тяминат системинин йахшылашдырылмасы ишиндя истифадя 

едилмякля, тядрис просесиндя тялябляря йени нязяри вя практики биликлярин верилмяси 

файдалы ола биляр; 
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ФЯСИЛ Ы.  Dювлятин  сосиал  сийасяти  вя  онун  реаллашдырылмасы механизимляри. 

1.1. Дювлятин  сосиал  сийасяти  онун  мащиййяти  вя вязифяляри. 
 

Дцнйа юлкяляри игтисади инкишафында мцяййян аспектляря, истигамятляря 

маликдир: игтисади, сосиал, щцгуги, мяняви. Бунларын щамысы ижтимаи мцнасибят-

лярин мцхтялиф формаларда ифадя олунур. Бу мцнасибятлярин ясасында азад базар 

игтисадиййаты вя йахуд да дювлят тяряфиндян жидди регламентляшдирилмиш игтисади 

просесляр дурур. 

Мялумдур ки, базар игтисадиййаты истещсал вя истещлак васитяляри цзяриндя чох 

мцлкиййятчилийя ясасланыр. Бу заман азад рягабят, - йяни ачыг вя сярбяст 

игтисадиййат фяалиййят эюстярир.  

Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, инзибати-амирлик вя бцрократик 

системя нисбятян базар игтисадиййаты жямиййятин щяртяряфли инкишафынын даща 

еффектли олмасыны тямин едир. Базар игтисадиййатында инкишаф едян юлкяляр дювлятин 

игтисадиййаты тянзимлянмясинин мцхтялиф васитяляриндян истифадя едирляр. 

Тябиидир ки, мцасир базар игтисадиййаты жямиййят цзвляринин чохтяряфли тяляба-

тынын юдянилмясиня истигамятлянмишдир. Бунунла йанашы, сянайе жящятдян йцксяк 

инкишаф етмиш юлкяляр юз вятяндашларыны дювлятин кюмяйи иля сосиал игтисади 

просеслярдя мцдафия едирляр. Бу ися сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатынын 

мювжудлуьу цчцн ясас вермишдир.  

Сосиал базар игтисадиййаты азад рягабятя, истещлакын сярбястлийиня вя шяхсий-

йятин щяртяряфли инкишафы принсипляриня ясасланан тясяррцфатчылыг системидир. О, 

даим игтисади сямярялилийя, капитал тятбигиня вя истещлакын эенишлянмясиня шяраит 

йарадыр.  

Базар игтисадиййатынын сосиал мащиййяти игтисадиййатда щяр щансы наилиййятин 

– сямярялилийин, мящсулдарлыьын вя с. ящалинин тялябатынын юдянилмясиня йюнялдил-

мясидир.  

Мцасир дцнйада сосиал-базар игтисадиййаты консепсийасы базарда эедян 

игтисади просеслярля сосиал вя ижтимаи тяряггинин синтезиня наил олунмасыдыр.  

Сосиал-базар игтисадиййаты консепсийасынын дювлят сийасяти, жямиййятин 

бцтювлцкдя вя игтисадиййатын ядаляти структурунун сосиал системин дяйанятли-



9 

 

лийинин артырылмасы, игтисади еффектлийин сямярялилийинин йцксялдилмясиня истигамят-

лянмясидир. Буна эюря дя сосиалйюнцмлц базар игтисадиййатына капитализмя 

мяркязляшмиш идаряетмя арасындакы «цчцнжц йол» кими бахылыр. Bунуnла ялагядар 

олараг сосиал йюнцмлц игтисадиййаты ашаьыдакы кими изащ етмяк олар: «Сосиал 

йюнцмлц игтисадиййат игтисади систем олуб бцтцн мцлкиййят формаларынын 

плцреазми ясасында фяалиййят эюстярир. Вятяндашларын шяхси азадлыьы, базар ряга-

бятинин сярбястлийи, гиймятгойма вя с. ясасында дювлятин иштиракы иля милли 

мящсулун ямяйя эюря ядалятли бюлэцсцнц щяйата кечирир, ящалинин мадди 

мцщафизясиня зяманят верир». 

Бу тярифдян беля мялум олур ки, вятяндашларын сосиал проблемляринин 

щяллиндя дювлятин ролу йцксякдир вя онун ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирмяси 

мягсядяуйьундур: 

- юлкядя ганун-гайданы формалашдырмаг вя сахламаг; 

- дахили вя харижи тящлцкясизлийи тямин етмяк; 

- милли валйутанын сабитлийини тямин етмяк; 

- сосиал инфракструктура сащялярини инкишаф етдирмяк (тящсил, сящиййя Е.Т.Т. 

вя с.) 

- рягабят мцбаризяси сащяляриндя ганнучулуьун горунмасына нязарят етмяк; 

- жямиййятин азтяминатлы  цзвляринин ямяк щцгугуну горумаг вя онларын 

сосиал мцдафиясиня зяманяти щяйата кечирмяк; 

- ятраф мцщцтин горунмасы цчцн базар стимулларындан истифадя етмяк, 

гадаьа вя тялбляри щяйата кечирмяк; 

- харижи игтисади мцнасибятлярдя, верэи вя сосиал щцгугларын щяйата кечирил-

мясиндя цмуми гябул едилмиш «ойун» гайдаларыны мцяййян етмяк; 

- базар игтисадиййаты имканлары чярчивясиндя сосиал-игтисади просесляри 

макросявиййядя идаря етмяк.  

Йухарыда гейд олунан мясялялярин ися ашаьыдакы мягсядляря наил олмаьа 

имкан верир: 

а) ящалинин щяйат сявиййясинин тямин олунмасына; 

б) гиймят сявиййясинин стабиллийинин тямин олунмасына; 
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в) сосиал тяминат системинин фяалиййятинин ядалятли олмасынын дястяклянмясиня. 

Азярбайжан Республикасы юлкядя базар игтисадиййатынын формалашмасы 

йолуну сечмишдир вя бу Конститусийада гейд олунмушдур. Конститусийада эюстя-

рилир ки, Азярбайжан Республикасы – сосиал дювлят олуб, сийасятини вятяндашларынын 

щяртяряфли инкишафына истигамятляндирмишдир. Бу мясяляляря наил олмаг цчцн 

ашаьыдакы проблемлярин щялли зярури сайылыр: 

- щцгуги дювлят йаратмаг; 

- коррупсийа вя инщисара гаршы гяти мцбаризя апармаг; 

- милли валйутаны мющкямляндирмяк; 

- бцджя кясирини азалтмаг; 

- актив инвестисийа сийасяти апармаг; 

- кичик бизнеси дястяклямяк; 

- мящсул кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн зярури шяраит йаратмаг; 

- инвестисийалар цчцн ялверишли мцщити формалашдырмаг; 

- ящалинин сосиал мцдафияси програмыны щазырламаг. 

Бу мясялялярин щялл едилмяси цчцн програм тяртиб олунмалы вя щямин 

програмда ислащатларын кечирилмясинин стратеъи мягсядляри вя сосиал йюнцмцн 

истигамятляри юз яксини тапмалыдыр: 

а) ямяк сферасы вя ямяк мцнасибятляри; 

б) ящалинин мяшьуллуьу вя кадр сийасяти; 

ж) ящалинин миграсийасы; 

ч) сосиал сыьорта;  

д) пенсийа тяминаты; 

е) ящалинин сосиал мцдафия системи; 

я) ушагларын, эянжлярин, гадынларын, аилялярин сосиал мцдафия системи; 

ф) сосиал сфера сащяляри. 

Щямин програмда щямчинин сосиал сийасятин реэионлар цзря истигамятляри дя 

юз яксини тапмалыдыр. 

Дювлятин дахили сийасятиндя мцщцм йери сосиал сийасяти тутур, онун тяркиб 

щиссясидир.  
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О, инсанлар арасындакы мцнасибят формаларынын сосиал просесляринин комп-

лекс тянзим олунмасыны ящатя едир. 

Сосиал сийасят игтисадиййатын тямярэцзляшмиш формасы кими инсанларын 

тялябатыны, сосиал групларын мараьыны ифадя едир.  

Сосиал мцнасибятляр инсанларын бир-бири иля ялагяси просесиндя йараныр вя бу 

мцхтялиф формада ола биляр: 

а) сосиал груплар арасында; 

б) синифляр арасында;  

ж) миллятляр арасында; 

ч) сосиал груп дахилиндя, синиф вя миллятляр дахилиндя; 

д) аил явя аиля дахилиндя. 

Инсанларын щяйат фяалиййятинин шяраити – мадди вя мяняви немятлярдян вя 

онун инкишафы цчцн зярури олан фяалиййят сферасындан ибарятдир вя бу сащядя 

дювлятин бцтцн сийасяти бир-бири иля ялагядардыр.  

Жямиййятин инкишафы цчцн игтисади вя сосиал сийасятин арасында диалектик 

вящдят вар. Бу ися юз конкрет ифадясини ашаьыдакылардан тапыр: 

а) игтисади сийасят юз сон нятижясиндя инсанларын мадди вя мяняви щяйат 

сявиййясинин дурмадан йцксялдилмясиня хидмят едир; 

б) сосиал сийасят ися инсанларын мадди немятляря олан тялябатыны юдямяк 

мягсядини дашыйыр. 

Беляликля, бир сийасят нятижя, о бири ися илкин сайылыр. Сосиал сийасятин там 

реаллашмасы цчцн ашаьыдакы принсипляря ямял олунмасы мягсядяуйьундур: 

1. Инсанларын игтисади сярбястлийи, сащибкарларын, муздлу ямяйин, щямкар-

ларын щцгугунун таннымасы. 

2. Базар тянзимедижи ролуна етибар едилмяси (тяляб, тяклиф, гиймят, рягабят). 

3. Базар ойунларынын сечилмяси, онун гайдаларына ямял олунмасы, сосиал 

игтисади щяйатын тянзимлянмясиндя дювлятин ролу.  

4. Ямяк габилиййятини итирмиш вя аз тяминатлы ящалийя дювлят гайьысынын 

эцжляндирилмяси. Ямяк габилиййятсизляря кюмяк мягсяди иля ямяк габилий-

йятляринин даща чох йцксялмясию 
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5. Дювлятин ижтимаи щяйатында вя истещсалын идаря олунмасында ишчилярин 

иштиракы.  

Сосиал базар игтисадиййатында дювляти сосиал еля формалашмалыдыр ки, биринжиси, 

юз капиталына эюря ящалинин эялирляринин артмасы тямин олунсун, икинжиси, 

жямиййятин игтисади вя сосиал мясулиййятинин артырылмасы йолу иля щимайядарлыг 

арадан галдырылысын, цчцнжцсц, ящалинин сосиал мцдафияси механизми йарадылсын.  

Бу бахымдан Азярбайжан Республикасынын сосиал сийасятинин стратеэийасы вя 

тактикасында ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 

1. Ящалинин щяйат сявиййясинин щисс олунажаг дяряжядя йахшылашдырылмасы. 

2. Ящали мяшьуллуьунун еффектли тямин олунмасы. 

3. Юлкядя конститусийа щцгугуна ямял олунмасы. 

4. Сосиал сийасятин аиляйя истигамятляндирилмяси. 

5. юлкядя демографик ситуасийанын нормаллашдырылмасы. 

6. Сосиал инфраструктуранын ящямиййятли дяряжядя йахшылашдырылмасы. 

Бу мягсядляря наил олмаг цчцн ашаьыдакы зярури шяраитин олмасы мягсядя-

уйьундур.  

1. Инсанларын ямяк активлийинин йцксялдилмяси вя истещсалын инкишафынын 

стимуллшдырылмасынын ясас амили кими, ящалинин пул эялиринин онун ямяк фяалий-

йятиндян асылылыьынын тямин олунмасы. 

2. Верэи ганунчулуьуна ясасян эялирлярин ядалятли бюлэцсцнцн щяйата 

кечирилмяси. 

3. Инвестисийа фяалиййятинин сосиал програмларын щяйата кечирилмясиня 

истигамятлянмяси. 

4. Дцшцнцлмцш мяшьуллуг сийасятинин апарылмасы – бир тяряфдян ишсизлийин 

азалдылмасы, диэяр тяряфдян ися артыг ишчи гцввясинин йаранмасына манечилик 

тюрядилмяси. 

5. Азтяминатлылара истигамятлянян вясаитин цнванлылыьынын эцжлянмяси. 

6. Аиляляр, гадынлар вя жаванлар цчцн дяйярли щяйата сявиййясинин йарадылмасы. 

7. Сосиал сыьортанын ролунун йцксялдилмяси.  

8. Сосиал инфраструктура сащяляринин стабил малиййяляшдирилмяси. 
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 Бу мясялялярин щяллиндя юлкянин иллик цмуми дахили мящсулун артымынын ролу 

ящямиййятли вя бюйцкдцр. Бу бахымдан республикада цмуми дахили мящсулун 

артым динамикасы диггяти жялб едир. 

Жядвял 1 

1992-2014-жü иллярдя  Азярбайжан  Республикасында  цмуми  дахил  мящсулун 

динамикасы. mln man.  

Illər 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ÜDM 4,82 31,42 374,68 2133,8 2732,6 3158,2 3440,6 3775,0 4718,2 

 

Illər 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ÜDM 5315,6 6062,5 7146,5 8530,2 12522,5 18037,1 26815,1 

 

Illər 2008 2009 2010  2011 2012  2013 2014 

ÜDM 40137,2 34578,7 41574,7 50100,0 53995,0 54740,8 58568 ,9 

 

Жядвял мялуматларынын тящлили эюстярир ки, Республиканын цмуми дахили 

мящсулу 1992-2014-жü иллярдя nəzərəcarpacaq dərəcədə артмышдыр. Цмуми дахили 

мящсулун адамбашына дцшян пайы 2001-2014-cü ilə nisbətən  тяхминян 11 дяфя 

чох олмушдур. Бу республикада сосиал сферанын инкишафы мцсбят эюстярижи сайыла 

биляр. Bu göstəricilərdən aydın olur ki, adambaşına düşən ÜDM həcmi də 

artmışdır.Bu da əhalinin sosial durumunun yüksəlməsindən xəbər verir. 

Дювлятин сосиал сийасятиндя бир сыра мцщцм истигамятляр нязярдя тутулур. 

Жямиййятдя эедян сосиал проблемлярин тянзимлянмяси ашаьыдакы йолларла щяйата 

кечирилир: 

1. Аилялярин шяхси истещлакы вя эялирлярин бюлэцсц сийасяти. 

2. Ижтимаи сосиал тялябата даир сийасят. 

3. Ящали вя ишчи гцввясинин тякрар истещсалына даир сийасят. 

4. Жямиййятдя «аз тяминатлы ящали групун» дястяклянмяси сийасяти. 

5. Сосиал инфраструктура сащяляринин инкишафына даир сийасят. 
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Аилянин шяхси истещлакы вя эялир щаггындакы сийасятинин ясас мязмуну 

ямяйин стимуллашдырылмасыны, эялирлярин ямякля юлчцлмясини, тяминатлы ямяк щаггы 

системини, ямяк щаггынын ясассыз йцксялдилмясинин гаршысынын алынмасыны, ямяк 

щаггынын минимум сявиййясинин тямин олунмасыны, муздлу ямяйин гарантыны вя 

с. ящатя едир.  

Ижтитмаи сосиал тялябата даир сийасят минимум истещлак тялябинин тямин 

олунма механизминин ишляниб щазырланмасыдыр. Аз тямин олунмуш аилялярин 

йашайыш минимуму проблеми биринжи йердя дурмалыдыр. Дювлят ящалинин йашайыш 

минимуну тямин олунмасынын гайьысына галмалыдыр. Бу сийасятя щямчинин 

сящиййя, бядян тярбийяси, идман, тящсил, мядяниййят, инжясянят, тябиятин горун-

масы вя фундаментал елмин инкишафы дахилдир.  

Мяшьуллуг вя ямяк сийасяти – йени иш йерляринин йарадылмасы, мцяййян 

хидмят сащяляринин фяалиййятини, мяшьуллуг фондуну, ишсизлийя эюря мцавинятлярин 

верилмяси програмынын щазырланмасыны ящатя едир.  

Аз тяминатлы ящали групунун дястяклянмяси сийасяти ашаьыдакылары нязярдя 

тутур: 

1. Тягацд системинин даима тякмилляшдирилмяси: 

а) тягацдчцлярин йашайыш минимуму щяддиндя тяминаты; 

б) истещлак гиймятинин йцксялмяси иля ялагядар олараг тягацдлярин индекс-

ляшдирилмяси; 

ж) щяр бир ишчинин ямяйи мцгабилиндя тягацдлярин щесабланмасы цчцн ямяк 

щаггынын мцасир сявиййясинин мцяййян едилмяси; 

ч) гейри-дювлят тягацд фондларынын йарадылмасы.  

2. Ящалинин сосиал мцдафиясинин тяминаты (аил явя ушаглара сосиал хидмятляр, 

гожа вя ялиллярин мцдафияси, сосиал йардымларын, тягацд вя конпенсасийаларын 

верилмяси, вятяндашларын сосиал дястяклянмяси). 

3. Аилялярин, гадын, ушаг вя эянжлярин фяалиййятинин тямин олунмасы (ящалинин 

психолоъи вя кейфиййят жящятдян инкишафы, гадынларын вя эянжлярин сийаси щяйатда 

эениш иштиракы). 

Сосиал инфраструктур сащяляринин инкишафы сийасят юзцндя комплекс 
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тядбирляр системини ящатя едир: щуманитар сферанын дювлят тяряфиндян там 

дястяклянмяси, бялядиййя мягсядли програмларын цстцн сащяляринин мцяййян 

едилмяси вя онлара васитялярин айрылмасы, тящсил, сящиййя програмларынын щяйата 

кечирилмяси, онларын мадди-техники базасынын даща да мющкямляндирилмяси, 

мянзил-коммунал тясяррцфатынын инкишафы вя с.  

Дювлятин сосиал сийасятинин йухарыда гейд олунан истигамятляри, жямиййятин 

щяйатында о вахт практики тятбиг олуна биляр ки, бунун цчцн хцсуси зямин 

йарадылмыш олсун. 

 

 1.2 Azərbaycanda sosial siyasətin formalaşması istiqamətləri  

Сосиал сийасят кечид дюврцндя Азярбайжан игтисадиййатынын инкишаф консеп-

сийасынын тяркиби олуб, ящалинин рифащы вя онун тялябатынын юдянилмяси мянбя-

ляринин тянзимлянмясиня вя идаря олунмасына йюнялир. Сосиал инкишафа щяр бир 

игтисади тядбирин сямяряси вя юз нювбясиндя сосиал тямината игтисади артымын вя 

дайанаглы вя йцксяк игтисади артым консепсийасынын амили кими бахылыр. Сосиал 

инкишаф, сосиал проблемляр, сосиал тядбирляр вя програмлар сосиал сийасятин ясас 

доминанты олуб, республиканын игтисади инкишафы, онун ислащатлар шяраитиндя 

тялябатынын юдянилмяси вя сосиал мцдафиясинин конкрет йоллары иля реаллашыр. 

Республиканын игтисади инкишафынын сосиал нятижяляри ящалинин щяйат сявиййясинин 

йцксялдилмясиндя, йени иш йерляринин ачылмасы вя сосиал ещтийажларын конкрет 

юдянилмяси йоллары иля мцяййян олунур. Она эюря дя игтисади инкишафа сосиал 

тялябат вя онун юдянилмясиндя баш верян мейилля вящдят щалында бахмагла 

сосиал инкишафын консепсийасына макроигтисади, макротаразлыг вя идаря етмянин 

тяркиб щиссяси вя мейары кими бахылыр. Сосиал тядбирляр макросявиййядя тялябатын 

юдянилмяси имканлары, онларын амииляри вя тяшкилаты идаряетмя тядбирлярин 

мяжмусу кими формалашыр. Макроигтисади сосиал арашдырмалар сосиал сийасятин 

реаллашма обйектляри цзря вя сосиал идаряетмя органларынын  структуру, щямчинин 

ярази, сащя вя юзцнц идаряетмя методларынын системи иля тямин олунур.  

Сосиал сийасятин щцгугу базасы мювжуд ганунверижиликля щяр бир игтисади 

ганунун  сосиал нятижялярини тянзимлямякля идаря олунур. Сосиал сащяляринин 
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тянзимлянмяси, игтисади, тяшкилати вя щцгугу ясасларын тяминаты иля щялл олунур. 

Беля ки, сосиал сащяляринин цмуми жящятлярини юзцндя якс етдирян ганунлар 

системи, хцсуси ганунлар вя норматив актлар васитясиля Милли Мяжлисин уйьун 

комиссийаларында щазырланыб парламент сявиййясиндя тясдиг олунур. Сосиал 

сащяляр цзря ганунлар щямин сащялярин щцгугу тяминаты системиндя мцнаси-

бятлярин тянзимлянмясиня йюнялир. Щяр бир сосиал сащянин малиййя ясаслары дювлят 

бцджясинин тясдиги иля щяйата кечирилир. 

Сосиал инкишаф, щямчинин базар игтисадиййаты шяраитиндя хцсуси вясаитляр, йерли 

(бялядиййя) бцджяляри вя ящалинин вясаитляри щесабына да тямин олур. Дювлят 

бцджясинин сосиал йюнлцлцйц онун хяржляриндяки сосиал сащяляря айрылан вясаитля 

мцяййян олунур.  

Милли Мяжлис сон 5 илдя ислащатларын щцгуги ясасыны йаратмагла базар 

игтисадиййаты вя дцнйа интеграсийасына дахил олмаг цчцн комплекс ганунлар 

системи йаратмышдыр. Юлкя президентинин тяшяббцсц иля Милли Мяжлися тягдим 

олунан ганун лайищялярдя юлкянин игтисади вя сосиал тящлцкясизлийини, мцстягиллийи 

йени базар милли структурларынын формалашмасы цчцн тювсиййяляр вя конкрет 

ганун лайищяляри тягдим олунур. Ганунлар вязифя вя функсийаларына  эюря истещсал 

характерли сосиал сийасятин формалашмасы истигамятлярини вя истещлак 

мцнасибятлярини щцгуги вя физики шяхслярин рифащы, ямяк шяраити сосиал мцдафия 

тядбирляри вя реаллашма механизимляри якс олунур. Сосиал ганунлар щямчинин 

щцгуги мцнасибятлярин нятижяси вя мадди ясасы кими ядалят принсиплярини 

тянзимлямяк цчцн истифадя олунур. Беля ки, Мцлкц Мяжялля, Жинайят Мяжялляси, 

щцгуги, физики шяхслярин сащибкарлыг фяалиййятини горумаг цчцн игтисади вя сосиал 

инкишаф мейлляриндя вя прогнозларында истифадя олунур. Ямяк шяраити, ямяк 

щаггы, сосиал тяминат, эялир верэиси, сосиал сыьорта, дювлят бцджясинин прогнозу вя 

истещлак сябяти, аиля мяжялляси вя аиля бцджяси, минимум йашайыш сявиййяси вя айры-

айры сосиал сащялярин, тящсил, мядяниййят вя сящиййясинин, еколоъи мцщитин 

тянзимлянмяси ганунлары сосиал инкишафын ганунверижилик базасыдыр. Бу ганунлар 

сосиал инкишафын консепсийасы, методолоэийасы вя прогнозлашдырылмасы заманы 

дювлят, ящали вя сащибкарлыг мцнасибятлярини тянзимляйир. Сосиал сащялярин 
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тянзимлянмяси дювлят сосиал сийасятин вя игтисадиййатын ясас истигамятляри цзря 

щяйата кечирир. Ящалинин щяйат сявиййяси истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак 

мярщяляляриня тясир едян тядбирлярин мяжмусу, еффекти иля мцяййян олунур.  

Верэи ганунлары сащибкарлыьын инкишафына стимул йарадыр.  

Ящалинин эялирляри мадди тяминат вя истещлакын формалашмасынын ясас амили 

олуб дювлят бцджясинин истифадяси вя диэяр хцсуси вясаитлярин бюлэцсц щесабына 

формалашыр. Она эюря дя эялирлярин тянзимлянмяси айры-айры эялир мянбяляринин 

ящалинин цмуми эялирляринин формалашмасында ролу иля гиймятляндирилир. Ящали 

эялирляринин тянзимлянмяси номинал вя реал эялирлярин формалашмасына вя 

динамикасына тясир едян тядбирлярин базар игтисадиййаты тялябиня уйьунлуьу, эялир, 

гиймят, истещлак арасында нисбятлярин тянзимлянмяси иля мцяййян олунур.  

Ящали эялиринин артымы иля йанашы дювлят эялирини тянзимлямяк ящали вя дювлят 

арасында гаршылыглы малиййя ялагяляри йаратмаг вя ямалакдан, капиталдан вя 

диэяр ресурслардан сямяряли истифадя етмяк мягсядиля эялирин декларасийасы дювлят 

гуружулуьунун демократик принсипляри вя эизли игтисадиййатын ашкарланмасы цчцн 

зярури игтисади идаряетмя  механизмидир.  

Эялирлярин деклорасийасы ящалинин тяминаты сявиййясиня уйьун олараг 

эялирлярин формалашмасы динамикасына, ганунауйьунлугларына вя эялирлярин 

артырылмасы мейиллярини ашкар етмяйя йюнялдийи кими ящали эялирини гиймятлян-

дирмяк цчцн ашаьыдакы эялир формаларыны юлчмяк важибдир. Бу метод дювлятин 

бюлэц вя йенидян бюлэц сийасятини формалашдырмаьа ясас верир.  

Мяжму эялирляри ил ярзиндя бцтцн мянбяляр щесабына ящалинин бцджясиндя вя 

истещлакында сярф олунан пул, натурал формада эялирлярдир.  

Пул эялирляри ил ярзиндя ящалинин вя онун айры-айры категорийаларынын пул 

формасында ялдя етдийи эялирлярдир. 2005-жи ящалинин пул эялирляри 27%, онун ясас 

мянбяляриндян бири олан орта айлыг ямяк щаггы ися 21,9% артмышдыр. Нятижядя 

орта айлыг ямяк щаггы 2004-жц илдяки 99,4 манатдан 123,6 маната чатмышдыр.  

Натурал эялир ил ярзиндя ящалинин хцсуси шяхси тясяррцфатындан, ижтимаи вя 

коолектив тясяррцфатдан вя диэяр мянбялярдян ялдя етдийи натурал истещлак 

шейляринин мяжмусудур.  
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Реал эялирляр ил ярзиндя ящалинин вя ящали групларынын истещлак етдийи ямтяя, 

хидмят вя мядяни дяйярляринин пул ващиди иля мяжмусудур.  

Эялир вя хяржляр балансы макро вя микро сявиййядя ящали вя ящали 

групларынын эялирляри вя истещлакы арасында таразлыг цсулудур.  

Ящали хяржляри истещлак, йыьым, тярпянмяз ямлак йаратмаг, дювлят, айры-айры 

щцгуги вя физики шяхслярля юдямяляр, верэиляр йардымлар цчцн истифадя олунан 

вясаитлярдир. 2005-жи илдя ящалинин пул хяржляринин70,3%-и мал вя хидмятлярин 

юдянилмясиня йюнялдилмиш 29,7%-и ися йыьыма эетмишдир. Мал вя хидмятлярля 

ялагядар олан хяржлярин 65,8%-и йалныз ярзаг малларынын алынмасына сярф 

едилмишдир. Цмумиййятля, 1995-2004-жц иллярдя ящалинин эялирляри 4,5 дяфя 

ортаайлыг ямяк щаггы 8 дяфя, пенсийаларын щяжми ися 6,9 дяфя артмышдыр. Бцтцн 

бунлар сон вахтлар ящалинин щяйат сявиййясинин хейли йцксяклийини бир даща айдын 

эюстярир. Лакин инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин ярзагла ялагядар хяржляри 

олдугжа ашаьы сявиййядядир. Беля ки, Йапонийада бу эюстярижи 18,4%, АБШ-да 

12,3%, Исвечря 23% тяшкил едир. АБШ-да юз эялирляринин 25%-ни ярзаг малларына 

хяржляйян ящали йохсул щесаб едилир.  

Ящали йыьымы эялиринин яманят банкларында, евдя сахладыглары щиссясидир.  

Ящалинин алыжылыг габилиййяти пул эялирляри иля мящдудлашан ямтяя вя хидмят 

чохлуьудур. 

Гиймят индекси ямтяя вя хидмятлярин гиймятинин дяйишмя динамикасыдыр. 

Индексляр, дювря вя щяр щансы талон ямтяя вя хидмятя эюря щесабланыр. Истещлакын 

гурулушу мяжму истещлакын формалашан мянбяляриня, форма вя тяшкилати 

гурулушуна эюря структуруну мцяййян едир. 

Щцгуги вя физики шяхслярин эялирляри ил ярзиндя истещсалат вя хидмят щесаб-

ларына ялдя олунмалыдыр. Ялдя олунан мяжму мящсулун базар гиймятляриня 

уйьун олараг гиймятляндирилмяси дяйярнидян мадди мясряфлярин чыхылдыьындан 

сонра ялдя олунан щиссяси иля мящдудлашыр.  

Аилянин эялирляри аиля цзвляринин ямяк щаггы, функсийа, тягацд, йардымлар, 

мцавинятляр, малиййя системиндян фаизляр вя диэяр мябляьляр щесабына ялдя етдийи 
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эялирлярин учоту, тящлили, онун мянбяляри вя характери иля формалашмасына вя 

истигамятляр цзря истифадясиня ялагяляндирилмяси йолу баш верир. 

Эялирлярин деклорасийасы хяржлярин игтисади ясасыны мцяййян едир. Эялирлярин 

вя истещлакын кямиййяти, структуру вя таразлыьы нязарят принсипини эцжляндирир. 

Ящалинин эялирлярин верэийя жялб олунмасында щяйата кечирилян тядбирляр базар 

типли верэилярин структурунда хцсуси чякисинин артмасына сябяб олур. Диэяр 

тяряфдян аз тяминатлы ящалинин эялирляринин верэийя жялб олунан щядди йцксялдикдя 

онларын щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмя мейли азалыр.  

Сосиал сащялярин инкишафынын малиййя ясасынын дювлят бцджяси, бялядиййя 

бцджяси вя ящалинин юзцнцн вясаити щесабына формалашмасы аиля бцджясини тяшкил 

едир. Она эюря дя бцджя системинин тякмилляшдирилмяси, ящалинин истещлакы вя 

сащибкарлыг щаггында ганунлар бирбаша, долайысы йолла ящалинин истещлака вя 

сащибкарлыг щаггында ганунларын сосиал инкишафын малиййя ясасыны тяшкил едир. 

Бялядиййя малиййяси ясаслары щаггында ганун бялядиййяляря верилмиш сосиал 

кредитлярин, банкларын щесабына хяржлярин вя дахили боржларын азалмасы щесабына 

сосиал хяржляр вя сосиал мцдафия хяржляри артырыр. Верэи йцкцнцн азалдылмасы, о 

жцмлядян мянфяят, ялавя дяйяр, аксиз верэилярин азалмасы, амма верэийя жялб 

олунан базанын эенишляндирилмяси щесабына верэи эялирляринин тямин тямин 

олунмасы мейли эюзлянир.  

Азярбайжанда игтисади артымын вя игтисади тящлцкясизлийин важиб амили сосиал 

ислащатларын еффектли тяшкили вя реаллашмасыдыр.  

Сосиал мясяляляр  Азярбайжан цчцн даща юндя дуран инкшаф стратеэийасы 

олуб, республиканын дахили имканларыны, ящалинин сосиал вязиййятини вя инкишаф 

стратеэийасыны нязяря алараг ясас ашаьыдакы вязифяляри ящатя едир: 

- Ящалинин ямяк, истиращят, сосиал мцдафия, мяжмул, саьламлыьын горунмасы, 

мядяниййят вя мянзил тяминаты сащясиндя конститусийа щцгугларына гарантийа 

верилмяси; 

- Азярбайжан ящалисинин 90%-нин щяйат сявиййясинин ашаьы эюстярижиляря 

малик олдуьуну нязяря алараг щяр ил артан темпля онларын йашайыш сявиййясинин вя 

щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасынын интенсив орта мейиллярини тямин етмяк; 
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- Йцксяк ишсизлик сявиййяси вя иш йерляринин ишчи гцввясинин артымына зидд 

олараг азалмасы мейиллярини дайандырмагла, дайаныглы, еффектли иш йерляри иля 

ящалини юдямяк; 

- Ящалинин ямлакынын вя йыьымынын хцсуси сащибкарларын варидатынын йыьыма 

сярф олунмасына стимул йаратмаг цчцн гарантийа механизимляри йаратмаг вя 

сосиал ганунверижи норматив актлары артырмаг; 

- Базар игтисадиййатынын сосиал нятижялярини нязяря алараг сосиал инкишафын 

приоритет истигамятлярини гиймятляндириб, бцджянин сосиал мягсядляр цчцн хяржля-

ринин дцзэцн бюлэцсцня вя онун ислащатларына йюнялдилмясини сцрятляндирмяк; 

- Сосиал мянбялярдя ярази, сащя идаряетмя принсиплярини уйьунлашдырмаг, 

игтисади идаряетмя механизимляри вя бцтцн ислащатларын еффектлийини сосиал артым 

бахымындан гиймятляндирмяк; 

- Республикада демографик ситуасийанын йахшылашдырылмасы, ящалинин тямин 

артымы динамикасында мейиллярин нормаллашдырылмасы, юлцм сявиййясинин азалдыл-

масы вя ямяк габилиййятли ящалинин артымы цчцн игтисади сосиал тядбирлярин 

щазырланмасы; 

- Сосиал инфраструктурун кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляринин базар 

игтисадиййаты тялябляриня уйьунлашдырылмасы вя ящалинин тялябинин юдянилмяси 

дяряжясиндя ролунун артырылмасы; 

- Ящали истещлакынын щяжми вя структурунун инкишаф етмиш дювлятляр 

сявиййясиндя вя Милли хцсусиййятляри нязяря алараг оптимал истещлак давранышы 

моделиня уйьун тянзим олунмасы; 

- Ящалинин аз тяминатлы щиссясинин сосиал мцдафияси вя йашайыш минимуму 

сявиййясинин йахшылашдырылмасы тядбирляринин мцнтязям олараг игтисади ислащатлар 

контекстиндя истифадя олунмасы; 

- Ящалинин миграсийасы вя республикайа эялян ящалинин оптимал нисбятляринин 

вя мцлкиййят мцнасибятляриндя йерли буръуазийанын формалашмасы йолларынын 

ахтарылмасы; 

- Азярбайжан цчцн характерик олан синфин йаранмасы тядбирляринин щазыр-

ланмасы; 
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- Эялирлярин сявиййясиндя вя ящалинин щяйат сявиййясиндя ямяк эялирляринин 

хцсуси чякисинин артым темпи гярралашмалыдыр. Ямяк эялирляринин артмасы ямяк 

активлийинин артырыр вя истещсалын артымына сябяб олур; 

- Эялирлярин бюлэцсцндя ядалят Принсипи тямин олунмалыдыр. Ящалинин 

эялирляринин мянбяляри цзяриндя верэи нязаряти тямин олунмагла йенидян бюлэц вя 

ящалинин реал истещлакы цзяриндя дювлят механизми еффектля тямин олунмалыдыр. 

Эялирляр вя хяржляр арасында уйьунлуг истещлак иля ямлак арасында формалашмыш 

дахили ялагяни тянзим етмяк цчцн истифадя олуна биляр; 

- Ямяк просесиндя сащибкарлыг вя фярди эялирлярин, сосиал програмларын, аз 

тяминатлы аилялярин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня, бцджядян малиййяляшдири-

лян сащялярин инкишафына йюнялдилмясиня стимул йарадылмалыдыр; 

- Эцзяштляр юз тяминатына уйьун истифадя олунмалыдыр, аз тяминатлы ящали 

груплары цчцн минимум сосиал стандартлар системи тятбиг олунмалыдыр; 

- Йашайыш минимумунун ящали эялирляри вя истещлакы системиндян истифадя 

цчцн ганунверижилик базасы мющкямлянмялидир. Йашайыш минимумун щесаблан-

масы методикасы тякмилляшмяли, истещлак структурунун тякмилляшдирилмяси, 

хяржлярин тянзимлянмясиндя йашайыш миниммудан истифадя механизми эюстярил-

мялидир. 

Ямяк щаггы сявиййяси сосиал инкишафын ясас амилидир. Ямяк щаггынын мини-

мум сявиййяси цчцн гарант системи йаратмагла, онун дифференсийасы, ямякля 

ямяк щаггы арасында вя ямяйин нятижяси иля онун юдянилмяси арасында уйьунлуьу 

тямин едян принсипляр ишлянмялидир. Ямяк щаггы истещлак тялябатынын 

юдянилмясиндя ясас функсийаны йериня йетирян амил кими тянзим олунмалыдыр. Ясас 

ямяк щаггы диэяр тяминат формалары цчцн юлчц вя илкин щесаб едилир.  

Пенсийа тяминаты ясасында ящалинин бу континэентинин щяйат сявиййясиня 

гарантийа ганунчулуг ясасында мющкямлянмялидир. Дювлят пенсийа системи 

ящалинин йашайыш сявиййяси стандартлары вя бцджя имканларынын нязяря алараг 

тянзим олунмалыдыр. Пенсийа системи тякмилляшдирилмяли вя пенсийачыларын щяйат 

тярзи йашайыш минимуму стандартлары сявиййясиндя минимум щядди тяйин 

олунмалыдыр. Пенсийаларын минимум сявиййяси йашайыш минимуму цчцн лазым 
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олан истещлак шейляри иля мцяййян олунуб вя щяр ил уйьун олараг индексляш-

дирилмялидир.  

Пенсийа сявиййясиндя, ямяк фяалиййяти заманы газанылмыш ямяк щаггы 

тянзим олунмалыдыр. Пенсийанын дифференсийасы ямяк щаггынын диференсийасы иля 

мцяййян олунур. Пенсийанын верилмяси вахтында тяшкил олунмалыдыр. Базар 

игтисадиййаты шяраитиндя бцджядян кянар сащя, ярази вя айры-айры мцяссисялярин 

пенсийа фонду олмасы мягсядя уйьундур.  

Пенсийа верилмясиндя йухары щядди арадан эютцрмяк, пенсийанын ямяк 

щаггы иля бирбаша асылылыьыны характеризя едир вя пенсийанын стимул йаратмаг 

функсийасыны реаллашдырыр. Пенсийанын тяшкилиндя пенсийа фондунун ясас 

мянбяляринин мцяййян едилмяси важиб шяртдир.  

Пенсийа фонду ясасян, мянфяят, ижбари вя кюнцллц пенсийа юдямяляри 

васитясиля ящалинин эялирляриндян тутулур. 

Сящиййя сащясиндя сийасятин ясас васитяси ящалийя тибби йардымын щяйат 

фяалиййятинин санитарийа-епидемиолоъи шяраитинин йарадылмасыны ящатя едир.  

Сящиййя сащясиндя сийасятин ясас вязифяляриндян реаллашмасы бир сыра тяшкилати-

игтисади сосиал малиййя вя техники тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр.  

Мянзил тикинтиси, бюлэцсц вя истифадясинин игтисади вя сосиал проблемляри бу 

сащянин инкишафынын сийасятидир. 

Мянзил-коммунал сферасында ислащатлар сосиал ислащатларын тяркиб щиссяси 

олуб, сосиал сийасятин бир истигамятидир. Мянзил-коммунал хидмятиндя эялирсиз 

ишлямяк цчцн мянзил-коммунал сащянин фяалиййятиндя йерли вя республика 

бцджясинин ролуну азалдыб, истещлакчыларын щесабына малиййяляшдирмя принсипиня 

кечмяк, истещсал эцзяштляриндян узаглашыб, азтяминатлы аилялярин тяминаты тядбир-

лярини ишлямяк важибдир.  
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1.3  Sosial sığorta və sosial təminatın mahiyyəti və məzmunu  

Azяrbaycan Рespublikasыnda mцhцm sosial vяzifяlяrdяn biri яhalinin 

sosial sыьortasы vя sosial tяminatыnыn inkiшaf etdirilmяsi vя daha da yaxшыlaш-

dыrыlmasыdыr. Sosial sыьorta vя sosial tяminatыn яsaslaры Azяrbaycan Рespubli-

kasыnыn Кonstitusiyasыnda tяsdiq edilmiшdir ( maddя 38): 

- hяr kяsin sosиаl tяminat hцququ vardыr; 

- yardыma  mюhtac   olanlara   kюmяk  etmяk   ilk   nюvbяdя  onlarыn  ailя 

цzvlяrinin borcudur; 

-hяr kяs qanunla mцяyyяn еdilmiш yaш hяddinя чatdыqda xяstяliyinя, 

яlilliyinя, ailя baшчыsыnы itirdiyinя, ямяk qabiliyyяtini itirdiyinя gюrя vя qanunda 

nяzяrdя tutulmuш digяr hallarda sosиаl tяminat hцququna malikdir; 

-tяqaцdlяrin  vя sosiаl mцavinяtlяrin minimum mяblяьi qanunla mцяyyяn 

edilir; 

-dюvlяt xeyriyячilik fяaliyyяtinin, kюnцllц sosiаl sыьortanын vя sosial 

tяminatыn baшqa nюvlяrinin inkiшafы цчцn imkanlar yaradыr. 

Sosиal tяminat - vяtяndaшlaрыn maddi tяminatы vя onlara xidmяt gюstяril-

mяsi цчцn milli gяlirin mцяyyяn hissяsi hesabыna ictimai istеhlak fondlaрыnыn 

yaradыlmasы vя istifadяsi prosesindя yaranan bюlgц mцnasibяtlяri sistemidir. 

Sosial tяminatыn vя sosail sыьortanын oxшar mцstяqil kateqoriyalar kimi 

paralel mюvcud olduьunu iddia edяnlяrin яsaslandырыlmamыш nюqteyi-nяzяri ilя 

razыlaшmaq чяtindir. Belя ki, onlar, birbaшa dюvlяt bцdcяsindяn ayrыlan vяsait 

hesabыna hяyata keчirilяn tяdbirlяri sosial tямinata, sosial sыьorta fondunun 

vяsaiti hesabынa hяyata keчirilяnlяri isя sosial sыьortaya aid edirlяr. Mяlumdur 

ki, birbaшa vяsaitlяrdяn pеnsiya fondlarынdan vя sosial fondundan sosail 

tяminata ayrыlan vяsaitin xяrc istiqamяtlяrindя яsaslы fяrq yoxdur, hяm birbaшa 

bцdcя tяxsisatы hesabыna, hяm dя pеnsiya fondu vя sosial sыьorta fondu hesabыna 

yaшa gюrя, яlilliyя gюrя, xidmяt illяrinя gюrя, ailя baшчыsыnы itirmяyя gюrя 

pensiyalar, uшaьыn anadan olmasыna gюrя, hamilяlik vя doьuшa gюrя, юlцmя gюrя, 

uшaьa qulluьa gюrя vя sair mцavinяtlяr юdяnilir. Fяrq yalnыz tяmin olunanlaрыn 

kontingentindяdir. Belя ki, pensiya fondunun vя sosial sыьorta fondunun 
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vяsaitindяn fяhlя vя qulluqчular, elmi iшчilяr, bilavasitя bцdcя vяsaitindяn isя 

hяrbi xidmяtчilяr daxili iшlяr nazirliyinin, Milli tяhlцkяsizlik nazirliyinin gюmrцk 

orqanlarыныn rяhbяr heyyяti vя digяr kateqoriyalar tяmin edilirlяr. 

Ona gюrя dя sosial sыgortanы sosial tяminatdan asыlы olmayan vя paralel 

fяaliyyяt gюstяrяn mцstяgil iqtisadi katеqoriya kimi hesab etmяk nяzяri, hяm dя 

tяcrцbi cяhяtdяn яsassыzdыr. 

Demяli, sosial sыgorta sosial tяminatыn tяrkib hissяsi olmaqla onun 

formalarыndan biridir. 

«Sosial sыьorta haqqыnda» Azяrbaycan Respublikasы qanununda gюstя-

rildiyi kimi: «Sosial sыьorta - bu qanunda nяzяrdя tutulmuш hallarda vяtяn-

daшlaрыn иtirilmiш яmяk haqlaрыnыn, gяtirlяrinin vя ya яlavя xяrclяrinin kompen-

sasiya edilmяsinя, habelя itirilmяsinin qarшыsыnыn aлыnmasыna yюnяldilmiш tяminat 

formasыdыр». 

Sosial sыьorta mяcburi vя kюnцllц formalarda hяyata keчirilir. 

Mяcburi dюvlяt sosial sыьortasы isя gюtцrяnlяr tяrяfиndяn bцtцn fяrdi яmяk 

mцqavilяsi цzrя iшlяyяnlяr barяsindя hяyata keчirilir. «Sosial sыьorta haqqыnda» 

qanunda nяzяrя tutulmuш hallarda digяr шяxslяr dя mяcburi dюvlяt sosial 

sыьortasынa cяlb olunurlar. 

Kюnцllц (яlavя) sosial sыьorta hцququ olanlar Azяrbaycan Respublikasыnыn 

vяtяndaшlarы, vяtяndaш olmayan шяxslяr, яcnяbilяr, bцtцn idarя, mцяssisя vя 

tяшkilatlardыr. 

Azяrbaycan Respublikasыnda sosial sыgortasы prinsiplяri aшaьыdakыlardыr: 

- sosial sыьortanын mцntяzяmliyinя dюvlяt tяminatы; 

- sosial sыьortanыn цmumiliyi; 

-sosial sыьortanын iшчilяrя яmяk qabiliyyяtinin itirdiyi hяr bir halda tямinat 

vеrmяsi; 

- sosial sыьorta subyektlяrinin hцquq bяrabяrliyi; 

- dюvlяt sosial sыьortasыnыn mяcburiliyi; 

-  mяcburi dюvlяt sosial sыьortasыnыn idarя edilmяsindя ictiмai tяшkilatlaрыn 

iшtirakыnыn tяmin olunmasы; 
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«Sosiaл sыьorta haqqыnda» qanuna яsasяn Azяrbaycan Respublikasыnda 

sosial sыьorta hadisяsi еlя bu haldыr ki, onun baш vеrmяsi ilя sыьorta olunanыn 

sыьorta tяшkilatыndan sыьorta юdяmяsы almaq hцququ yaranыr; 

- sosial sыьorta hadisяsinя aшaьыdakыlar daxildыr: 

- pеnsiya yaшыna чaтmaq; 

- яlil olmaq; 

- ailя basчыsыны itirmяk; 

- ямяk qabiliyyяtinin mцvяqqяtы itirilmяsi; 

- hamilяlik vя doьuм; 

- uшaьыn anadan olмasы; 

- uшaьa qulluq; 

- юlцm; 

- sanatoriya-kurort mцalicяsi zяrurяti. 

Sosial sыьorta hadisяlяrinin baш vermяsindяn asыlы olaraq vяtяndaшlara sosial 

sыьorta fondundan aшaьыdakы sыьorta юdяmяlяri verilir: 

«vяtяndaшlaрыn pensiya   tяminatы   haqqыnda»   Azяrbaycan   Respublikasы 

qanununa uyьun olaraq dюvlяt pensiyalaры; 

-  kюnцllц (яlavя) sosial sыьorta яsasынda dюvlяt pensiyalaрыna яlavяlяr; 

- яmяk qabiliyyяtinin mцvяqqяti itirilmяsinя gюrя mцavinяt; 

- hamilяliyя vя doьuma gюrя mцavinяt; 

- ушaьыn anadan olmasыna gюrя birdяfяlik mцavinяt; 

-qanunverчilikdя nяzяrdя tutulмuш yaш hяddinя чatana qяdяr uшaьa qulluьa 

gюrя mцavinяt; 

- dяфн цчцn mцavinяt; 

- sыьorta olunanlarыn sanatoriya - kurort mцalicяsi цzrя xяrclяrinin tam vя 

ya qismяn юdяniшi; 

-  bunlardan baшqa, qanunverжiliyя яsasяn, sosial sыьorta цrzя tяminatын 

baшqa nюvlяri dя mцяyyяn edilя bilяr; 

-  mяcburi dюvlяt sosиal sыьortasыna cяlb olunan шяxslяrin dairяsi sosial 

sыьorta haqqыnda qanunla mцяyyяn еdilir. 
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Mцcburi dюvlяt sosial sыьortasы ilя яhatя olunanlara aiddir: 

- Azяrbaycan Rcspublikasы Milli Mяclisinin qяrarы; 

-Azяrbaycan Respublikasы Пrezidentinin fярмan vя sяrяncamlaры ilя 

vяzifяyя tяйin olunan шяxslяr: 

Azяrbaycan Respublikasынda fяaliyyяt эюstяrян vя ya xarici юlkяdя 

Azяrbaycan Respublikasыna mяxsus bцtцn idarя, mцяssisя vя tяшkilatlаrda fяrdi 

яmяk мцqaвilяsi (kontraktы) ilя iшlяyяn Azяrbaycan Respublikasыnыn 

vяtяndaшlarы vя vяtяndaшлыьы olmayan шяxslяr; 

-sечkili юdяniшli vяzifяlяrdя iшlяyяnlяr prokurorlar, prokurorun мцavinlяri 

vя kюmяkчilяri, prokurorluьun mцstяntiqlяri; vяkillяr koлlegiyasыныn цzvlяri; 

fяrdi qaydada sahibkarlыq vя яmяk fяaliyyяti ilя мяшquл olan шяxslяr; 

- dюvlяtlяrarasы saziшlяrя uyьun olaraq яcnяbilяr. 

Mяcburi dюvlяt sosial sыьortasыныn vяsait mяnbяlяri. Mяcburi dюvlяt 

sыьortasы ilя nяzяrdя tutulan юdяniшlяri tam vя vaxtынda yerinя yetirmяk цчцn 

qanunla vяsait mяnbяlяri mцяyyяn edilmiшdir. 

Mяcburi dюvlяt sosial sыьortasыnыn vяsait mяnbяlяri aшaьыdakыlardыr: 

- mяcburi vя kюnцllц (ялavя) sosial sыьorta цzrя daxil olan sыьorta haqqы; 

- dюvlяt bцdcяsindяn ayыrmalar; 

-   maliyyя   sanksiyalarыnыn   vя   cяrimяlяrin   tяtbiqi   nяticяsindo   daxil      

olan mяbloьlяr; 

-sanatoriya-kurort yollayышlannm satышmdan яldя edilяn vяsaitlяr; 

- bank krediti; 

-qanunvericiliyя uyьun яldя edilmiш digяr vяsaitin tяrkibindя mяcbуri sosial 

sыьorta haqqы ( sыьorta tяdiyyяlяri) яsas hissяni tяшkil edir. Sosial sыьorta haqqы 

sыьorta etdirяnlяrin sыьortalanmaya gюrя sыьortaчы tяшkilata юdяliyi pul vasitяlяri. 

Mяcburi dюvlяt sosial sыьorta haqqы яmяyin юdяmя fonduna ( gяlиrя) nisbяtяn  

qanunla  tяyin  edilmiш  faizlя  mцяyyяn  edilir  вя  sыьorta  etdirяnlяr  ( sыьorta 

olunanын) vяsaiti hesabыna юdяnilir. 

Sosial sыьorta haqqlarыnыn normalaры fяaliyyяt nюvlяri, iш шяraiti nязяrя 

alыnmaqla яmяk haqqы фоnduna nisbяtяn mцxtяlifdir. 
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Mюvcud qanunvericiliyя яsasяn mяcburi dюvlяt sosial sыьorta haqqlarы 

aшaьыdakы dяrяcяlяrlя mцяyyяn еdilmiшdir: 

-бцtцn iшяgюtцrяnlяr цчцn (kяnd tяsяrrцfatы mцяssisяlяri vя kяndlи  fеrmer) 

tяsяrrцfatlaрыndan baшqa hesablanmыш яmяyin юdяniшi fondunun 33% miq-

darыnda. 

-tяsяrrцfatlararasы kяnd mцяssisяlяri, kяnd (feрмеr) tяsяrrцfatlaры цчцn 

hesablanmыш яmяyin юdяniшi fondunun 23% miqdarыnda; 

- еv tяsяrrцfatыnda muzdlu iшчilяrin ( ev qulluqчusu, katibя. sцrцcц вя s.) 

яmяyindяn istifadя cdon шяxslяr- hesablanmыш onыok haqqыnыn 20% miqdannda: 

- Azяrbyacan Respublikasы MM-nin qяrarы Azяrbaycan Реspublikasы 

Prezidentinin фярмan вя sяrяncamlaры ilя vяzifяyя tяyin olunan шяxslяr; seчkili 

юdяniшli vяzifяlяrdя iшlяyяnlяr; prokurorlar, prokurorun mцavinlяri vя 

kюmяkчilяri. Prokurorluьun mцslяntiqlяri; fяrdi яmяk mцqavilяsi (kontraktы) иlя 

iшlяyяnlяr, habelя kontраkt яsasыnda qulluьa qяbul еdilmiш hяrbi qulluqчular 

- hesablanmыш яmяk haqqыныn 1 faizi miqdaрыnda; 

-fяrdi qaydada sahibkarlыq vя яmяk fяaliyяti ilя mяшьul olanlar vя vяkillяr 

kollegiyasыныn цzvlяri цчцn gяlirlяrinin 20 faizi мiqdarынda; 

-icarя  яsasыnda  nяqliyyat vasitяlяrindя  iшlяyяn  шяxslяr цчцn  icarяdar 

tяrяfыndяn icarя haqqынын  20 faizi miqdarыnda; 

-  «Azяrbaycan Respublikasmda fиziki шяxslяrdяn gяlir vergisi haqqыnda» 

Azяrbaycan Respublikasы qanununa uyьun olaraq fяaliyyяt gюstяrяn шяxslяr, 

aylыq gяlirlяri юlkя цzrя юtяn rцbцn orta яmяk haqqыnыn: 

-  1 мislinяdяk olduqda - orta aylыq яmяk haqqыныn 10 faizi miqdarыnda; 

- 2 mislinяdяk olduqda - orta aylыq яmяk haqqыныn 15 fаиzi miqdaрыnda; 

- 3 mislinяdяk olduqda - orta aylыq яmяk haqqыныn 20 faizi miqdarынda; 

- 4 mislinяdяk olduqda - orta aylыq яmяk haqqыnыn 25 фaizi miqdaрыnda; 

-  5 mislinяdяk olduqda - orta ayлыq яmяk haqqыnыn 30 faizi miqdaрыnda; 

 - 5 mislindяn   yuxarы   olduqda orta   aylыq  яmяk   haqqыныn   35   faizi 

miqdaрыnda. 
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Mцяlliflik qonorarы юdяyяn hцquqi vя fиziki шяxslяr - hesablanmыш qonorar 

mяblяьinыn 15 faizi miqdaрыnda юdяyirlяr. 

Mяcburi dюvlяt sosial sыьortasы цzrя vяsaitlяrin tam vя vaxtынda юdяnil-

mяsini tяmin etmяk цчцn sыьorta iшtirakчыlaры uчota alыnыr. Mюvcud qaydaya 

gюrя ишяgюtцrяnlяr tяsяrrцfat subyektlяri kimi dюvlяt qeydiyyatыna alыndыqdan, 

tяsяrrцfat subyеkti olmayan iшяgюtцrяnlяr fяrdi яmяk mцqavilяsi baьlandыqdan 

sonra bir aydan gеc olmayaraq iшчilяrin sayы barяdя mяlumatы sыьortaчы tяшkilata 

tяqdim еtmяlidirlяr. Fяrdi qaydada sahibkarлыq vя яmяk фяaliyyяti ilя mяшьul 

olanlar isя шяxsяn, mяcburi dюvlяt sosial sыьortasы цzrя sыьortaчы tяskilatda uчota 

durmalыdыrlar. 

- Mяcburi дювлят sosial sыьorta haqqыnы iшяgюtцrяn vя vяkillяr kollegiyasы 

verilmiш sosиал sыьorтa юdяmяlяri чыxыldыqdan sonra hяr ay цчцn sonrakы ayыn 

яvvяlindя qonorаr юdяyяn hцquqi vя fиziki шяxslяr hяr dяfя qonorar 

hesablandыqda, fяrdи qaydada sahibkarlыq vя яmяk фяaliyйяti ilя мяшьul olan 

шяxslяr hяр rцb цчцн sonrakы rцbцn яvvяlindя няьd vя nяьdsиз hesablanma 

qaydasыnda юdяyirlяr. 

Sыьortaчы tяшkilaтlar bu sahяdя mцяyyяn hцquqlara malikdir: bцtцn ишя 

gюtцrяnlяndяn mяcburi dюvlяt sosial sыьortasы цzrя iшчilяrin sыьorta еdilmяsini 

tяlяb etmяk; sosial sыьorta юdяmяlяrinin hяcmi vя verilmя яsaslaры barяdя sыьorta 

etdirяnlяrdяn arayыш almaq; mяcburi dюvlяt sosial sыьortasы qaydalarыna sыьorta 

etdirяnlяr tяrяfindяn яmяl edilmяsinя nяzarяt etmяk; kюnцllц (яlavя) sosial 

sыьorta mцqavilяsi цzrя юhяdяliklяrin icrasыны tяlяb etmяk; qanunvеrжilikdя 

nяzяrdя tutulmuш digяr hцquqlarы hяyata keчirмяk. 

Qanunvericiliyя mцvafиq olaraq sыьortaчы tяшkilatlarыn vяzifяlяri aшaьы-

dakыlardan ibarяtdыr: 

- юzцnцn юdяmя qabiliyyяtini tяmin edяn tяdbirlяr gюrmяk; 

- sosial sыьorta юdямяlяриnin vaxtыnda hesablanыb юdяnilmяsini tяmin 

еtмяk; 

-  кюnцllц (ялavя) sosial sыьorta mцqavilяlяri цzrя юhdяliklяri vaxtыnda vя 

taм hяcmdя icra etmяk; 
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- гanunvericilikdя nязяrdя tutulmuш digяr vяzifяlяri yerinя yetirmяk; 

-«Sosial sыьorta haqqынda» Azяrbaycan Respublikasыnыn Гanunu иlя 

sыьorta etdirяnlяrin dя mцяyyяn hцquq vя vяzifяlяri mцяyyяn еdilmiшdir.   

Sыьorta etdirяnlяrin hцquqlaры aшaьыdakыlardыr: 

- sosial sыьortanыn bцtцn formalarыnda iшtirak etmяk; 

- kюnцllц (яlavя) sosial sыьortanы hяyata keчirmяk цчцn sыьorтaчы тяskilatы 

mцstяqil seчmяk; 

- sosial sыьorta qaйdalaрыna ямяl еdilmяsini tяlяb etmяk. 

Sыьorta etdirilяnlяrin фяzifяlяri bunlardыr: mяcburi dюvlяt sosial sыьoртasыnы 

hяyata keчirяn sыьortaчы tяшkilatda ucotda duрмaq; mцяyyяn edilmiш mцddяtdя 

sosial sыьorтa haqqыnы sыьortaчыya юdяmяk: sosial sыьorta hadisяsi baш vеrdikdя 

sыьorta юdяmяlяrini vaxtыnda vя mцяйyяn olуnмuш qaydada sыьorta olunanlara 

vеrmяli sosial sыьorta vяsaitinin учotunu aparмaq vя s. 

Mяcburi dюvlяt sosиal sыьortasы цzrя юdяmяlяrin tяyin edilmяsi шяртяри vя 

qaydasы «Vяtяndaшлaрыn pеnsiya tяminatы» haqqыnda Azяrbaycan Respub-

likasыnыn Гanunu Nazirlяr Kabиnеtиnin tяsdiq еtdiyi «Мяcburi dюvlят sosial 

sыьorta юdяmяlяrinin hesablanmasы вя юdяnilmяsи haqqыnda» яsasnamя vя digяr 

нормativ hцquqi aktlar мцyyян еdиlиr. 
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FƏSİL II Azərbaycanda sosial sığorta və sosial təminatın müasir vəziyyətinin 

təhlili 

2.1 Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun tərkibində sosial sığorta haqlarının  

müasir durumunun təhlili. 

Äöíéàíûí èíêèøàô åòìèø äþâëÿòëÿðèíèí òÿæðöáÿñè ýþñòÿðèð êè, èãòèñàäèééàòûí ñîñèàë 

ñåêòîðó áèð ãàéäà îëàðàã òÿñÿððöôàò ùåñàáû ïðèíñèïëÿðäÿí, þçõÿðæèíèþäÿìÿ, 

þçöíöìàëèééÿëÿøäèðìÿ ÿñàñûíäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿê èìêàíëàðûíäàí ìÿðùóìäóð. Áó 

èñÿ äàùà ÷îõ îíóíëà áàüëûäûð êè, èãòèñàäèééàòûí ñîñèàë ñåêòîðó ãåéðè-èñòåùñàë éþíöìëö 

ôÿàëèééÿò ôîðìàñû êèìè äÿéÿðëÿíäèðèëèð. Äîüðóäóð, èãòèñàäèééàòûí ñîñèàë ñåêòîðóíà 

äàõèë îëàí   åëÿ ñàùÿëÿð ìþâæóääóð êè, ùÿìèí ñàùÿëÿðäÿ òÿñÿððöôàò ùåñàáëû ôÿàëèééÿò  

ùÿéàòà êå÷èðèëèð âÿ ùÿìèí ôÿàëèééÿòèí íÿòèæÿñèíäÿ ãåéðè-èñòåùñàë ñàùÿëÿðèíäÿ 

þçõÿðæèíèþäÿìÿ âÿ þçöíöìàëèééÿëÿøäèðìÿ òÿìàéöëëÿðè  ìöøàùèäÿ  îëóíóð. Õàëã 

òÿñÿððöôàòûíûí âÿ åëÿæÿ äÿ áöòþâëöêäÿ æÿìèééÿòèí ùÿéàòûíäà ìþâæóä   áþùðàí 

òÿìàéöëëÿðè ñîñèàë ñåêòîðäàí äà éàí êå÷ìÿìèøäèð. Èãòèñàäèééàòûí  ñîñèàë ñåêòîðóíäà, 

åëÿæÿ äÿ îíóí ßí ìöùöì òÿðêèá ùèññÿëÿðèíäÿí áèðè  îëàí ÿùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿ 

ñèñòåìèíäÿ éàðàíìûø áþùðàí äàùà ÷îõ ìàëèééÿ  ïðîáëåìëÿðè èëÿ áàüëûäûð. Äîüðóäóð, 

èãòèñàäèééàòûí ñîñèàë ñåêòîðóíäà, åëÿæÿ äÿ ñîñèàë ìöäàôèÿ ñàùÿñèíäÿ áöòöí äþâðëÿðäÿ 

ìàëèééÿ ïðîáëåìëÿðè  îëìóøäóð. Áó ïðîáëåìëÿðèí ìþâæóäëóüó áèëàâàñèòÿ    îíóíëà 

øÿðòëÿíè ð êè, ñîñèàë ìöäàôèÿ äàùà ÷îõ äþâëÿò áöäæÿñèíäÿí ìàëèééÿëÿøèð. 

Àðàøäûðìàëàð ýþñòÿðèð êè, ïîñòñîñèàëèñò äþâëÿòëÿðè èëÿ áàçàð èãòèñàäèééàòû þëêÿëÿðè 

àðàñûíäà êÿñêèí ôÿðãëÿð ìþâæóääóð. Èãòèñàäè âÿ ñèéàñè ñèñòåìè  òðàíñôîðìàñèéàéà 

ìÿðóç ãàëàí þëêÿëÿðäÿ äþâëÿòèí áàøëûæà âÿçèôÿñè þëêÿ ÿùàëèñèíèí éàøàéûø 

ñÿâèééÿñèíäÿêè çÿðÿðëè òÿñèðëÿðè íåéòðàëëàøäûðìàãëà ñîñèàë ñàùÿäÿ áþùðàíëàðûí ãàðøûñûíû 

àëìàãäàí èáàðÿòäèð. Òðàíñôîðìàñèéà äþâðöíö éàøàéàí êå÷ìèø ñîñèàëèñò þëêÿëÿðèíäÿí 

ôÿðãëè îëàðàã  êå÷ìèø èòòèôàã ðåñïóáëèêàëàðûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí êþêëö èãòèñàäè 

äÿéèøèêëèêëÿðèí íÿòèæÿñèíäÿ ñîñèàë òÿçàäëàð îëäóãæà éöêñÿêäèð. Äàùà äîüðóñó, 

æÿìèééÿòèí ùÿéàòûíäà áàø âåðÿí èãòèñàäè äÿéèøèêëèêëÿð àùà ÷îõ ñîñèàë ýÿíýèíëèêëÿðëÿ 

ìöøàùèäÿ åäèëèð. Áåëÿ êè, æÿìèééÿòäÿ ùÿéàòà  êå÷èðèëÿí èãòèñàäè èñëàùàòëàð ÿùàëèíèí 

ÿìëàê âÿ ýÿëèðëÿð öçðÿ  òÿáÿãÿëÿøìÿñèíÿ, ñîñèàë ùÿéàòûí êðèìèíàëëàøìàñûíà ýÿòèðèá 

÷ûõàðìûøäûð. 
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Éóõàðûäà ãåéä åäèëÿí ïðîáëåìëÿðëÿ éàíàøû áþëýÿëÿðäÿ, õöñóñÿí äÿ êÿíä 

ðàéîíëàðûíäà ìþâæóä îëàí ìÿøüóëëóã ïðîáëåìèíè âÿ ÿìÿê  ùàããëàðûíûí àøàüû 

îëìàñûíû äà âóðýóëàìàã ëàçûìäûð. Êÿíä éåðëÿðèíäÿ éàøàéàí ÿùàëèíèí ÿêñÿð ùèññÿñèíèí 

ðàñòëàøäûüû ÷îõñàéëû ïðîáëåìëÿð ñûðàñûíà àøàüûäàêûëàð àèä åäèëèð: 

- ìàëèééÿ ýÿðýèíëèéè; 

- þçÿë êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí èäàðÿ åäèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ òÿæðöáÿíèí ëàçûìû ñÿâèééÿäÿ 

îëìàìàñû; 

- êÿíä òÿñÿððöôàòû ñàùÿñèíäÿêè èãòèñàäè èíôîðìàñèéà ãûòëûüû; 

- àãðàð áàçàðûí ïðîáëåìëÿðè; 

- èððèãàñèéà ïðîáëåìëÿðè. 

Áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðèíÿ êå÷èä øÿðàèòèíäÿ ÿùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè ñàùÿñèíäÿ 

÷îõñàéëû  ïðîáëåìëÿðèí ìþâæóäëóüó áèëâàñèòÿ ìàëèééÿ ðåñóñðëàðûíûí ìÿùäóäëóüó èëÿ 

øÿðòëÿíèð. ßùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè ñàùÿñèíäÿ ùÿéàòà  êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿðèí ñÿìÿðÿ-

ëèëèéèíÿ äàùà ÷îõ ìàëèééÿ ïðîáëåëÿðèíèí ìþâæóäëóüó ÿùÿìèééòëè äÿðÿæÿäÿ òÿñèð 

ýþñòÿðèð. Êå÷èä  äþâðöíäÿ äþâëÿò áöäæÿñèíèí èìêàíëàðûíûí êèôàéÿò ãÿäÿð ìÿùäóä 

îëìàñû þëêÿäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ñîñèàë ñèéàñÿòèí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí àøàüû äöøìÿñèíÿ  

ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. Îäóð êè, ÿùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñèíÿ éþíÿëäèëìèø òÿäáèðëÿðèí ìàëèééÿ 

òÿìèíàòû îëìàäàí îíóí ÿùàòÿ äàèðÿñèíèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñèíÿ íàèë îëìàã ïðàêòèêè 

îëàðàã ìöìêöí äåéèëäèð. 

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, äþâëÿòèí ñîñèàë ñèéàñÿòè, î æöìëÿäÿí àçòÿìèíàòëû ÿùàëè 

êàòåãîðèéàëàðûíûí ñîñèàë ìöäàôèÿñè, ìàëèééÿëÿøìÿ  òÿìèíàòû îëìàäàí ëàçûìû íÿòèæÿ 

âåðÿ áèëìÿéÿæÿêäèð. Áöòþâëöêäÿ ýþòöðäöêäÿ èñÿ, ùÿð ùàíñû òÿäáèðè ìàëèééÿ òÿìèíàòû 

îëìàäàí ùÿéàòà  êå÷èðìÿê àáñóðä ñàéûëûð. Áóðàäà ìàëèééÿ òÿìèíàòû àíëàéûøû ìàùèééÿò 

åòèáàðèëÿ áó âÿ éà äèýÿð òÿäáèðèí ðåàëëàøäûðûëìàñûíà éþíÿëäèëìèø ìàëèééÿ  ðåñóñðëàðûíûí 

ìÿæìóñó  êèìè äÿéÿðëÿãäèðèëèð. ßùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñèíèí  ìàëèééÿ òÿìèíàòû äå-

äèêäÿ, æÿìèééÿòèí àçòÿìèíàòëû êàòåãîðèéàëàðûíûí ùÿéàò ñÿâèééÿñèíèí ñàáèòëÿøäèðèëìÿ-

ñèíÿ, îíëàðûí ìèíèìàë èñòåùëàê áöäæÿñèíèí  äÿéÿðè ùÿæìèíäÿ èñòåùëàêûíûí ðåàëëàøäûðûë-

ìàñûíà âÿ çÿðóðè ñîñèàë åùòèéàæëàðûðûí þäÿíèëìÿñèíÿ éþíÿëäèëìèø ìàëèééÿ ðåsurs-

ëàðûíûí ìÿæìóñó  íÿçÿðäÿ òóòóëóð. ßùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñèíèí ìàëèééÿ òÿìèíàòûíûí  

æÿìèééÿò ö÷öí éåòÿðëè îëìàñû èëê íþâáÿäÿ èãòèñàäèééàòûí ñîñèàë éþíöìëöëöéöíäÿí, 
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áöäæÿíèí òÿéèíàòûíäàí âÿ ÿí íÿùàéÿò èãòèñàäè âÿ ñèéàñè ñèñòåìèí òèïèíäÿ, õàðàêòåðèí-

äÿí, ñïåñèôèê  õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿæÿäÿ àñûëûäûð.  

Cədvəl 2 

2010 -2014-cü illərdə DSMF-da dövlət sosial sığorta haqları (gəlirlər və xərclər)  

Сыра 
№ 

Маддяляр 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары цзря 
дахилолмалар 1232 1,277 1390,2 1 550 

 
1 780 

2 бцдъядян малиййяляшян тяшкилатлар цзря 553.8 571 580,4 577 570 
3 гейри-бцдъя мцяссися вя тяшкилатлары цзря 678.8 673 986 1010 1 120 
4 Дювлят бцдъясиндян айырмалар (трансферт) 533.7 586 578 571 570 
5 мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары 

щесабына мцавинятлярин юдянилмяси, ъями 
 

54.7 
 

64 
 

67 
 

71 
 

73 
 

2011-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) gəlirləri 2119,1 mln. 

manat  təşkil etmişdir ki, bu da 2010-cu ilə nisbətən 354,0 mln. manat və ya 20,1 

faiz  çoxdur. Bu dövrdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin 58,0 faizi 

məcburi dövlət sosial sığorta haqları, 41,8 faizi dövlət büdcəsinin ayırmaları və  0,2 

faizi isə sair gəlirlər hesabına formalaşmışdır. 

Cədvəl 3 

2010-2011-ci illərdə DSMF məlumatları 

Gəlirlər 2010-cu ildə 

faktiki, mln. 

manat 

2011-ci ildə 

faktiki, mln. 

manat 

2010-cu ildəkinə nisbətən, 
artım+; azalma - 

nisbi, %-lə mütləq, 

mln. manat 

1. Məcburi dövlət sosial 
sığorta haqları  

1109,3 1228,7 +10,8 +119,4 

 Büdcə təşkilatları üzrə  469,8 509,2 +8,4 +39,5 
Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə                                              639,5 719,4 +12,5 +79,9 
Dövlət büdcəsindən ayırmalar 
(transfert) 

646,7 886,0 +37,0 +239,3 

3. Sair gəlirlər 9,1 4,4 -51,3 -4,7 
Cəmi gəlirlər 1765,1 2119,1 +20,1 +354,0 

 

2010-2011-ci illərənəzər saldıqda görürük ki, məcburi dövlət sosial sığorta 

haqları (m.d.s.s.h.) üzrə daxilolmalar 2010-cu ilə nisbətən 10,8 faiz və ya 119,4 mln. 

manat artaraq 1228,7 mln. manat təşkil etmişdir.  

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların 58,6 faizi və ya 

719,4 mln. manatı qeyri-büdcə sektorunun payına düşür. Həmin  sektorun ödədiyi 
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məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının məbləği əvvəlki ilə nisbətən 12,5 faiz və ya 

79,9 mln. manat artmış, proqnoz isə 102,0 faiz icra olunmuşdur.  

2011-ci ildə büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə daxilolmalar 509,2 mln. 

manat təşkil etmişdir. Həmin təşkilatların ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta 

haqları əvvəlki ilə nisbətən 8,4 faiz və ya 39,5 mln. manat artmış,  proqnoz  89,1 

faiz icra olunmuşdur.   

Sair gəlirlər (sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyərinin ödənilməsi və 

s.) üzrə daxilolmalar 4,4 mln. manat təşkil etmişdir. Dövlət büdcəsindən proqnozla 

nəzərdə tutulmuş transfert 886 mln. manat məbləğində Fondun xəzinə hesabına 

köçürülmüşdür. Daxilolmaların səviyyəsi pensiya və müavinətlərin vaxtında 

maliyyələşdirilməsinə imkan vermişdir. 

İlkin  məlumatlara əsasən, 2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun (DSMF) gəlirləri 2277,7 mln. manat  təşkil etmişdir ki, bu da 

2011-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 366,5 mln. manat və ya 19,2 faiz  çoxdur. 

Cədvəl 4 

2011-2012-ci illərdə DSMF məlumatları 

Gəlirlər 2011-ci ildə 

faktiki, mln. 

manat 

2012-ci ildə 

faktiki, mln. 

manat 

2010-cu ildəkinə nisbətən, 
artım+; azalma - 

nisbi, %-lə mütləq, 

mln. manat 

1. Məcburi dövlət sosial 
sığorta haqları  

1071,6 1249,2 +16,6 +177,6 

 Büdcə təşkilatları üzrə  437,8 478,4 +9,3 +40,6 

Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə                                              633,8 770,8 +21,6 +137,0 

Dövlət büdcəsindən ayırmalar 
(transfert) 

833,4 1022,8 +22,7 +189,4 

3. Sair gəlirlər 6,1 5,7 -6,1 -0,4 

Cəmi gəlirlər 1911,1 2277,7 +19,2 +366,5 

 

Hesabat dövründə məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 

2011-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 16,6 faiz və ya 177,6 mln. manat artaraq 

1249,2 mln. manat təşkil etmişdir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 

daxilolmaların 61,7 faizi və ya 770,8 mln. manatı qeyri-büdcə sektorunun payına 

düşür. 
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Həmin  sektorun ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının məbləği 

əvvəlki ilin ilk 11 ayının göstəricisinə nisbətən 21,6 faiz və ya 137 mln. manat 

artmış, proqnoz isə 112,1 faiz icra olunmuşdur. 

Bu dövrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin və torpaq pay 

mülkiyyətçilərinin sosial sığortaya cəlb edilməsi gücləndirilmişdir. Nəticədə, 

əvvəlki ilin ilk 11 ayının göstəricisi ilə müqayisədə fiziki şəxslər üzrə daxilolmalar 

25,3 faiz, torpaq pay mülkiyyətçilərindən daxilolmalar isə 45,1 faiz  artmışdır.  

2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 

daxilolmalar 478,4 mln. manat təşkil etmişdir. Həmin təşkilatların ödədiyi məcburi 

dövlət sosial sığorta haqları əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,3 faiz və ya 

40,6 mln. manat artmış,  proqnoz  87,1 faiz icra olunmuşdur. 

Sair gəlirlər (sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyərinin ödənilməsi və 

s.) üzrə daxilolmalar 5,7 mln. manat təşkil etmişdir.  Dövlət büdcəsindən proqnozla 

nəzərdə tutulmuş transfert 1022,8 mln. manat məbləğində Fondun xəzinə hesabına 

köçürülmüşdür.Daxilolmaların səviyyəsi pensiya və müavinətlərin vaxtında 

maliyyələşdirilməsinə imkan vermişdir. 

İlkin məlumatlara əsasən, 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 1977,9 mln. manat  təşkil etmişdir ki, bu da cari 

ilin proqnoz göstəricisindən 37,3 mln. manat və ya 1,9 faiz çoxdur.  

Cədvəl 5 
2012-2013-ci illərdə DSMF məlumatları 

 

 

icra, % icra, +;-
nisbət, %-

lə
mütləq (+, -

)

1. Məcburi dövlət sosial sığorta 
haqları

1000,4 1084,4 1120,8 103,4 36,4 12,0 120,4

1.1. Büdcə təşkilatları üzrə 388,0 479,0 411,0 85,8 -68,0 5,9 23,0

1.2. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə 612,5 605,4 709,9 117,3 104,4 15,9 97,4

2. Dövlət büdcəsindən ayırmalar 
(transfert)

828,3 852,2 852,2 100,0 0,0 2,9 23,9

3. Sair gəlirlər 5,2 4,0 4,9 122,7 0,9 -5,0 -0,3

CƏMİ 1833,9 1940,6 1977,9 101,9 37,3 7,9 144,1

mln. manat

GƏLİRLƏR

Əvvəlki 
ilin 

müvafiq 
dövründə 

fakt

Hesabat 
dövründə 
proqnoz

Hesabat 
dövründə 

fakt

Proqnozun icrası
Əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisə 



 

Hesabat dövründ

proqnozdan 36,4 mln. manat v

dövrünə nisbətən 12,0 faiz v

etmişdir. Məcburi dövl

709,9 mln. manatı qeyri

Həmin  sektorun öd

proqnoza nisbətən 104,4 mln. manat v

nisbətən isə 15,2 faiz və

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

sığortaya cəlb edilməsi gücl

müqayisədə sahibkarlıq f

40,7 faiz, torpaq pay mülkiyy

            Azərbaycan Respublikas

üzrə proqnozların icrasının t

etdirilməsi və əmək pensiyaç

ildə Fondun fəaliyyətinin 

Operativ məlumatlara 

üçün hesabatların təqdim olunma müdd

etdiyindən hazırkı məlumatlar operativ xarakter da

dövründə məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzr

proqnozdan 36,4 mln. manat və ya 3,4 faiz yuxarı olmaqla 2012

n 12,0 faiz və ya 120,4 mln. manat artaraq 1120,8 mln. manat t

cburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların 63,3 faizi v

709,9 mln. manatı qeyri-büdcə sektorunun payına düşür.  

min  sektorun ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının m

n 104,4 mln. manat və ya 17,3 faiz,  əvvəlki ilin müvafiq dövrün

ə ya 97,4 mln. manat yuxarı olmuşdur. Bu dövrd

ul olan fiziki şəxslərin və torpaq pay mülkiyy

si gücləndirilmişdir. Nəticədə, əvvəlki ili

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şə

40,7 faiz, torpaq pay mülkiyyətçilərindən daxilolmalar isə 18,5 faiz artmı

rbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun g

ın icrasının təmin olunması, sığorta-pensiya sisteminin inki

ək pensiyaçılarının sosial müdafiəsinin gücl

ətinin əsas istiqamətlərini təşkil etmişdir. 

lumatlara əsasən (Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzr

əqdim olunma müddəti 2014-cü ilin fevral ayına t

əlumatlar operativ xarakter daşıyır) 2013
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ya 3,4 faiz yuxarı olmaqla 2012-ci ilin müvafiq 

ya 120,4 mln. manat artaraq 1120,8 mln. manat təşkil 

daxilolmaların 63,3 faizi və ya 

Diaqramma 1 

 

ğorta haqlarının məbləği 

ki ilin müvafiq dövrünə 

şdur. Bu dövrdə sahibkarlıq 

torpaq pay mülkiyyətçilərinin sosial 

lki ilin müvafiq dövrü ilə 

əxslərdən daxilolmalar 

18,5 faiz artmışdır. 

 Fondunun gəlir və xərcləri 

pensiya sisteminin inkişaf 

sinin gücləndirilməsi 2013-cü 

 

ə Fondu üzrə ilin yekunu 

cü ilin fevral ayına təsadüf 

ıyır) 2013-cü ildə Dövlət Sosial 
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Müdafiə Fondunun gəlirləri 2674,8 mln. manat  təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci ilə 

nisbətən 199,3 mln. manat və ya 8,0 faiz  çoxdur.  

2013-cü ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2012-ci 

ilə nisbətən 12,2 faiz və ya 173,2 mln. manat artaraq 1595,6 mln. manat təşkil etmiş, 

proqnoz 102,9 faiz icra olunmuşdur.  

2013-cü ildə sosial sığorta haqlarının 62,5 faizi və ya 997,2 mln. manatı 

qeyri-büdcə sektorundan daxil olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 14,6 faiz və 

ya 126,9 mln. manat yuxarı olmaqla proqnozun 116,0 faiz icra edildiyini göstərir. 

Hesabat dövrü ərzində həm fiziki şəxslərin, həm də torpaq mülkiyyətçilərinin sosial 

sığortaya cəlb edilməsi işləri gücləndirilmişdir. Nəticədə, keçən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə fiziki şəxslərdən daxilolmalar 28,5 faiz, torpaq mülkiyyətçiləri üzrə 

isə 21,8 faiz artmışdır.  

Hesabat dövründə büdcədən maliyyələşən təşkilatlardan daxil olmuş sosial 

sığorta haqqının məbləği 598,4 mln. manat təşkil etmişdir. Həmin təşkilatların 

ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqları əvvəlki ilə nisbətən 8,4 faiz  və ya 46,3 

mln. manat artmış,  proqnoz 86,7 faiz icra olunmuşdur.   

Sair gəlirlər (sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyərinin ödənilməsi və 

s.) üzrə daxilolmalar 4,3 mln. manat təşkil etmişdir. 

 Hesabat dövründə 1077,0 mln. manat dövlət büdcəsinin transferti tam 

məbləğdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun  hesabına daxil olmuşdur. 

 Daxilolmaların səviyyəsi pensiya və müavinətlərin vaxtında 

maliyyələşdirilməsinə imkan vermişdir. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri 2588,3 mln. manat olmuşdur. Həmin 

dövrdə pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün  Fond tərəfindən 2530,5 

mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 127,3 mln. manat və 

ya 5,3 faiz  çoxdur. 

Pensiya xərcləri 2012-ci ilə nisbətən 5,3 faiz və ya 124,3 mln. manat artaraq 

2468,2 mln. manat təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri 

üzrə proqnozların icrasının təmin olunması, sığorta-pensiya sisteminin inkişaf 
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etdirilməsi və əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 2014-cü 

ildə Fondun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini təşkil etmişdir. 

Operativ məlumatlara əsasən (Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə illik 

hesabatların təqdim olunma müddəti 2015-ci ilin fevral ayına təsadüf etdiyindən 

hazırkı məlumatlar operativ xarakter daşıyır) 2014-cü ildə Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun gəlirləri 2894,3 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2013-cü ilə nisbətən 

223,0 mln. manat və ya 8,3 faiz çoxdur.  

2014-cü ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2013-cü 

ilə nisbətən 10,2 faiz və ya 160,8 mln. manat artaraq 1744,9 mln. manat təşkil 

etmişdir.  

2014-cü ildə sosial sığorta haqlarının 64,6 faizi və ya 1126,4 mln. manatı 

qeyri-büdcə sektorundan daxil olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 13,5 faiz və 

ya 134,4 mln. manat yuxarı olmaqla proqnozun 100,6 faiz icra edildiyini göstərir. 

Hesabat dövrü ərzində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin və 

torpaq pay mülkiyyətçilərinin sosial sığortaya cəlb edilməsi  işləri gücləndirilmişdir. 

Nəticədə, əvvəlki il ilə müqayisədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

şəxslərdən daxilolmalar 15,1 faiz, torpaq pay mülkiyyətçilərindən daxilolmalar isə 

5,4 faiz artmışdır. 

 Hesabat dövründə büdcədən maliyyələşən təşkilatlardan daxil olmuş sosial 

sığorta haqqının məbləği 618,5 mln. manat təşkil etmiş və  proqnoz  93,6 faiz icra 

olunmuşdur.   

Sair gəlirlər (sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyərinin ödənilməsi   

və s.) üzrə daxilolmalar 7,4 mln. manat təşkil etmişdir. Hesabat dövründə dövlət 

büdcəsinin transferti proqnozla nəzərdə tutulduğu məbləğdə, yəni 1142,0 mln. 

manat həcmində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun  hesabına daxil olmuşdur. 
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2.2 Azərbaycanda  sosial sığorta xərclərinin   müasir durumunun təhlili. 

Sosial siyasяt, Azяrbaycan Respublikasыныn Konstitusiyasы vя digяr 

qanunvericilik aktlarы ilя tяnzimlяnяn vя яhalinin hцquq vя tяminatlaрыны hяyata 

keчirmяyя imkan verяn, dюvlяtin яn юncя institutlarыndan biridir. 

Bu cцr hцquq vя tяminatыn hяyata keчirilmяsi яhaлиyя sosial mцdafия 

xidmяtlяrin gюstrяilmяsini nяzяrdя tutur. 

Sosиal mцdafия dedikdя, xцsusilя чяtin vяziyyяtdя olan vя kяnardan 

kюmяk olmadan yaшamaq iqtidarыnda olмayan яhali qrupunun heч olmazsa, 

minimum tяlяbatыnы tяmin etmяyя yюnяldilmiш dюvlяt siyasяti baшa dцшцlцr. 

Sosial mцdafияnin bu formasы cяmiyyяtin iqtisadi vя siyasi inkiшafы ilя яlaqяdar 

mеydana чыxmыш vя inkiшaf edяrяk hяr bиr dюvlяtin imkan vя maraqlaрыndan asыlы 

olan sosial mцdafия mexanizmi yaradыlmышdыr. 

«Sosиal sыьortaya vя Mяшьulluq Fonduna normatиv ayыrmalar 
haqqынda» Azяrbaycan Respublиkasынын 31 dekabr 1991-cи иl 
tarиxlи Qanununun bяzи maddяляrиnя яlavя vя dяyишиklиklяrиn 
edиlmяsи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Qanunu иlя 1 иyun 
1992-cи иl tarиxdяn sosиal sыьorta цzrя ayыrmalarын яmяyиn 
юdяnиши fondunun 40%-nи tяшkиl etdиyи mцяyyяn olundu. Bu 
zaman qeyd olunan mяblяьиn 85%-nиn Respublиka Pensиya 
Fonduna, 15%-иnиn иsя Sosиal Sыьorta Fonduna daxиl olmasы 
nяzяrdя tutуlurdu. 

Sosиal sыьorta vя pensиya tяmиnatынын 
malиyyяляшdиrиlmяsи sahяsиndя иdarяetmяnиn 
tяkmиlляшdиrиlmяsи mяqsяdиля Azяrbaycan Respublиkasы 
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Prezиdentиnиn 30 sentyabr 1992-cи иl tarиxlи 233 nюmrяlи 
«Azяrbaycan Respublиkasы Dюvляt Sosиal Mцdafия Fondunun 
yaradыlmasы haqqынda» Fяrmanы иля Azяrbaycan Respublиkasы 
Pensиya Fondu vя Azяrbaycan Respublиkasыныn Sosиal Sыьorta 
Fondu bazasынda Azяrbaycan Respublиkasы Dюvляt Sosиal Mцdafия 
Fondu yaradыldы. Mцstяqиl malиyyя-bank sиstemиnя malиk olan bиr 
qurum kиmи Azяrbaycan Respublиkasы яrazиsиndя dюvляt pensиya 
tяmиnatынын, mцavиnяt vя юdяnиш xяrclяrиnиn 
malиyyяlяшdиrиlmяsи Fondun baшlыca vяzиfяsи elan edиldи. 

2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

xərcləri 2118,0 mln. manat olmuşdur. 

 

Cədvəl 6 

DSMF-da дювлят сосиал сыьорта щаглары (gəlirlər və xərclər)  

Сыра 
№ 

Маддяляр 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары цзря 
дахилолмалар 1232 1,277 1390,2 1 550 

 
1 780 

2 бцдъядян малиййяляшян тяшкилатлар цзря 553.8 571 580,4 577 570 
3 гейри-бцдъя мцяссися вя тяшкилатлары цзря 678.8 673 986 1010 1 120 
4 Дювлят бцдъясиндян айырмалар (трансферт) 533.7 586 578 571 570 
5 мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары 

щесабына мцавинятлярин юдянилмяси, ъями 
 

54.7 
 

64 
 

67 
 

71 
 

73 

 

Hesabat dövründə pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün Fond 

tərəfindən 2066,6 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 

362,5 mln. manat və ya 21,3 faiz  çoxdur. Pensiya xərcləri 2010-cu ilə nisbətən 21,6 

faiz və ya 356,7 mln. manat artaraq 2011,2 mln. manat təşkil etmişdir.  

Cədvəl 7 
Xərclər 2010-cu ildə 2011-ci ildə 2010-cu ildəkinə nisbətən, 
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faktiki, mln. 

manat 

faktiki, mln. 

manat 

artım+; azalma - 

nisbi, %-lə mütləq, 

mln. manat 

1. Əhaliyə ödənişlər  1704,0 2066,6 +21,3 +362,5 
1.1. Əmək pensiyaları üzrə 
xərcləri  

1654,6 2011,2 +21,6 +356,7 

1.2. M.D.S.S. üzrə müavinət 
xərcləri  

49,5 55,3 +11,8 +5,9 

2.Digər xərclər  64,6 51,4 -20,5 -13,2 
 CƏMİ 1768,7 2118,0 +19,7 +349,3 
     

 

Ölkə üzrə əmək pensiyaçılarının sayı ilkin məlumatlara görə 2011-ci ilin 

əvvəlinə 1292,1 min nəfər olmuş və il ərzində 14,2 min  nəfər və ya 1,1 faiz 

azalaraq (o cümlədən yaşa görə 18,3 min nəfər, ailə başçısını itirməyə görə 3,2 min 

nəfər azalmış, əlilliyə görə 7,3 min nəfər artmışdır) ilin sonuna 1277,9 min nəfər 

təşkil etmişdir.  

        Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən  2011-ci 

ilin yanvarın 1-dən bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə 5,7 faizlik artım 

tətbiq olunmuşdur. Pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, yeni sığorta-

pensiya sistemi fəaliyyətə başladıqdan əvvəl və sonra pensiyaya çıxmış şəxslərin 

pensiya təminatındakı fərqlərin aradan qaldırılması məqsədilə “Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilmiş dəyişikliyin tətbiqi 

nəticəsində 2011-ci ilin iyulun 1-dən əvvəlki sistemlə təyin olunmuş pensiyalar 

yenidən hesablanmış və 900 min nəfərə yaxın əmək pensiyaçısının pensiyası orta 

hesabla 40 faiz artırılmışdır. Eyni zamanda, 25 il elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərərək 

işləməyən elmlər doktorunun pensiyasına 200 manat, elmlər namizədinin 

pensiyasına isə 120 manat əlavə edilmişdir. Nəticədə, əmək pensiyalarının orta aylıq 

məbləği 2011-ci ilin əvvəlinə nisbətən 28,4 faiz artaraq ilin sonuna 145  manat 

olmuş, o cümlədən yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği 160 manat təşkil 

etmişdir.  

2011-ci ildə əhaliyə 55,3 mln. manat  məbləğində müavinət ödənilmişdir ki, 

bunun da 32,7 faizi hamiləliyə və doğuma görə, 27,0 faizi əmək qabiliyyətinin 
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müvəqqəti itirilməsinə görə, 17,2 faizi dəfn üçün, 23,1 faizi isə digər müavinətlərin 

payına düşür.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun digər xərcləri 

51,4 mln. manat (o cümlədən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Aparatının və yerli 

orqanlarının saxlanılmasına 18,5 mln. manat, pensiya və müavinətlərin əhaliyə 

çatdırılması, bank əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı xərclərinə 16,3 

mln. manat, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası vasitəsilə 

maliyyələşdirilən xərclərə 13,8 mln. manat, beynəlxalq təşkilatlara üzvlük 

haqlarının ödənilməsi xərclərinə 38,8 min manat, sığortaolunanların fərdi uçot 

sisteminin tətbiqi ilə bağlı xərclərə 399,7 min manat, “2009-2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclərə 

958,2 min manat, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 22 

dekabr tarixli 449s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası 

ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında Maliyyələşdirmə Sazişi (“Sosial 

Müdafiənin İnkişafı Layihəsi”)”  üzrə xərclərin maliyyələşdirilməsinə 243,8 min 

manat, səhv ödənilmiş vəsaitin qaytarılmasına 1,1 mln. manat)  təşkil etmişdir ki, bu 

da 2010-cu ildəki  göstəricidən 13,2 mln. manat və ya 20,5 faiz azdır.  

  Qeyri-büdcə sektorundan toplanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının 

90,1 faizi Fondun departamentlərinin payına düşür. Proqnoz Fondun 

departamentləri tərəfindən ümumilikdə 102,6 faiz icra olunmuş, bu departamentlər 

proqnozla nəzərdə tutulduğuna nisbətən 16,73 mln. manat çox məcburi dövlət sosial 

sığorta haqqı daxilolmasını təmin etmişlər. Şəhər və rayon şöbələri tərəfindən 

proqnoza 96,2 faiz əməl edilmiş, faktiki daxilolma proqnozdan 2,83 mln. manat 

aşağı olmuşdur. 

2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri 2236 mln. manat olmuşdur. 

Cədvəl 8 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri 

Xərclər 2011-ci- ildə 2012-ci ildə 2010-cu ildəkinə nisbətən, 
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faktiki, mln. 

manat 

faktiki, mln. 

manat 

artım+; azalma - 

nisbi, %-lə mütləq, 

mln. manat 

1. Əhaliyə ödənişlər  1821,2 2194,7 +20,5 +373,5 

1.1. Əmək pensiyaları üzrə 
xərcləri  

1773,2 2143,2 +20,9 +370,0 

1.2. M.D.S.S. üzrə müavinət 
xərcləri  

48,0 51,5 +7,4 +3,5 

2.Digər xərclər  40,1 41,3 +2,9 +1,2 

 CƏMİ 1861,3 2236,0 +20,1 +374,7 

 

Hesabat dövründə pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün Fond 

tərəfindən 2194,7 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 373,5 mln. manat və ya 20,5 faiz  çoxdur. Pensiya xərcləri 2011-

ci ilin müvafiq dövrünə  nisbətən 20,9 faiz və ya 370 mln. manat artaraq  2143,2 

mln. manat təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən  2012-

ci ilin yanvarın 1-dən bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə 7,9 faizlik 

artım tətbiq olunmuşdur.  

Ölkə üzrə əmək pensiyaçılarının sayı 2012-ci ilin əvvəlinə 1277,6 min nəfər 

olmuş və ilkin məlumatlara görə ilin 9 ayı ərzində 6,4 min  nəfər və ya 0,5 faiz 

azalaraq (o cümlədən yaşa görə 10,8 min nəfər  və ailə başçısını itirməyə görə 0,7 

min nəfər azalmış, əlilliyə görə 5,1 min nəfər artmışdır) 1 oktyabr tarixinə 1271,2 

min nəfər təşkil etmişdir.  

İlkin məlumatlara görə 2012-ci ilin 1 oktyabr tarixinə əmək pensiyalarının 

orta aylıq məbləği 151,2 manat olmuş, o cümlədən yaşa görə əmək pensiyasının 

orta aylıq məbləği 167,5 manat təşkil etmişdir.  

2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əhaliyə məcburi dövlət sosial sığortası 

hesabına 51,5 mln. manat  məbləğində müavinət ödənilmişdir ki, bunun da 16,6 

mln. manatı hamiləliyə və doğuma görə, 14,8 mln. manatı əmək qabiliyyətinin 

müvəqqəti itirilməsinə görə, 8,3 mln. manatı dəfn üçün, 11,8 mln. manatı isə digər 

müavinətlər üzrə olmuşdur.  
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun digər xərcləri 

41,3 mln. manat (o cümlədən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparatının və yerli 

orqanlarının saxlanılmasına 16,3 mln. manat (bütün xərclərin 0,7 faizi qədər), 

pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması, bank əməliyyatlarının aparılması üzrə 

xidmət haqqı xərclərinə 9,7 mln. manat, sığortaolunanların sanatoriya-kurort 

müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan 

Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası vasitəsilə maliyyələşdirilən xərclərə 15 mln. 

manat, beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi xərclərinə 38,9 min 

manat, “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya 

sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı” üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı xərclərə 363,1 min manat)  təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci ilin 

müvafiq dövrünün  göstəricisindən 1,2 mln. manat və ya 2,9  faiz çoxdur. 

Toplanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının 76 faizi Fondun 

departamentlərinin payına düşür. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə proqnoz Fondun 

departamentləri tərəfindən ümumilikdə 112,1 faiz icra olunmuş və proqnozla 

nəzərdə tutulduğuna nisbətən 82,9 mln. manat çox məcburi dövlət sosial sığorta 

haqqının daxil olması təmin edilmişdir. Şəhər və rayon şöbələri tərəfindən qeyri-

büdcə təşkilatları üzrə proqnoza 108,3 faiz əməl edilmişdir. 

Ümumilikdə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə məcburi dövlət sosial sığorta 

haqlarının daxil olması proqnozu 101 %  icra olunmuşdur. 2013-cü ilin yanvar-

sentyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

xərcləri 1890,5 mln. manat olmuşdur. 

Hesabat dövründə pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün Fond 

tərəfindən 1847,5 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 73,0 mln. manat və ya 4,1 faiz  çoxdur. Pensiya xərcləri 2012-ci 

ilin müvafiq dövrünə  nisbətən 4,1 faiz və ya 70,6 mln. manat artaraq 1803,5 mln. 

manat təşkil etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına 

əsasən  2013-cü ilin yanvarın 1-dən bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə 

1,1 faizlik (2012-ci ilin istehlak qiymətləri indeksinə uyğun), 1 sentyabrından isə 

baza hissəsinə 15 manatlıq artım tətbiq olunmuşdur. 
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Cədvəl 9 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri 2012-

2013-cü illər 

 

Hesabat dövründə pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün Fond 

tərəfindən 1847,5 mln. manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 73,0 mln. manat və ya 4,1 faiz  çoxdur. Pensiya xərcləri 2012-ci 

ilin müvafiq dövrünə  nisbətən 4,1 faiz və ya 70,6 mln. manat artaraq 1803,5 mln. 

manat təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən  2013-cü 

ilin yanvarın 1-dən bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə 1,1 faizlik 

(2012-ci ilin istehlak qiymətləri indeksinə uyğun), 1 sentyabrından isə baza 

hissəsinə 15 manatlıq artım tətbiq olunmuşdur.  

 

Diaqramma 2 

icra, % icra, +;-
nisbət, %-

lə
mütləq (+, 

-)

1.Əhaliyə ödənişlər 1774,5 1894,0 1847,5 97,5 -46,5 4,1 73,0

1.1.Əmək pensiyalarının 
ödənilməsi xərcləri

1732,9 1844,0 1803,5 97,8 -40,5 4,1 70,6

1.2. M.D.S.S. üzrə müavinət 
xərcləri 

41,6 50,0 44,0 88,1 -6,0 5,9 2,4

2. Digər xərclər 35,1 46,6 43,0 92,2 -3,6 22,5 7,9

 CƏMİ 1809,6 1940,6 1890,5 97,4 -50,1 4,5 80,9

mln. manat

XƏRCLƏR

Əvvəlki 
ilin 

müvafiq 
dövründə 

fakt

Hesabat 
dövründə 
proqnoz

Hesabat 
dövründə 

fakt

Proqnozun icrası
Əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisə 



 

2013-cü ilin yanvar

müavinət ödənilmişdir ki, bunun da 31,6 faizi hamil

əmək qabiliyyətinin müv

digər müavinətlərin payına dü

Azərbaycan Respublikası Dövl

43,0 mln. manat (o cüml

orqanlarının saxlanılmasına 14,6 mln. manat, pensiya v

çatdırılması, bank əmə

mln. manat, Azərbaycan H

maliyyələşdirilən xərcl

müvafiq dövrünün  göst

2013-cü ildə əhaliy

məbləğində müavinət öd

görə, 28,6 faizi əmək qabiliyy

üçün, 24,1 faizi isə digə

Azərbaycan Respublikas

xərcləri 57,7 mln. manat (o c

aparatının və yerli orqanlar

xərclərin 0,9 faizi qəd

cü ilin yanvar-sentyabr aylarında əhaliyə 44,0 mln. manat m

şdir ki, bunun da 31,6 faizi hamiləliyə və do

tinin müvəqqəti itirilməsinə görə, 15,1 faizi də

rin payına düşür.  

rbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun dig

43,0 mln. manat (o cümlədən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparatının v

orqanlarının saxlanılmasına 14,6 mln. manat, pensiya və 

əliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı x

rbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası vasit

rclərə 14,9 mln. manat)  təşkil etmişdir ki, bu da 2012

müvafiq dövrünün  göstəricisindən 7,9 mln. manat və ya 22,5 faiz çoxdur.

əhaliyə məcburi dövlət sosial sığortası hesabına 62,3 mln. manat  

ət ödənilmişdir ki, bunun da 32,4 faizi hamil

ək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə gör

 digər müavinətlərin payına düşür.  

rbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafi

ri 57,7 mln. manat (o cümlədən Dövlət Sosial M

yerli orqanlarının saxlanılmasına 22,3 mln. manat (b

dər), pensiya və müavinətlərin əhaliy
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44,0 mln. manat məbləğində 

doğuma görə, 29,9 faizi 

əfn üçün, 23,4 faizi isə 

Fondunun digər xərcləri 

Fondunun aparatının və yerli 

 müavinətlərin əhaliyə 

t haqqı xərclərinə 12,3 

ttifaqları Konfederasiyası vasitəsilə 

şdir ki, bu da 2012-ci ilin 

ya 22,5 faiz çoxdur. 

ortası hesabına 62,3 mln. manat  

dir ki, bunun da 32,4 faizi hamiləliyə və doğuma 

əsinə görə, 14,9 faizi dəfn 

dafiə Fondunun digər 

t Sosial Müdafiə Fondunun 

na 22,3 mln. manat (bütün 

haliyə çatdırılması, bank 
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əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı xərclərinə 16,6 mln. manat, 

sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 

vasitəsilə maliyyələşdirilən xərclərə 17,5 mln. manat, beynəlxalq təşkilatlara 

üzvlük haqlarının ödənilməsi xərclərinə 0,04 mln. manat, “2009-2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

xərclərə 1,3 mln. manat, sair xərclərə 0,1 mln. manat)   təşkil etmişdir ki, bu da 

2012-ci ilin göstəricisindən 2,1 mln. manat və ya 3,5  faiz azdır.  

         Ölkə üzrə əmək pensiyaçılarının sayı ilkin məlumatlara görə 2013-cü ilin 

əvvəlinə 1272,1 min nəfər olmuş və il ərzində 4,1 min nəfər və ya 0,3 faiz artaraq (o 

cümlədən yaşa görə 7,6 min nəfər azalmış, ailə başçısını itirməyə görə 3,0 min 

nəfər, əlilliyə görə 8,7 min nəfər artmışdır) ilin sonuna 1276,2 min nəfər təşkil 

etmişdir. 

Vятяндашларын сосиал мцдафиясиниn эцъляндирilməsi мягсядиля Азярбайъан 

Республикасы Президентинин мцвафиг сярянъамларыna əsasən 2013-ъü илин 

йанварын 1-дян бцтцн нюв ямяк пенсийаларынын сыьорта щиссясиня 1,1 фаизлик артым 

тятбиг олунмуш, йаша эюря ямяк пенсийасынын база щиссясинин мябляьи ися 2013-ъü 

илин сентйабрын 1-дян 100 маната чатдырылмышдыр. 

Щярби гуллугчулар вя хцсуси рцтбяли шяхслярин вязифя маашларында баш 

вермиш артымларла баьлы щямин kateqoriyadan olan pensiyaçıların пенсийалары 

орта щесабла 19,3 манат артмышдыр. Дювлят гуллугчуларынын мяваъибляринdəki 

артымlara уйьун олараг эюстярилян категорийадан олан 12206 няфярин пенсийаsы 

dekabrın 1-дян орта щесабла 28,1 фаиз артырылмышdır. 

Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 2013-cü ilin əvvəlinə nisbətən 12,1 

faiz artaraq 170,4 manat olmuş, o cümlədən yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq 

məbləği 188,1 manat təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında aparılan islahatlar nəticəsində qurulmuş sığorta-

pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik inkişafına nail olunması, bu zəmində 
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vətəndaşların pensiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsi tədbirləri Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2008-ci il tarixli 111 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya 

sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun davam etdirilmişdir.  

Gəlirlərin səviyyəsi pensiya və müavinətlərin vaxtında maliyyələşdirilməsinə 

imkan vermişdir. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun xərcləri 2868,8 mln. manat olmuşdur. Həmin dövrdə pensiya və 

müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün  Fond tərəfindən 2809,1 mln. manat vəsait 

yönəldilmişdir. 

Pensiya xərcləri 2738,5 mln. manat təşkil etmişdir. Əhaliyə məcburi dövlət 

sosial sığorta haqları hesabına 70,6 mln. manat məbləğində müavinət ödənilmişdir 

ki, bunun da 30,9 faizi hamiləliyə və doğuma görə, 26,5 faizi əmək qabiliyyətinin 

müvəqqəti itirilməsinə görə, 17,9 faizi dəfn üçün, 24,7 faizi isə digər müavinətlərin 

payına düşür. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun digər xərcləri  

59,7 mln. manat (o cümlədən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparatının və yerli 

orqanlarının saxlanılmasına 22,5 mln. manat (bütün xərclərin 0,8 faizi qədər), 

pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması, bank əməliyyatlarının aparılması üzrə 

xidmət haqqı xərclərinə 17,5 mln. manat, sığortaolunanların sanatoriya-kurort 

müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan 

Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası vasitəsilə maliyyələşdirilən xərclərə 18,6 mln. 

manat, beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi xərclərinə 39,1 min 

manat, “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya 

sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı” üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı xərclərə 617,8 min manat, Azərbaycan Respublikası Hökuməti 

ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında imzalanmış “İnkişaf üçün Kredit 

Sazişi”nə əsasən “Pensiya və sosial təminat” layihəsi üzrə kreditin qaytarılması 

xərclərinə 218,6 min manat)  təşkil etmişdir ki, bu da 2013-cü ilin göstəricisindən 

0,2 mln. manat və ya 0,3 faiz çoxdur.  



48 

 

Ölkə üzrə əmək pensiyaçılarının sayı 2014-cü ilin əvvəlinə 1277,1 min nəfər 

olmuş və il ərzində 13 min nəfər və ya 1 faiz artaraq (o cümlədən yaşa görə 8,0 min 

nəfər azalmış, ailə başçısını itirməyə görə 4,3 min nəfər, əlilliyə görə 16,7 min nəfər 

artmışdır) ilin sonuna 1290,1 min nəfər təşkil etmişdir. Vətəndaşların sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

müvafiq sərəncamına əsasən 2014-cü ilin yanvarın 1-dən bütün növ əmək 

pensiyalarının sığorta hissəsinə 2,4 faizlik artım tətbiq olunmuşdur.    

Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 2014-cü ilin əvvəlinə nisbətən 1,7 

faiz artaraq 173,4 manat olmuş, o cümlədən yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq 

məbləği 192,3 manat təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında aparılan islahatlar nəticəsində qurulmuş sığorta-

pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik inkişafına nail olunması, bu zəmində 

vətəndaşların pensiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsi tədbirləri Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2008-ci il tarixli 111 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya 

sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun davam etdirilmişdir.  

Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti çərçivəsində təsdiq edilmiş “Sığorta-

pensiya sistemində yığım komponentinin tətbiq edilməsi və qeyri-dövlət pensiya 

fondlarının formalaşdırılması və fəaliyyətini tənzimləyəcək qanunvericilik bazasının 

yaradılması üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dəstək” adlı tvinninq layihəsinin 

həyata keçirilməsi məqsədilə 2014-cü ilin aprel ayında Latviya Respublikasının 

Rifah və Almaniya Federal Əmək və Sosial İşlər nazirlikləri ilə müqavilə 

imzalanaraq icrasına başlanılmışdır. 

Sığortaolunanların fərdi uçot sisteminin qurulması tədbirləri davam 

etdirilmişdir. 2015-ci  ilin 1 yanvar tarixinə 2 milyon 976 min nəfərdən çox 

sığortaolunana sosial sığorta nömrəsi verilmiş, onlar üçün fərdi hesab açılmışdır. 

Fərdi uçota alınanların sayı ötən ilin əvvəlinə nisbətən 285 min nəfərə yaxın 

artmışdır. Eyni zamanda, sığortaedənlərdən məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

üzrə sığortaolunanlar haqqında məlumatların qəbulu prosesi aparılmış, Fondun 

internet saytında fərdi şəxsi hesablarda əks olunan məcburi dövlət sosial sığorta 
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haqlarının məbləği barədə sığortaolunanların məlumatlandırılması xidməti 

fəaliyyətini davam etdirmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FƏSİL III Dövlətin sosial sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

3.1  Dövlətin sosial siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

Азярбайжанын узун иллярля цзляшдийи азтяминатлылыг, йохсуллуг проблеми вя 

щяйат сявиййясинин эетдикжя ашаьы дцшмяси базар игтисадиййатына кечдийимиз вя 

игтисади мцстягиллик газандыьымыз илк иллярдя даща да кяскинляшмишдир. Гейд 

олунан бу проблемляр йалныз Азярбайжан цчцн характерик олмайыб, дцнйанын 
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щяр бир инкишаф етмиш, щям дя инкишаф етмякдя олан (о жцмлядян дя зяиф инкишаф 

едян) юлкялярин гаршылашдыьы проблемлярдяндир. Одур ки, дунйа юлкяляринин 

тяжрцбясиндя бу негатив сосиал проблемлярдян хилас олмаьын кифайят гядяр 

мягбул щесаб олунан йоллары ишляниб щазырланмышдыр.  

Щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси иля баьлы дювлятин сосиал сащядя эюрдцйц 

тядбирляр щяля ХХ ясрин 70-жи илляриндян башлайараг игтисадчыларын диггятини юзцня 

жялб етмяйя башламышдыр. Игтисади терминолоэийа рейганомика, тетчеризим вя с. 

адлар алтында дахил олан вя эялирлярля баьлы бу сийасят игтисадчылар тяряфиндян 

бирмяналы гаршыланмамышдыр. Лакин беля бир факты гябул етмялийик ки, йохсулларын 

сайынын азалдылмасы вя онларын щяйат шяраитинин йцксялдилмяси дювлятин сосиал 

сийасятинин ясас истигамятляриндяндир.  

Дювлят юзцня йахшы щяйат тямин едя билмяйян бцтцн жямиййят цзвляринин 

щеч олмаса минимум сявиййядя доландырмаьа, бунунла да йохсулларын сайынын 

мящдудлашдырылмасына наил олмалыдыр. Яэяр дювлят гейд олунан бу проблеми 

диггят мяркязиндя сахламаса, жямиййятдя йохсулларын мигдары артан юлкядя 

сосиал партлайыш баш веря рвя гейри-сабитлик щюкм сцряр. Одур ки, щазырда 

Азярбайжан дювлятинин гаршысында эялирлярин тянзимлянмяси, онун сямярялилийинин 

йцксялдилмяси вя ящалинин щяйат сявиййясинин горунмасы сащясиндя 

тяхирясалынмаз тядбирляр щяйата кечирилир.  

Щяр бир дювлят сосиал трансферляри щяйата кечирмяк цчцн илк нювбядя бу 

сащядя юз сийасятини вя онун конкрет реаллашма механизмини ишляйиб щазырла-

малыдыр. Дювлятин сосиал сийасяти кими щяйата вясигя алан бу сийасят юлкянин 

щяйатынын сосиал-игтисади шяраитинин тянзимлянмяси цзря онун фяалиййяти истига-

мятляриндян биридир. Бу фяалиййят бир гайда олараг эениш вя ящатяли олуб, сосиал 

груплар вя жямиййятин тябягяляри арасында мцнасибятлярин тянзимлянмясини 

юзцндя якс етдирир.  

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, сосиал трансферляр мцхтялиф юлкялярдя 

мцхтялиф цсулларла щяйата кечирир вя мцвафиг ганнуверижиликля тянзимлянир. 

Азярбайжанда ящалинин сосиал мцдафиясинин тямин етмяк цчцн мцстягиллик ялдя 

етдийимиз илк эцнлярдян щцгуги база йарадылмыш вя бурада чох мцщцм амил 
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кими юлкянин адят вя яняняляри, онун мювжуд дуруму нязяря алынмышдыр. Бу 

щцгуги базайа, 27 ийун 1991-жи илдя гябул олунмуш «Ящалинин мяшьуллуьу 

щаггында Азярбайжан Республикасы Гануну»; 29 сентйабр 1992-жи илдя гябул 

олунан вя 1994-жц илдя дяйишиклийя мяруз галан «Ямяйин мцщафизяси щаггында 

Азярбайжан Республикасынын Гануну; 23 сентйабр 1992-жи илдя гябул олунан вя 

1994-жц илдя, 1995-жи илдя, 1999-жу илдя 2004 вя 2005-жи иллярдя дяйишиклийя мяруз 

галан «Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында Азярбайжан Республикасы 

Гануну»; 25 август 1992-жи илдя гябул олунан вя 1994-жц илдя, 1995-жи илдя, 

1999-жу илдя, дяйишиклийя мяруз галан «Ящалинин сосиал мцдафияси щаггында 

Азярбайжан Республикасы Гануну»; 3 сентйабр 1993-жц илдя гябул олунан 

«Шящид адынын ябядиляшдирилмяси вя шящид аиляляриня едилян эцзяштляр щаггында 

Азярбайжан Республикасы Гануну»; 14 октйабр 1992-жи илдя гябул олунан 

«Минимум истещлак бцджяси щаггныда Азярбайжан Республикасы Гануну»; 31 

декабр 1991-жи илдя гябул олунан вя 1992-жи илдя дяйишиклийя мяруз галан «Сосиал 

сыьорта вя мяшьуллуг фондуна айрылмаларын нормативляри щаггында Азярбайжан 

Республикасы Гануну»; 28 ийун 1994-жц илдя гябул олунан вя 1995-жи илдя 

дяйишиклийя мяруз галан «Ветеранлар щаггында Азярбайжан Республикасы 

Гануну», 17 сентйабр 2005-жи илдя гябул едилмиш «Йашайыш минимуму 

щаггында» гануну, 24 феврал 2006-жы илдя гябул едилмиш «Сосиал мцавинятляр 

щаггында» гануну, 21 октйабр 2005-жи илдя гябул едилмиш «Вятяндашларын пул 

эялирляринин вя яманятляринин индексляшдирилмяси щаггында» гануну, 16 нойабр 

2005-жи илдя гябул едилмиш «Цнванлы дювлят сосиал  йардымлары щаггында» гануну 

вя с. дахилдир.  

Гярбин инкишаф етмиш юлкяляриндя ящалинин лазыми мигдар ярзагла тямин 

етмяк цчцн щяр ай ярзага дяйишилян ярзаг талонларындан да истифадя олунур. 

Хцсуси програмлар цзря йцксяк сявиййядя пулсуз сящиййя хидмяти щяйата 

кечирилир, аиля башчысыны итирян ушаглар аиляляря хцсуси йардымлар юдянилир. Бу 

бахымдан Инэилтяря вя Скандинавийа юлкяляринин тяжрцбяси тягдиря лайигдир. АБШ-

ла мцгайисядя бу юлкяляр «ики цмуми рифащ дювляти истигамятиндя даща иряли 

эетмишляр». Мясялян, Инэилтярядя «бешикдян гябирядяк» адлы программа уйьун 
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олараг ушаг доьулдуьу андан башлайараг она кюмяк эюстярилмяйя башланыр. Бу 

йардымлар камиллик йашына чатанадяк давам етдирилир. Бцтцн юмрц бойу о, 

пулсуз тибби хидмятля ящатя олунур, ишсиз галдыгда, хястяляндикдя, пенсийайа 

чыхдыгда йардым алыр, даим дювлят гайьысыны щисс едир. Юляндян сонра дяфн иля 

баьлы бцтцн хяржляри дя дювлят юз цзяриня эютцрцр.  

Ящалинин сосиал мцдафиясиндя вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя сосиал 

трансферлярин ролунун артырылмасынын мцщцм истигамятляриндян бири дя пенсийа 

сащясиндя жидди ислащатларын апарылмасыдыр. Бу мягсядля щяр шейдян яввял пенсийа 

ислащатларынын ващид консепсийасы щазырлапнмалыдыр. Гейд олунан консепсийанын 

анна хяттинин пенсийаларынын минимум вя онун артым темпинин «тяминатлы айлыг 

эялир»ля тянзимлянмяси тяшкил едилмялидир. 

Даща сонра ишляйян пенсийачыларла ишлямяйян пенсийачыларын эялирляри 

арасында нисбятя диггят йетирмяк лазымдыр. Цмуми Дцнйа Банкынын сянядля-

риндя гейд олунур ки, Азярбайжанда ишляйян пенсийачыларла ишлямяйян пенсийа-

чыларын арасында йохсуллуьун сявиййяси икинжилярдя 30%-дян чохдур. Буну ясас 

эютцряряк еля сийасят йетирмяк лазымдыр ки, щям ишляйян пенсийачыларын ишлямяк 

мараьы азалмасын, щям дя онларын эялирляри арасындакы нисбят артмасын. Бу 

бахымдан дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тяжрцбясиндян бящярлянмяк 

лазымдыр. Артыг бу сащядя юлкядя мцяййян иш эедир. Беля ки, ишляйян пенсийа-

чыларын пенсийалары 50% азалдылыр. Гейд олунан бу цсул мялум вариантлар 

(пенсийаларын номиналынын дондурулмасы, ишляйян пенсийачыларын пенсийаларынын 

50% азалдылмасы, ишляйян пенсийачылара пенсийанын фяргли гайдада щесабланмасы) 

ичярисиндя ян садясидир. Бу заман беля бир важиб жящятя хцсуси диггят 

йетирилмялидир ки, ишляйян пенсийачынын алдыьы ямяк щаггы онун пенсийасынын 

азалдылан щиссясиндян аз олмасын. Яэяр ямяк щаггы пенсийанын азалан мябля-

ьиндян ашаьы оларса бу заман пенсийа ямяк щаггынын 50% гядяр азалдылмалыдыр. 

Бунун вятяндашлара да мцяййян тясири йох дейилдир. 

Бу дейилянлярин важиблийини юлкя Президенти Щ.Ялийевин 17 ийул 2001-жи илдя 

«Азярбайжан Республикасында пенсийа ислащаты консепсийасы» щаггында 

имзаладыьы сярянжам бир даща сцбут едир. Бир нечя мярщялянин – гануну базанын 



53 

 

йарадылмасыны, автоматлашдырылмыш пенсийа системиня кечиди, фярди учотун 

йарадылмасынын йарадылмасыны вя и.а. ящатя едян бу консепсийа юлкямиздя пен-

сийа ишинин инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясиня йахынлашдырмаг йолунда мцщцм 

мярщяля олмагла, онун тясирлийини даща да артыражагдыр.  

Бизя беля эялир ки, ишсизляря верилян мцавинятляр сащясиндя тяшяккцл тапмыш 

анормал вязиййятя сон гоймаг цчцн биринжиси юлкядя, Мяшьуллуьа кюмяк 

фондуну зярури вясаитлярля тямин етмяк лазымдыр. Бу мягсядля мяжбури 

айрылмаларын топланмасы цзря реал планын щазырланмасына вя она ишдя ямял 

едилмясиня чалышмаг вя Дювлят бцджясиндян зярури мябляьин айрылмасыны тямин 

етмяк важибдир. 

Икинжи, юлкядя «Тяминатлы айлыг эялирдян» вя Мяшьуллуг щаггында ганун-

дан чыхараг ишсизляря верилян вя йа эюстярилян мцавинятлярин мябляьини 

ящямиййятли дяряжядя йцксялтмяк зяруридир.  

Цчцнжц, ишсизлик статусунун верилмяси проседурасы садяляшдирилмялидир вя 

сахта ишсизляр ашкар едилиб жязаландырылмалыдыр. Пенсийа вя мцавинятлярля йанашы 

Азярбайжанда азтяминатлы ев тясяррцфатларына верилян йардымлар систем иля 

тякмилляшдирилмялидир. Йухарыда эюрдцк ки, щазырда азтяминатлы ев тясяррц-

фатларына системсиз шякилдя мцхтялиф йардымлар лазыми сямяря вермир. Онларын 

чохлуьу щяржмяржлик йарадыр, бязян цнванына чатдырылмыр. Йардымлар бир-бирини 

тякрарладыьындан йардым алан садя вятяндаш ону ня цчцн алдыьыны билмир, бурдан 

да йардымларын мянимсянилмяси щаллары баш верир. Бу негатив щаллара сон 

гоймаг цчцн чыхыш йолу кими дцнйа практикасында сынагдан кечирилян мцтярягги 

эялир верэисинин алтернативи олан «негатив эялир верэисиня» кечмяк мягсядяуйьун 

оларды.  

Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцжляндирилмясиндя бялядиййялярин, мящялли 

комитяляринин ролуну да артырмаг лазымдыр. Хейриййя  жямиййятляринин  иштиракы иля 

бялядиййя сосиал мцдафия програмларынын ишляниб щазырланмасы вя онлары 

малиййяляшдирмяк цчцн сосиал мцдафия фондларынын йарадылмасы мягсядяуйьун 

оларды. Бунларла йанашы ящалинин кюнцллц гайдада тибби сыьорта вя кюнцллц 

пенсийа сыьортасына жялб олунмасы да эцндяликдя олмалыдыр.  
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Базар игтисадиййатына кечидин мцасир мярщялясиндя ящалинин азтяминатлы 

щиссясинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасында мцяссисялярин фирмаларын ролуну 

да артырмаг лазымдыр.  Чох тяясцф ки, фяалиййят эюстярян, о гядяр дя чох олмайан 

мцяссисялярин ичярисиндя елясини тапмаг мцмкцн дейил ки, о юз ишчилярин арасында 

азтяминатлылары мцнтязям шякилдя ашкар етсин вя онлара мцхтялиф кюмякликляри 

щяйата кечирмиш олсун, лакин сосиалоъи сорьу йолу иля азтяминатлыларны цзя 

чыхарылмасы вя вахтында онлара кюмяклик эюстярилмяси щям дювлят цчцн (о 

жцмлядян сосиал эярэинлик артмыр), щям дя мцяссися цчцн (ишчилярин мцяссисяйя 

мцнасибят йахшы мянада дяйишир, она юз мцяссисяси кими бахырлар) чох 

сямярялидир. Кюмяклярин формаларыны щяр бир мцяссися юз имканларындан вя 

ишчиляринин истяйиндян асылы олараг тяшкил едя биляр. Щазырда ишчилярин даща чох 

ялавя мадди йардымлара, сящятти иля баьлы мцалижя мцяссисяляриня эюндяришляря, 

ихтисасын йцксялдилмясиня вя йа йени пешянин газанылмасына, мянзил шяраитинин 

йахшылашдырылмасына ещтийажы олдуьуну нязяря алараг бу истигамятляря цстцнлцк 

верилмяси зяруридир. Хцсусиля вурьуламаг истяйирик ки, гейд олунан бу кюмяк 

нювляри щеч дя мцяссисялярин хейрийячилийи кими баша дцшцлмямишдир. Бу азтями-

натлы ишчилярдян даща чох мцяссися цчцн важибдир. Бунунла мцяссися щям йахшы 

имиж газаныр, щям дя юзцнцн истещсал ещтийатларыны (хцсусиля ямяк вя ямяк 

мящсулдарлыьы иля ялагядар) юдямиш олур.  

Апарылмыш мцшащидяляр вя габагжыл юлкялярин тяжрцбяси беля бир мцлащизя 

цзяриндя дурмаьа да ясас верир ки, игтисадиййаты узун мцддят вя кяскин ихтисар 

олундуьу юлкялярдя ящалинни эялирляринин мцщафизя едилмяси дцзэцн бцджя 

сийасятиндян чох асылыдыр. Бу садяжя бцджядян сосиал мцдафия цчцн айрылан 

вясаитин мящдудлашдырылмасы истигамятиндя ишин эцжляндирилмяси олмайыб, яксиня 

ясас диггятин бцджяйя дахил олан эялирлярин артырылмасына йюнялдилмясидир. 

Бунунла баьлы щазырда эениш щал олан верэидян йайынманын гаршысы алынмалы, 

игтисадиййатын дирчялмяси вя истещсалын инкишафы гейдиня галынмалыдыр.  

Тядгигатын эедишиндя беля бир чох мцщцм чатышмамазлыгла да цзляшмяли 

олдуг ки, Азярбайжанда ящалинин эялиринин мцщафизя олунмасынын ващид 

консепсийа вя азтяминатлы ев тясяррцфатларынын эялирляринин артырылмасынынващид 
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консепсийа вя онун реаллашма механизми йохдур. Чох тяясцфля гейд едилмялидир 

ки, бцтцн сащялярдя олдуьу кими сосиал сащядя дя гябул олунмуш ганунлар вя 

дювлят башчысынын сярянжамларына жидди ямял олунмур. Бу сащядя хцсуси олараг 

гаршылыглы щюкм сцрцр.  

Беля ки, юлкямиздя ящалинин сосиал мцдафиясиня щазырда Игтисади Инкишаф 

Назирлийи, Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи, Сосиал Мцдафия Фонду, 

Малиййя Назирлийи, Тящсил Назирлийи, Рабитя Назирлийи вя и.а.мяшьул олур. Ейни бир 

ишин чохлу назирликлярин ющдясиня бурахылмасы ися мясулиййятин пайлашмасына, 

нятижя етибари иля мясулиййятдян йайынмаьа эятириб чыхарыр. Бизя беля эялир ки, 

ящалинин сосиал гайьылары иля ящалинин юзц йох, дювлятин тимсалында онун йаратдыьы 

ващид структур мяшьул олмалыдыр. О, сосиал мцдафия иля мяшьул олан мяркязи вя 

йерли щакимиййят органларынын, ямяк коллективляринин сяйлярини бирляшдирмяли вя 

координасийа етмялидир. Инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляринин тяжрцбяси иля 

танышлыг эюстярир ки, бу юлкялярдя кифайят гядяр стабил вя саат механизми кими 

ишляйян сосиал мцдафия системи тяшяккцл тапмышдыр. Доьрудур бу систем иллярля 

жилаланараг бу сявиййяйя эялиб чатмышдыр вя ону бирдян-биря Азярбайжанда 

тятбиг етмяк щеч дя йахшы нятижяляр вермяз (АБШ-да сосиал тяминат щаггында 

ганун 1930-жу илдя гябул олунуб). Бунунла щялялик Азярбайжан дювляти игтисади, 

ящали иля иля психолоъи жящятдян щазыр дейилдир. Лакин, биз унутмамалыйыг ки, эеж-

тез бу йолла эетмялийик вя юлкямиздя сосиал трансферлярин игтисади вя сосиал 

сямярялилийи йцксялтмяк лазымдыр. Бу ейни заманда юлкянин бцтцн ящалисинин 

щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси демяк олажагдыр.  

Сон илляр игтисади инкишафын темпинин артырылмасына бахмайараг жямиййят 

цзвляринин щяйат сявиййяси, щялялик арзу олунан сявиййядя дейилдир. Эялирлярин 

бюлэцсцндя гейри-бярабярлийин артмасы йашайыш сявиййясиндя фярглярин дяйишмяси 

юз щяллини эюзляйян проблемлярдяндир.  

Инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, хцсусиля бющранлы 

ситуасийаларда, игтисади сийасятдя башлыжа истигамят эениш ящали групларынын эялир 

эятирян фяалиййятля мяшьул олмаг имканыны тямин едилмяси олдуьу щалда, сосиал 

сийасятдя ясас мягсяд сосиал сийасят тядбирляри васитясиля эялирлярин йенидян 
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бюлэцсцнцн ядалятли шякилдя апарылмасынын тямин едилмясиндян ибарятдир. Яэяр, 

биринжи истигамят игтисадиййатда структур дяйишикликляри апарылмасынын гейри-нефт 

секторунун вя реэионларын игтисади инкишафыны тямин етмякля юзял секторун даща 

да стимуллашдырылмасыны нязярдя тутурса, икинжи истигамят эениш вя игтисади 

бахымдан сямяряли сосиал мцдафия системинин йарадалмасыны тяляб едир. Игтисади 

системин трансформасийасы жямиййятдя сосиал мцдафия системинин формалашмасыны 

тямин едир. Бу бахымдан Азярбайжанда мювжуд олан ящалинин сосиал мцдафияси 

системи, ясасян сосиал сыьорта вя сосиал йардым тяминатындан ибарятдир. Мювжуд 

сосиал мцдафия системинин ясаслары Азярбайжан совет дюврцндян мирас галмышдыр. 

1997-жи илдян етибарян бу системдя мцяййян дяйишикликляр едился дя, щям сосиал 

йардым, щям дя сосиал сащясиндя нязяря чарпажаг ясаслы ислащатлар 

апарылмамышдыр. Беляликля, сосиал мцдафия системи кюклц шякилдя дяйишмиш олан 

сосиал- игтисади мцщитя лазымынжа адоптасийа олмамышдыр.  

Сосиал тяминат тядбирляри ясас етибары иля сосиал сыьорта вя сосиал йардым 

нювлц тядбирляря айрылыр. Сосиал сыьорта щаллары хцсуси сосиал щаллар зааны фярдлярин 

йохсуллуг тящлцкясиндян мцдафия олунмасына истигамятляндирилМишдир (мясялян, 

гожалыг, ялиллик вя ишсизлик). Пенсийа тяминаты ишляйян ящали (о жцмлядян, 

ишяэютцрянляр) тяряфиндян юдянилмиш сосиал сыьорта щаглары щесабына 

малиййяляшдирилир. Пенсийанын мигдарынын сосиал сыьорта юдямяляринин мцддяти иля 

ялагяли олмасы нязярдя тутулур. Ишсизлик мцавинятляри ися, мцяссися тяряфиндян 

айрылан мцвафиг юдямялярин щесабына щяйата кечирилир. Сосиал йардым мцави-

нятляри дювлят бцджяси щесабына малиййяляшдирилир. Йохсул ящалинин минимум 

истещлак сявиййясинин тямин цчцн вясаитлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси тяляб 

олунур. Азярбайжанда ясас принсиплярдян бири ондан ибарятдир ки, артыг бу ики 

сосиал тяминат нювц арасында, хцсусиля йаша эюря пенсийа бахымындан айдын 

бюлэц йохдур. Буну сябяби одур ки, сосиал сыьорта щагларынын юдянилмяси 

щесабына малиййяляшдирилян пенсийаларын мябляьи юдямялярин мигдарына уйьун 

эялмир вя пенсийачылара верилян мцхтялиф ялавя йардымлар дювлят бцджяси щесабына 

щяйата кечирилир.  
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Сосиал йардым системиндя ися, вясаитлярин ещтийаждан чох ящали катего-

рийаларына ясасланан бюлэцсц галмагла давам едир. Нятижядя сосаил йардымын 

цнванлыг Принсипи тямин олунур, мювжуд ресурсла даща аз сайда йохсул ящали 

групларына зярури олан йардымы эюстярмяк явязиня, эениш ящали кцтляляринин ящатя 

едир. Индийя кими йохсуллуьун вя ещтийажлыларын арашдырылмасы цчцн лазым олан щеч 

бир мялумат базасы, сорьу мялуматлары вя йохсуллуг щядди цзря эюстярижиляр 

олмамышдыр, беля ки, ящалинин ян щяссас тябягяляринин мцяййян едилмяси цчцн 

ещтийажларына юдянилмяси цзря сямяряли механизим мювжуд дейилдир. Диэяр бир 

проблем сосиал йардым мцавинятляринин чохсайлы олмасы иля ялагядар онларын 

тятбигиндя мейдана чыхан мцряккябликлярля баьлыдыр.  

Сосиал сыьорта цзря апарылажаг ислащатларын ясас мягсядляри ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 

- вятяндашларын пенсийа юдямяляринин етибарлы малиййя тяминатына наил 

олунмасы; 

- пенсийа тяминаты системи базар игтисадиййаты принсипиня уйьунлашдырмагла 

ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасында онун ролунун артырылмасы; 

- пенсийа вя мцавинят юдянишляри цчцн нязярдя тутулан вясаитин там 

йыьылмасынын вя мягсядйюнлц истифадясинин тямин едилмяси; 

- пенсийа тяминаты системинин идаря олунмасынын тякмилляшдирмякля онун 

сямярялилийинин артырылмасы; 

- сосиал сыьорта щаглары иля пенсийа мябляьляри арасындакы ялагянин 

узлашдырылмасы. 

Азярбайжан Республикасынын Президенти 17 ийул  2001-жи илдя «Азярбайжан 

Республикасында пенсийа ислащатлары консепсийасы»ны тясдиг етмишдир. Консеп-

сийада щяр бир иштиракчынын юдядийи мяжбури дювлят сосиал щаггынын мябляьиня 

уйьун пенсийанын тямин олунмасы нязярдя тутулур. Бу, мяжбури пенсийа 

сыьортасы иля сосиал йардым мцавинятляринин функсийаларыны бир-бириндян айырыр. 

Сосиал йардым системи ишлядикляри мцддят ярзиндя сосиал сыьорта пенсийасы алмаг 

щцгугу ялдя едя билмяйян вятяндашларын мцдафиясини тямин етмяк мягсяди 
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дашыйыр. Сонракы мярщялядя сосиал сыьорта кюнцллц иштирака ясасланан юзял пенсийа 

системинин йарадылмасы вя инкишафыны нязярядя тутур.  

Консепсийада пенсийа ислащатыны щяйата кечирмяк цчцн щюкумятин йериня 

йетирмяли олдуьу тядбирляр мцяййянляшдирилмишдир:  

1. Йени сыьорта системинин гурулмасы; 

2. Пенсийа системинин сямяряли идаря олунмасынын вя пенсийаларын 

чатдырылмасынын сямяряли тяшкилинин тямин едилмяси; 

3. Фярди учот системиня ясасланан автоматлашдырылмыш сосиал сыьорта вя 

пенсийа системинин гурулмасы. 

Пенсийа системиндя ислащат апарыларкян прагнозлашдырма моделляриндян 

истифадя олунмасы вя онун тятбиги ящямиййятли рол ойнайажагдыр. Бу, ящалинин 

демографик тяркиби, игтисади инкишафы, рясми ямяк базарынын юлчцсц, сосиал сыьорта 

щагларынын фаизи вя буна уйьун олараг гануверижилик базасынын тякмилляшдирилмяси 

цзря мцхтялиф моделляри щазырламаьа имкан веряжякдир.  Мяжбури дювлят сосиал 

сыьорта щагларынын юдянилмясиня ясасланан пенсийа системи цзря тякмилляшдирилмиш 

ганунверижилик пенсийа йашынын (пешялярля баьлы имтийазларын тядрижян ляьв 

едилмясинин, гадынлар вя кишиляр цчцн пенсийа йашынын мярщяляляр цзря 

бярабярляшдирилмясини), мяжбури сосиал сыьорта щаггынын юдянилмяси мцддятини 

(минимум мцддятин артырылмасыны), ишяэютцрянляр вя ишчиляр тяряфиндян юдяниляжяк 

сосиал сыьорта юдямяляринин пайыны (бу пайын тядрижян бярабярляшдирилмясини),  

пенсийа мянбяляринин щесабланмасыны (нязяря алынмыш иллярин сайы вя истинад 

едилмиш ямяк щаггы) вя мцмкцн индексасийаны мцяййян едяжякдир. Сосиал 

пенсийалар вя сосиал сыьорта щагларына ясасланмайан пенсийалар дювлят бцджяси 

щесабына щяйата кечириляжякдир.  

Юлкядя пенсийа системинин идаря олунмасы йени тяшкил олунажаг ижра орган-

ларында жямляшяжякдир. Бу орган пенсийа щагларынын йыьылмасыны, фярди учотун 

ишлянмясини вя щяйата кечирилмясини, пенсийаларын тямин едилмясини вя юдяниля-

мясиня нязаряти, эялирлярин вя пенсийа хяржлдяринин сявиййясиндя дяйишикликляр 

щаггында статистик мялуматларына йыьылмасы иля баьлы ишляри щяйата кечиряжякдир. 
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Сосиал сыьорта системиндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмуш ислащатларын 

ян чох вясаит тяляб едян щиссяси фярди учотлара ясасланан пенсийаларын вя сосиал 

сыьорта сащясиндя идаряетмянин авытоматлашдырылмыш системин йарадылмасы вя 

щяйата кечирилмясидир.  

Сон илляр ярзиндя ушаг проблемляринин щялли истигамятиндя бир сыра ганунлар, 

о жцмлядян Аиля Мяжялляси гябул едилмишдир. Ушагларын рифащы цчцн мясулиййятин 

бюйцк щиссяси йерли ижра щакимиййятляринин цзяриня дцшцр, лакин бу мясулиййяти юз 

цзяриня эютцрмяк цчцн щямин органларда потенсиалын инкишаф етдирилмясиня 

ещтийаж вардыр. Ушагларын мцдафияси цзря сийасятин гаршысында дуран ясас вязифя 

онларын ижтимаи тясисатлара верилмясинин гаршысыны алмадан вя ещтийажы олан 

аиляляря йардым эюстярмяк цчцн алтернатив сийасят ишляйиб щазырламагдан 

ибарятдир. Сосиал сийасятдя диэяр башлыжа истигамят ящалинин ялил тябягясинин 

йухарыда гейд олунан сосиал эцзяштлярля тямин едилмяси иля йанашы, жямиййятя 

мцмкцн гядяр йахындан интеграсийа олунмасыдыр.  

Azərbaycan Respublikasında aparılan islahatlar nəticəsində qurulmuş 

sığorta-pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik inkişafına nail olunması, bu 

zəmində vətəndaşların pensiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2008-ci il tarixli 

111 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı”na 

uyğun davam etdirilmişdir.  

2013-cü ilin ötən dövrü ərzində Avropa Komissiyası tərəfindən təsdiq 

edilərək icrasına başlanılmış “Azərbaycan Respublikasının sığorta-pensiya 

sistemində yığım komponentinin tətbiq edilməsi və qeyri-dövlət pensiya 

fondlarının formalaşdırılması və fəaliyyətini tənzimləyəcək qanunvericilik 

bazasının yaradılması üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dəstək” adlı  

tvinninq layihə tapşırığının hazırlanaraq razılaşdırılması və müvafiq olaraq 

Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdən daxil olan təkliflərin qiymətləndirilməsi 

üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdir. Hazırda qiymətləndirmə nəticəsində 

təklifləri qəbul edilmiş Latviya Respublikasının Rifah Nazirliyi və Almaniya 

Federal Əmək və Sosial İşlər Nazirliyi ilə tvinninq layihəsinin həyata 

keçirilməsi üzrə müqavilənin bağlanılması istiqamətində tədbirlər görülür.  
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Sığortaolunanların fərdi uçot sisteminin qurulması tədbirləri davam 

etdirilmişdir. 2014-cü  ilin 1 yanvar tarixinə 2 milyon 691 mindən çox 

sığortaolunana sosial sığorta nömrəsi verilmiş, onlar üçün fərdi hesab açılmışdır. 

Fərdi uçota alınanların sayı ilin əvvəlinə nisbətən 425 min nəfərdən çox artmışdır. 

Eyni zamanda, sığortaedənlərdən məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 

sığortaolunanlar haqqında məlumatların qəbulu prosesi aparılmışdır. Fondun 

internet saytında fərdi şəxsi hesablarda əks olunan məcburi dövlət sosial sığorta 

haqlarının məbləği barədə sığortaolunanların məlumatlandırılması xidməti 

fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu xidmət çərçivəsində hər bir sığortaolunan fərdi 

şəxsi hesabında əks olunan pensiya kapitalı, iş yerləri üzrə məcburi dövlət sosial 

sığortasına cəlb olunan gəlirləri və ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 

barədə məlumatları maneəsiz əldə etmək imkanına malikdir ki, bütün bunlar 

işləyənlərin öz işəgötürənləri üzərində ictimai nəzarətinin daha da güclənməsinə 

imkan verir.   

 

3.2 Sosial sığorta və sosial təminatın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 
Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади 

инкишафында ялдя едилян наилиййятляр сосиал сыьорта вя 
сосиал тяминатын йенидян гурулмасы вя пенсийа системинин 
тякмилляшдирилмясини зярури етди.  

Азярбайъан Республикасынын гуруъусу вя тяминатчысы олан 
Цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялийевин 17 ийул 2001-ъи ил 
тарихли сярянъамы иля «Азярбайъан Республикасынын пенсийа 
ислащаты Консепсийасы» тясдиг едилмишдир. Бу онунла ялагядар 
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иди ки, 1996-ъы илдян башлайараг юлкянин игтисадиййатында 
мцшащидя едилян инкишаф мейлляри вя сонракы иллярдя ялдя 
едилян бюйцк мцсбят нятиъяляр дювлятин сосиал йюнцмлц 
сийасятинин даща да эцъляндирилмясиня шяраит йаратмыш олду. 

Son иllяr яhalиnиn hяyat sяvиyyяsиnиn yцksяldиlmяsи, яmяk 
haqlarынын vя aztяmиnatlы aиlяlяrя verиlяn mцavиnяtlяrиn 
artыrыlmasы sahяsиndя bиr sыra mцhцm tяdbиrlяr hяyata 
keчиrиlmиш, vяtяndaшlarын pensиya tяmиnatынын 
yaxшыlaшdыrыlmasы иstиqamяtиndя cиddи addыmlar atыlmышdыr. 
Bцtцn bunlarын nяtиcяsиndя 1995-2000-cи иllяrdя ишlяyяnlяrиn orta 
aylыq nomиnal яmяk haqqы 3 dяfя, orta aylыq pensиyanын mяblяьи 
4 dяfя artmышdыr. 

Bununla yanaшы яmяk haqqыныn vя pensиyanын orta aylыq 
mяblяьи hяlяlиk яhalиnиn tяlяbatыны tam hяcmdя юdяmяk 
sяvиyyяsиndя deyиldиr. Eynи zamanda pensиya sиstemиnиn иdarя 
olunmasы, pensиyalarыn mцяyyяn edиlmяsи vя яhalиyя verиlmяsи 
mexanиzmи gцnцn tяlяblяrиnя cavab vermиr. Bu baxыmdan 
vяtяndaшlarын pensиya tяmиnatыnын onlarыn mиnиmum hяyat 
sяvиyyяsиnиn юdяnиlmяsи sяvиyyяsиnя чatdыrыlmasы vя 
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bцtюvlцkdя pensиya ишиnиn mцasиr tяlяblяrя uyьun qurulmasы 
юlkяdя pensиya иslahatынын aparыlmasыны zяrurи edиr. 

Ы. Pensиya иslahatыныn яsas mяqsяdи vя prиnsиplяrи. 
Pensиya иslahatы vяtяndaшlarын sosиal mцdafияsиnиn vя 

layиqlи hяyat sяvиyyяsиnиn tяmиn olunmasы mяqsяdиlя aшaьыdakы 
mцhцm problemlяrиn hяllиnя yюnяldиlиr: 

• vяtяndaшlarын pensиya юdяnишlяrиnиn etиbarlы malиyyя 
tяmиnatыna naиl olунmasы; 

• pensиya tяmиnatы sиstemиnи bazar иqtиsadиyyatы 
prиnsиplяrиnя uyьunlaшdыrmaqla, яhalиnиn rиfahынын 
yaxшыlaшdыrыlmasынda onun rolunun artыrыlmasы; 

• pensиya vя mцavиnяt юdяnишlяrи цчцn nяzяrdя tutulan 
vяsaиtиn tam yыьыlmasынын vя mяqsяdyюnlц 
иstиfadяsиnиn tяmиn edиlmяsи; 

• pensиya tяmиnatы sиstemиnиn иdarя olunmasыны 
tяkmиllяшdиrmяklя onun sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы; 

• sosиal sыьorta haqlarы иlя юdяnишlяr arasынdakы яlaqяnиn 
uyьunlaшdыrыlmasы. 

Yuxarыda gюstяrиlяn яsas mяqsяdя naиl olmaq vя qarшыda 
duran problemlяrи hяll etmяk цчцn pensиya иslahatынын 
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aшaьыdakы prиnsиplяr яsasыnda hяyata keчиrиlmяsи nяzяrdя 
tutulur: 

• mяcburи sosиal sыьorta haqqыныn bцtцn ишяgюtцrяnlяr vя 
ишlяyяnlяr tяrяfиndяn юdяnиlmяsи; 

• vяtяndaшlarын mиnиmum yaшayыш sяvиyyяsиnи tяmиn 
edяn pensиyalarын mцяyyяn edиlmяsи; 

• vяtяndaшlarын Azяrbaycan Respublиkasынын 
Konstиtusиyasыnda tяsbиt olunmuш sosиal tяmиnat 
hцqуquнун yerиnя yetиrиlmяsи; 

• sosиal tяmиnat sиstemиnиn иdarя olunmasынda aшkarlыьы 
tяmиn etmяk mяqsяdиlя иctиmaи nяzarяtиn aparыlmasы; 

• mцlkиyyяt formasынdan asыlы olmayaraq pensиya 
tяшkиlatlarынын fяalиyyяtиnя bяrabяr шяraиtиn 
yaradыlmasы; 

• mяcburи dюvlяt sosиal sыьorta haqlarы цzrя ишя gюtцrяnlяr 
vя ишчиlяr tяrяfиndяn юdяnиlяn tarиflяr arasынda 
mцtяnasиblиyиn gюzlяnиlmяsи. 

ЫЫ. Pensиya sиstemи. 
Орtamцddяtlи perspektиvdя pensиya иslahatы sиyasяtи 

цчnюvlц pensиya tяmиnatы sиstemиnиn tяшkиlиnя 
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yюnяldиlmяlиdиr. Bиrиncи nюv pensиya tяmиnatы mяcburи dюvlяt 
sыьorta sиstemиnи tяшkиl edяn яmяk pensиyasыны nяzяrdя tutur. 
Яmяk pensиyasы иslahatынa aшaьыdakы prиnsиpиal tяlяbляр 
гойулмушдур: 

• пensиyanыn mяblяьи сыьортанын mиqdarынdan asыlы olan 
vя verиlmя шяrtlяrи hяr bиr konkret шяxsиn sosиal sыьortada 
ишtиrakы zamanы юdяdыyы vяsaиtиn hяcmиnя uyьun 
olmalыdыr; 

• pensиyanын mиqdarы vя vяtяndaшыn pensиya hцququ 
mцяyyяn edиlяrkяn sыgorta haqqыnыn юdяnиlmяsи иlя baьlы 
olmayan dюvrlяr nяzяrя alыnmamalыdыr; 

• dюvlяt sosиal sыьorta sиstemиndя vaxtынdan tez pensиyaya 
чыxmaq цzrя guzяшtляr mяhdudlaшdырыlmalыdыr. 
Vaxtынdan яvvяl pensиyaya чыxmaqla baьlы яlavя xяrclяr 
ишяgюtцrяnlяr tяrяfинdяn malиyyяlяшdиrиlmяlиdиr. 

Pensиya tяmиnatы sиstemиnиn иkиncи nюvц bиrиncи nюvlя 
яhatя olunmayanlara, yaxud яmяk pensиyasы almayanlara sosиal 
kюmяk gюstяrmяsиnи nяzяrdя tutur. Иlk иkи nюv pensыya 
qocalarын, яlиllяrиn vя aиlя baшчыsыны иtиrmиш шяxslяrиn sosиal 
mцdafияsиnиn hяyata keчиrыlmяsы mяqsяdиnя xиdmяt edиr. 
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Pensиya tяmиnatы sиstemиnиn цчцncц nюvцnц qeyrи-dюvlяt 
pensыyalaры tяшkыl edыr. Qeyrи-dюvlяt pensиya sиstemиnиn 
formalaшmasыnы vя иnkишafыnы dюvlяtиn nяzarяtи altыnda hяyata 
keчиrmяk nяzяrdя tutulur. 

Юlkяdя pensиya sиstemиnиn иdarя olunmasы yenи tяшkиl 
olunacaq иcra orqanынda cяmlяшяcяkdиr. Bu orqan pensиya 
haqlarынын yыьыlmasы, fяrdи uчotun ишlяnmяsи vя hяyata 
keчиrиlmяsи, pensиyalarын tяyиn edиlmяsи vя юdяnиlmяsиnя 
nяzarяt, gяlиrlяrиn vя pensиya xяrclяrиnиn sяvиyyяlяrиndя 
dяyишиklиklяr haqqыnda tяfsиlatы, statиstиk mяlumatыn yыьыlmasы 
ишляrиnи hяyata keчиrяcяkdиr. 

ЫЫЫ. Pensиya иslahatынын hяyata keчиrиlmяsи 
mяrhяlяlяrи вя вязифяляри. 

Azяrbaycan Respublиkasынda pensиya иslahatы bu sahяdя yenи 
nцquqи bazanыn yaradыlmasыnы, sosиal sыьorta haqlarынын 
yыьыlmasынын tяkmиllяшdиrиlmяsиnи, pensиya юdяnишlяrиnиn 
цnvanlыlыьыны vя onlarыn vaxtынda vяtяndaшlara чatdыrыlmasыnы 
tяmиn edяn mexanиzmиn yaradыlmasыны, pensиya sиstemиndя 
иdarяetmя orqanlarынын strukturunun yenиdяn qurulmasыны 
nяzяrdя tutur. Eynи zamanda pensиya иslahatынын яsas 
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mahиyyяtиnи, onunla baьlы gюrцlяn ишlяrиn яhяmиyyяtиnи 
яhalиnиn nяzяrиnя чatdыrmaq mяqsяdиlя pensиyaчыlar, 
ишяgюtцrяnlяr vя ишчиlяr arasынda genиш mяlumatlandыrma 
ишlяrи aparыlmalыdыr. 

Pensиya иslahatы 2001-2005-cи иllяrи яhatя etmяklя 
mяrhяlяlяrlя hяyata кечирилмишдир. Bиrиncи mяrhяlяdя pensиya 
tяmиnatынын qanunverиcиlиk bazasынын yaradыlmasы nяzяrдя 
tutulur. Bununla baьlы 2001-cи иldяn baшlayaraq "Vяtяndaшlarын 
pensиya tяmиnatы haqqынda" Azяrbaycan Respublиkasы qanununun 
yenи redaksиyada ишlяnиb hazыrlanmasы, "Sosиal sыьorta 
haqqынda" Azяrbaycan Respublиkasы qanununa dяyишиklиk vя 
яlavяlяrиn edиlmяsи, "Dюvlяt sosиal sыьorta sиstemиndя fяrdи uчot 
haqqынda" Azяrbaycan Respublиkasы qanununun ишlяnиb 
hazыrlanmasы, habelя qeyrи-dюvlяt pensиya fondlarы haqqынda 
qanunverиcиlиk aktlarынын hazыrlanыb tяqdиm olunmasы nяzяrdя 
tutulur. 

Pensиya иslahatыnын иkиncи mяrhяlяsиndя pensиya 
sиstemиnиn яsasыnы tяшkиl edяn fяrdи uчotун yaradыlmasы цzrя 
ишlяrиn aparыlmasы, o cцmlяdяn pensиya hesablamalaры, vяsaиtиn 
yыьыmы vя bцtюvlцkdя pensиyalarын mцяyyяnlяшdиrиlmяsи 
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sahяsиndя avtomatlaшdыrыlmыш sиstemиn hazыrlanmasы vя 
тяtbиqи tяmиn edиlmяlиdиr. 

Цчцncц mяrhяlяdя fяrdи uчotun yaradыlmasы иlя baьlы яmяk 
qabиlиyyяtlи ишчиlяrиn gяlиrlяrи vя pensиyalarын tяyиn edиlmяsи 
цчцn lazыm olan dиgяr gюstяrиcиlяr barяdя mяlumat 
toplanmalыdыr. Dюrdцncц mяrhяlяdя pensиyalarын fяrdи uчot 
sяnяdlяrи яsasынda hesablanmasынa baшlanыlmaлыdыr. 

ЫV. Pensиya иslahatыnын sosиal-иqtиsadи nяtиcяlяrи. 
Pensиya иslahatыnын nяtиcяsи юlkяnиn цmumи sosиal vя 

иqtиsadи vяzиyyяtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasынa kюmяk etmяlиdиr. 
Yenи sиstem bцtцn vяtяndaшlar цчцn pensиya tяmиnatыnda bяrabяr 
шяrtlяrиn yaradыlmasынa vя qazaныlmыш pensиya hцquqlarыныn 
reallaшdыrыlmasыna tяmиnat vermяlиdиr. 

Пensиya tяmиnatы normalarыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи bu 
sahяdя bиr sыra tяxиrя salыnmaz problemlяrиn hяllи цчцn vяsaиtиn 
azad olunmasыna иmkan yaradыr. 

Qeyrи-dюvlяt kюnцllц pensиya tяmиnatыныn иnkишafы 
malиyyя vяsaиtиnиn yыьыlmasыna vя onun иstehsalыn иnkишafы 
цчцn иstиfadя olunmasыna шяraиt yaradыr. Pensиya иslahatы 
hяmчиnиn яmяyиn юdяnиlmяsи sиstemиnя vя mцvafиq olaraq яmяk 
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bazarыna mцsbяt tяsиr etmяlи vя bцtюvlцkdя иqtиsadиyyatыn 
struktur cяhяtdяn yenиdяn qurulmasынa kюmяk gюstяrmяlиdиr. 

Hazыrda Pensиya Иslahatы Konsepsиyasыnыn mцddяalarыna 
uyьun olaraq sosиal mцdafия sиstemиnиn keyfиyyяtcя yenиdяn 
qurulmasы, иslahatыn mahиyyяtиnи tяшkиl edяn sыьorta-pensиya vя 
sosиal yardыm sиstemляrиnиn bиr-bиrиndяn ayrыlmasы, bu 
sиstemlяrиn malиyyяляшdиrиlmяsи цчцn vяsaиt axыnlarынын 
fяrqlяndиrиlmяsи tяdbиrlяrи ardыcыllыqla davam etdиrиlmяkdяdиr. 

Bu mяqsяdlя bиr чox hцquqи sяnяdlяr ишlяnиb hazыrlanmыш, 
habеля «Dюvlяt sosиal sыьorta sиstemиndя fяrdи uчot haqqыnda» 
Azяrbaycan Respublиkasы Qanunu qяbul edиlmиш, pensиyalar vя 
pensиyalara яlavя olunan mцavиnяtляrиn mцяyyяn olunmasы цzrя 
vahиd dюvlяt pensиya sиstemиnиn yaradыlmasы иstиqamяtиndя 
mцhцm tяdbиrляr hяyata keчиrиlmишdиr. 

Xцsusиlя, «Azяrbaycan Respublиkasыnda dюvlяt pensиya 
sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи tяdbиrляrи haqqынda» Azяrbaycan 
Respublиkasы Prezиdentиnиn 04 avqust 2003-cц иl tarиxlи 908 
nюmrяlи vя «Pensиyalarын artыrыlmasы haqqынda» 04 avqust 2003-
cц иl tarиxlи 909 nюmrяlи Fяrmanlarы иlя юlkяdя pensиya 
иslahatlarынын sцrяtlяndиrиlmяsи vя pensиya mяblяьlяrиnиn 



69 

 

artыrыlmasы цzrя mцhцm ишляr gюrцlmцшdцr. Яvvяla, sыьorta-
pensиya sиstemи иlя dюvляt sosиal yardыm sиstemиnиn bиr-
bиrиndяn ayrыlmasы иstиqamяtиndя mцhцm addыmlar 
atыlmышdыr. Beля kи, Яmяk vя Яhalиnиn Sosиal Mцdafияsи 
Nazиrlиyиnиn yerlи orqanlarынын pensиyalar vя pensиyalara яlavя 
olunan mцavиnяtlяrиn tяyиn edиlmяsи, malиyyяlяшdиrиlmяsи vя 
юdяnишиnя nяzarяt цzrя funksиyalarы onlarын hяyata 
keчиrиlmяsиnи tяmиn edяn mцvafиq maddи-texnиkи baza vя шtat 
vahиdlяrи иlя bиrlиkdя Dюvlяt Sosиal Mцdafыя Fonduna verиляrяk, 
bu иш 2003-cц иl oktyabрыn 01-dяk tam yerиnя yetиrиlmишdиr. 
Eynи zamanda, uшaq mцavиnяtляrиnиn malиyyяляшdиrиlmяsиnиn 
Яmяk vя Яhalиnиn Sosиal Mцdafияsи Nazиrlиyи vasиtяsиlя hяyata 
keчиrиlmяsиnя baшlanmышdыr. 

Sыьorta-pensиya sиstemиndя hяyata keчиrиляn яn uьurlu 
иslahat tяdbиrlяrиndяn bиrи pensиya-mцavиnяtlяrиn юdяnишиndя 
kart sиstemиnиn tяtbиqи olmuшdur. Bu sиstemиn tяtbиqи 
nяtиcяsиndя pensиya-mцavиnяtляrиn яhalиyя чatdыrылmasынda 
uzun иlляrdяn bяrи мюvcud olan bцtцn neqatиvляr aradan 
qaldырыlmышdыr. 
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Hazыrda Bakы vя Sumqayыt шяhяrляrиndя, elяcя dя 
respublиkanын dиgяr шяhяr vя rayon mяrkяzляrиndя 500 mиn 
nяfяrdяn чox pensиyaчы (vя ya юlkя цzrя pensиyaчыlarын 40%-и) bu 
sиstemля яhatя olunmuшdur vя onlara 293 bankomat, 262 pos 
termиnal vasиtяsиля plastиk kartlarla xиdmяt gюstяrиlиr. 

Pensиya sиstemиndя tяляb olunan kюklц dяyишиklиyиn 
reallaшmasы иsя, Pensиya Иslahatы Konsepsиyasынda яks olунduьu 
kиmи, sыьorta mцnasиbяtlяrиnя яsaslanan pensиya sиstemиnиn 
qurulmasыны иfadя edиr. Bu dяyишиklиyиn baшlыca elementи fяrdи 
uчota яsaslanan avtomatlaшdыrыlmыш sosиal sыьorta vя pensиya 
sиstemиnиn yaradыlmasыdыr. 

Fяrdи uчot sиstemиnиn tяtbиqиndя яsas mяqsяd юdяnиляn 
mяcburи dюvляt sosиal sыьorta haqqы иля pensиya mяbляьи 
arasынda bиrbaшa qarшыlыqlы яlaqяnиn tяmиn edиlmяsиdиr. 

Hazыrda Azяrbaycanda pensиya tяmиnat sиstemи sovet 
dюvrцndяn qalmыш 
hяmrяylиk prиnsиpиnя яsaslanыr. Rusиya Federasиyasы, Ukrayna vя 
bиr sыra dиgяr 
MDB dюvляtляrиndя bu sиstem artыq bиr neчя иldиr kи, цчpиlляи 
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pensиya sиstemи иля 
яvяz olunmuшdur. 

Azяrbaycanda da hяmиn sиstemя keчиd pensиya Иslahatы 
Konsepsиyasыnыn яsas mцddяasыны tяшkиl edиr. 

Bu иsя, bиr tяrяfdяn, gяlяcяkdя pensиya tяmиnatынda etиbarlы 
malиyyя mяnbяyиnиn yaranmasы, dиgяr tяrяfdяn иsя sыьorta 
olunanlarын pensиya tяmиnatыnын яdalяtlи hяllи demяkdиr. 

Bu baxыmdan «Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Sosиal 
Mцdafия Fondunun potensиalыnыn gцcляndиrиlmяsи» layиhяsиnя 
daиr BMT-nиn Иnkишaf Proqramы иlя иmzalanmыш sazишя uyьun 
olaraq fяrdи uчota яsaslanan sosиal sыьorta-pensиya sиstemиnиn 
qurulmasы tяdbиrляrи resbublиkanын pиlot яrazиляrи kиmи 
seчиlmиш rayonlarынda 2003-cц иldяn baшlayaraq uьurla davam 
etdиrиlmиш, pensиya sиstemиndя fяrdи uчotун vя иnformasиya 
texnologиyalarынын tяtbиqи sahяsиndя mцhцm addыmlar 
atыlmышdыr. 

Gюstяrиляnляrля yanaшы, fяrdи uчotun vя иnformasиya 
texnologиyalarынын bцtцn юlkя яrazиsиndя tяtbиqиnи nяzяrdя tutan 
tяdbиrляrиn иcrasы da dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlmышdыr. 
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Pensиya vя sosиal yardыm sahяsиndя kompleks иslahat 
tяdbиrlяrиnи иfadя edяn «Azяrbaycan: Pensиya vя sosиal tяmиnat 
layиhяsи» mцvafиq иcra hakиmиyyяtи orqanlarы иlя 
razыlaшdыrыlmaqla hazыrlanmышdыr. Layиhя, Dцnya Bankыnын 
Azяrbaycanda olan Mиssиyasы tяrяfиndяn yцksяk 
qиymяtляndиrиlmишdиr vя qeyd edиляn layиhяnиn Dцnya Bankы 
qrupuna daxиl olan Beynяlxalq Иnkишaf Assosиasиyasынын gцzяшtlи 
шяrtляrlя ayыracaьы kredиt hesabынa hяyata keчиrиlmяsи nяzяrdя 
tutulmuшdur. 

Юlkяdя sыьorta-pensиya sиstemи иля dюvляt sosиal yardыm 
sиstemlяrиnиn bиr- 
bиrиndяn ayrыlmasы nяtиcяsиndя pensиya sиstemи sыrf sыьorta 
mцнаsиbяtляrи 
яsasынda fяalиyyяt gюstяrяcяkdиr. Dюvляt tяrяfинdяn юdяnиляn 
mцavиnяt vя dиgяr 
yardыmlarын hяyata keчиrиlmяsи иsя цnvanlы dюvляt sosиal 
yardыm sиstemи иля 
tяnzиmляnяcяkdиr. Цnvanlы dюvляt sosиal yardыm sиstemиnиn 
qurulmasы hяr hansы 
mцavиnяt nюvляrи цzrя ayrы-ayrы яhalи qruplarынын tяmиnatыны 
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deyиl, aиляляrиn 
gяlиrlяrи vя yaшayыш mиnиmumu arasынdakы fяrqя gюrя sosиal 
yardыma ehtиyaclы 
яhalиnиn sosиal mцdafияsиnи nяzяrdя tutur. Bu sиstemиn tяtbиqи 
vяsaиtляrиn sosиal 
yardыm шяklиndя юz dцzgцn цnvanынa чatdыrыlmasынa vя ayrы-
ayrы иmtиyazlы 
qruplarын deyиl, яhalиnиn bцtцn yoxsul tяbяqяsиnиn sosиal 
mцdafияsиnя иmkan verяcяkdиr. 

Azərbaycan Respublikasında aparılan islahatlar nəticəsində qurulmuş sığorta-

pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik inkişafına nail olunması, bu zəmində 

vətəndaşların pensiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsi tədbirləri Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2008-ci il tarixli 111 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya 

sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun davam etdirilmişdir.  

Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti çərçivəsində təsdiq edilmiş “Sığorta-

pensiya sistemində yığım komponentinin tətbiq edilməsi və qeyri-dövlət pensiya 

fondlarının formalaşdırılması və fəaliyyətini tənzimləyəcək qanunvericilik bazasının 

yaradılması üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dəstək” adlı tvinninq layihəsinin 

həyata keçirilməsi məqsədilə 2014-cü ilin aprel ayında Latviya Respublikasının 

Rifah və Almaniya Federal Əmək və Sosial İşlər nazirlikləri ilə müqavilə 

imzalanaraq icrasına başlanılmışdır. 

Sığortaolunanların fərdi uçot sisteminin qurulması tədbirləri davam 

etdirilmişdir. 2015-ci  ilin 1 yanvar tarixinə 2 milyon 976 min nəfərdən çox 

sığortaolunana sosial sığorta nömrəsi verilmiş, onlar üçün fərdi hesab açılmışdır. 
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Fərdi uçota alınanların sayı ötən ilin əvvəlinə nisbətən 285 min nəfərə yaxın 

artmışdır. Eyni zamanda, sığortaedənlərdən məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

üzrə sığortaolunanlar haqqında məlumatların qəbulu prosesi aparılmış, Fondun 

internet saytında fərdi şəxsi hesablarda əks olunan məcburi dövlət sosial sığorta 

haqlarının məbləği barədə sığortaolunanların məlumatlandırılması xidməti 

fəaliyyətini davam etdirmişdir.  

Pensiyaların plastik kartlarla ödənişinin kənd yerlərində yaşayan pensiyaçıları 

əhatə etməsi tədbirləri daha da genişləndirilmişdir. Hazırda pensiya ödənişi aparılan 

kənd yerlərində yaşayan pensiyaçıların 99,9 faizinin, şəhərlərdə yaşayan 

pensiyaçıların 100 faizinin, ümumilikdə isə 99,9 faizinin pensiyasının plastik 

kartlarla ödənilməsi təmin olunmuşdur. Bu məqsədlə ümumilikdə 858, o cümlədən 

kənd və qəsəbələrdə 198 bankomatın istifadəsi təmin edilmişdir. 

Əmək pensiyaçılarının çoxfunksiyalı plastik kartlarından nağdsız ödəniş 

vasitəsi kimi istifadə etməsinə nail olmaq məqsədilə yaradılmış “Pensiya +” 

xidmətinin tətbiqinə başlanılmışdır. Bu xidmət çərçivəsində Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankına məxsus bütün pensiya kartlarının sahibləri üçün avtomatik olaraq aylıq 

pensiya məbləğində hər ay yenilənən faizsiz kredit limitindən istifadə imkanı 

yaradılmışdır ki, pensiyaçılar tərəfindən nağdsız ödəniş zamanı istifadə edilən bu 

vəsaitlərə görə heç bir xidmət haqqı ödənilmir. Qeyd olunmalıdır ki, “Pensiya +” 

xidməti fəaliyyətə başladığı dövrdən hazıradək bu xidmət  çərçivəsində həyata 

keçirilən nağdsız ödənişlərin dövriyyəsi 2 dəfə artmışdır.  

Fond tərəfindən əhaliyə göstərilən elektron xidmətlərin keyfiyyətinin 

artırılması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi sahəsində ardıcıl tədbirlər 

görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il 

tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin 

Siyahısı”nda nəzərdə tutulmuş 6 elektron xidmət aktivləşdirilərək “Elektron 

hökumət” portalına inteqrasiya edilmişdir. Kiçik ödəniş edən, mühasibatlığı 

avtomatlaşdırılmamış torpaq pay mülkiyyətçiləri, fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslərin hesabatlarının elektron formada qəbulunu təmin etmək 

məqsədilə Fondun yerli orqanlarında yardım masaları yaradılmışdır. Müntəzəm 
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olaraq elektron xidmətlərin ayrı-ayrı bölgələrdə təşviqi və onlardan istifadə 

sahəsində maarifləndirmə xarakterli regional təqdimatlar keçirilmişdir. “Elektron 

hökumət” portalının statistikasına əsasən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

göstərdiyi elektron xidmətlər ən çox istifadə olunan xidmətlər sırasında yer almış və 

“Doinq Business 2015” beynəlxalq reytinq hesabatına əsasən Azərbaycan sosial 

sığorta haqlarının ödənişi və hesabatı sisteminin avtomatlaşdırılması istiqamətində 

32 pillə irəliləmişdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin, torpaq pay 

mülkiyyətçilərinin və digər sığortaedənlərin məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

üzrə Fondun orqanlarına (“Hökumət Ödəniş Portalı”na qoşulmuş Dövlət 

Xəzinədarlıq Agentliyinin orqanları üzrə) ödənişlərinin real vaxt rejimində qəbulu 

davam etdirilmişdir. 2015-ci  ilin 1 yanvar tarixinə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

87 yerli orqanı üzrə 789219 sığortaedən haqqında məlumat “Hökumət Ödəniş 

Portalı”na inteqrasiya olunmuşdur. 

Pensiya təyinatının avtomatlaşdırılmış qaydada vahid mərkəzdən “Mərkəzi 

Çağrı Sistemi” (“190-0” nömrəli telefon məlumat xidməti) vasitəsi ilə həyata 

keçirilməsi davam etdirilmişdir. 2014-cü il ərzində pensiya yaşına çatmış 2194 nəfər 

vətəndaşa bu sistem vasitəsilə pensiya təyin edilmişdir.  

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin  fəaliyyətinin təmin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli  706 

nömrəli Fərmanının icrası olaraq “ASAN xidmət” mərkəzlərində əmək 

pensiyalarının təyinatı xidmətinin təşkili işi daha da genişləndirilmişdir. 

Əmək miqrantlarının əmək fəaliyyəti dövründə müxtəlif dövlətlərin 

ərazisində qazanmış olduqları pensiya hüquqlarının tanınması və pensiya 

təyinatında nəzərə alınması prinsiplərini tənzimləyəcək ikitərəfli sazişlərin 

bağlanması istiqamətində tədbirlər, sığorta-pensiya sahəsində beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi üçün Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının və müxtəlif ölkələrin 

sığorta-pensiya qurumları ilə ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində xaricə ezamiyyət 

səfərləri və birgə seminarların mütəmadi olaraq təşkili davam etdirilmişdir. 2014-cü 
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ilin oktyabr ayında Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondu və Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Sosial 

müdafiə sahəsində elektron xidmətlər: keyfiyyət və miqyasın genişləndirilməsi” 

mövzusunda beynəlxalq texniki seminar keçirilmişdir. 

2014-cü ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Fondun 1 yerli şöbəsinin 

yeni inzibati binasının tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilmiş, 3 yerli şöbəsinin 

yeni inzibati binalarının tikintisi davam etdirilmiş, 4 yerli şöbəsinin yeni inzibati 

binalarının layihə-smeta işləri aparılmışdır.   

Hesabat dövründə vətəndaşların müəyyən olunmuş qrafikə uyğun qəbulu, 

onların müraciətlərinə, ərizə və şikayətlərinə vaxtında baxılması və haqlı 

tələblərinin həll edilməsi təmin olunmuşdur. 2014-cü ildə Fondun Aparatına 

vətəndaşlardan 7822 (2013-cü illə müqayisədə 1037 ədəd və ya 13,3 faiz az) 

müraciət daxil olmuşdur. Bilavasitə Fondun rəhbərliyi tərəfindən 410 (o cümlədən 

Fondun Aparatında 59, respublikanın regionlarında 351) vətəndaş qəbul edilərək 

onların müraciətlərinə baxılmışdır. 

Dövlət qulluqçularının peşəkarlığının artırılması ilə bağlı Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondu orqanları işçilərinin ixtisas səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi 

kurslarının tədris proqramı təsdiq edilərək icra olunmuşdur. Eyni zamanda bu 

məqsədlə dövri olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “ADA” Universiteti ilə birgə kurslar təşkil 

edilmişdir.  

Vətəndaşların informasiya ilə təmin olunması və onların sığorta-pensiya 

sistemində fəal iştiraka cəlb edilməsi məqsədilə geniş təbliğat işləri aparılmış, 

Fondun fəaliyyətinə səmərəli ictimai nəzarət imkanının yaradılması məqsədilə 

regionlarda müxtəlif mövzularda “Açıq qapı” günü vətəndaş forumlarının 

keçirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla müsabiqələrin və 

Fond əməkdaşlarının iştirakı ilə müxtəlif televiziya, radio kanallarında dövri 

verilişlərin təşkili təmin olunmuşdur.  
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli 800 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 

Konsepsiyasının 7.3-cü bəndinə müvafiq olaraq sığortaedənlərdə auditin elektron 

qaydada aparılmasının təmin edilməsi məqsədilə Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq 

Aləti çərçivəsində tvinninq layihəsi hazırlanaraq müvafiq qaydada təqdim 

olunmuşdur. 

Ölkəmizdə pensiya təminatı sisteminin formalaşmasında beynəlxalq inkişaf 

tendensiyalarının nəzərə alınması və pensiya təminatının daim yenilənən müasir 

tələblərə uyğunlaşdırılması, inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə təcrübəsindən istifadə 

edilməklə uzunmüddətli dövr üçün pensiyaçıların etibarlı sosial müdafiəsinə nail 

olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 noyabr 2014-cü il 

tarixli 827 nömrəli Sərəncamı ilə “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında pensiya təminatı sisteminin islahatı Konsepsiyası” təsdiq 

edilmişdir.  

Konsepsiyaya uyğun olaraq əsas prioritetlər kimi pensiya təminatı sisteminin 

uzunmüddətli dövr üzrə maliyyə dayanıqlığına nail olunması, sosial sığorta haqqı 

normativinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, pensiya sisteminin ödəmə 

potensialının gücləndirilməsi, pensiya təminatı sisteminin uzunmüddətli inkişafı 

üçün aktuar təhlillərə əsaslanan mexanizmlərin formalaşdırılması, əmək 

pensiyalarının könüllü yığım komponentinin fəallaşdırılması və qeyri-dövlət pensiya 

institutlarının inkişaf etdirilməsi müəyyənləşdirilmişdir. 

Ümumilikdə 2014-cü il ərzində Fondun fəaliyyətini tənzimləyən 17 normativ 

hüquqi akt qəbul edilmişdir (Azərbaycan Respublikasının qanunları - 3, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları - 7, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərarları - 4,  Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun normativ 

hüquqi aktları - 3).  
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Nəticə və təkliflər 

Müasir dюvrцn яsas iqtisadi mяzmunu bazar iqtisadiyyatынa кечid vя ona 

mцvafиq olaraq iqtisadi mцnasibяtlяrin formalaшmasы olduьuna эюря respubli-

kamыzda da bu proses gedir. Bunun цчцн iqtisadi baza yaradыlmalыdыr. Dцnya 

юlkяlяrinin tяcrцbяsindяn эюрцndцyц kimi bazar mцnasibяtlяrinиn formalaшmasы 

bu yolda atыlan hяlledici addыmlardan biridir. 

Bazar mцnasibяtlяrinя кечid tяbii olaraq ictimai-iqtisadi hяyatыn bцtцn 

sahяlяrindя mцhцm problemlяr yaratmышdыr. Bu problemlяr арасында яhalinin 

sosial tяminat sistemi daha mцrяkkяb vя kяskin xarakterя malikdir. Azяr-

baycanda 90-ci illяrin яvvяlяrindя aparыlan islahatlarыn ilk mяrhяlяsindя o, 

plansыz vя proqramsыz aparыldыьыndan vя bu sahяdя чох ciddi nюqsanlara yol 

verildiyindяn, юlkя iqtisadiyyatыnda kцtlяvi tяnяzzцl baш vermiшdir. Bu шяraitdя 

iqtisadi tяnяzzцl paraktiki olaraq bцtцn istehsal strukturlarыны яhatя etmiшdir. 

Maliyyя, kredit vя pul sistemi bюhran vяziyyяtinя dцшmцшdцr. Respublikanын 

istehlak bazarы daьыlmыш, qiymяtlяrin liberallaшmasы ilя inflyasiyanын son hяddя 

чатmasы nяticяsindя яhalinin gяlirlяri ilя istehlak sяbяti арасында чох kяskin fяrq 

yaranmышdыr. Belя bir шяraitdя яhalinin sosial mцdafияsi цчцн яvvяlcяdяn hяyata 

кечirilяn cari sosial tяdbirlяrin sstemsizliyi hяddinя dцшmцшdцr. Bцtцn bunlar 
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respublikamыzda яhalinin yoxsullaшmasынын qarшыsыны almaq цчцн dюvlяt 

tяrяfиndяn sяmяrяli sabitlяшdiricilяr sistemi yaradыlmasыны vя onун ardыcыl шяkildя 

hяyata кечirilmяsini tяlяb edirdi. Bazar mцnasibяtlяrinя кечid iqtisadiyyatda 

яsaslы dяyiшikliklяr aparыlmasыны, baшlыca olaraq iqtisadi hяyatыn bцtцn 

sahяlяrindя mцяyyяn islahatlarыn hяyata кечirilmяsini zяruri edir. Lakin bu 

islahatlarын aparыlmasы prosesindя baш verя bilяcяk mяnfи sosial-iqtisadi 

nяticяlяri zяiflяdяn vя onlarыn qarшыsыны ala bilяn sosial mцdafия proqramlarы vя 

sosial mцhafиzяnin tяkmil sistemlяri yaradыlmalыdыr. Чцнки gцclц sosial mцdafия 

sistemi olmadan bazar mцnasibяtlяrinin normal fяaliyyяti, sosial iqtisadi 

proseslяrin sabit vя ahяngdar inkiafы da mцmkцn olmaz. 

Qeyd etmяk azыmdыr ki, bazar iqtыsadiyyatы шяraitindя яhalinin sosial 

mцdafияsi mяsяlяsinin mahiyyяtini юyrяnmяk цчцн   hяr   шeydяn   яvvяl   dюvlя-

tiн sosial siyasяtinin яsas prinsiplяrini, mяqsяdini vя onun cяmiyyяtin 

hяyatыndakы rolunu bilmяliyik. 

Sosial siyasяt dюvlяtin daxili siyasяtini яsas istiqamяtlяrindяn biri olmaqla, 

ictimai hяyatыn sosial sahяsi vя ayrыlmaz hissяsidir. Bu sahяyя hяm xalq tяsяrrц-

fatыnыn qeyri-istehsal sahяlяri (tяhsil, elm, sяhiyyя, mяdяniyyяt vя sosial mцda-

fия), hяm dя istehsal sahяlяrinин bir чох aspektlяri (iш gцnц mцddяtinin, mini-

mum яmяk haqqыныn, яmяyin mцhafиzяsinin mцяyyяn olunmasы vя s.) daxildir. 

Cяmiyyяtin hяyatыnda sosial sahяnin funksional rolu adamlar арасында 

sosial яlaqяlяrin yenidяn yaradыlmasы vя dяrinlяшdirilmяsi, onlarыn zяruri 

tяlяbatlaрыnын tяmin olunmasы vя formalaшdыrыlmasы шяrtlяrindяn ibarяtdir. 

Sosial siyasяtin mяqsяdi cяmiyyяt цzvlяrinin tяlяbatlarыnын tam tяmin 

olunmasы, onlarыn hяyat sяviyyяsinin yaxшыlaшdыrыlmasыdыr. Sosial hяyata 

кечirilmяsi чяrчivяsindя insanlarын zяruri tяlяbatlarынын tяmin olunmasы barяdя 

sюhbяt getdikdя, burada yalnыz cяmiyyяt цzvlяrinin юz hesabыna deyil, hяm dя dя 

dюvlяtin kюmяyi ilя ehtiyacы olan hяr bir adama qayьы vя kюmяyi ilя ehtiyacы 

olan hяr bir adama qayьы vя kюmяyin эюсtяrilmяsi nяzяrdя tutulur. 

Sosial siyasяt яmяk qabiliyyяtli vяtandaшlarын юzlяrini tяmin etmяsi цчцн 

mцvafиq proseslяrin inkiшafы vя eyni zamanda яmяk qabiliyyяtini itirmiш, cяmiy-
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yяtin vя dюvlяtin qarшыsынa ehtiyacы olanlara цnvanlы tяminat цчцн яlveriшli шяrait 

yaradыr. 

Belяliklя. sosial siyasяt sahяlяrin mцtяrяqqi inkiшafы, insanlarыn hяyat 

шяraitinin vя zяruri tяlяbatlarыnын tяmin olыmmasы, onlara lazыmi sosial qayьы 

эюсtяrmяk vя mцdafия etmяyя istiqamяtlяnmiш dюvlяtin siyasi, ictimai vя digяr 

sosial institutlarынын, yerli юzцnцidarяetmя orqanlarыныn fяaliyyяtidir. 

Sosial siyasяtin яsas vяziflяrinin uьurlu hяlli bilavasitя dюvlяtin iqtisadi 

siyasяtindяn, юlkяnin bazar tяsяrrцfatыныn inkiшafынdan asыlыdыr. Mцxtяlif 

юlkяlяrin iqtisadi potensialы hяmin юlkяlяrdя sosial mцdafия sisteminin maddi 

яsasыnы tяшkil еdir. Qeyd etmяk lazыmdыr ki, kompleks sosiаl tяminatlar proqramы 

olmadan, sabit iqtisadi yцksяliш yaratmaq mцмkцn deyil. Bununla яlaqяdar, 

Azяrbaycanda яhalinin maddi baxыmdan юzцnцn mцdafiяsini tяmin etmяk цчцн 

zяruri makroiqtisadi mцdafия problemlяrini keyfiyyяtcя yeni  сяvиyyяyя 

чатдырылмагла, cяmiyyяtin bцtцn цzvlяrinя aid tяdbirlяrlя ayры-ayры sosial 

qruplara цnvanlanmыш tяdbirlяr arasыnda hяddi aradan qaldыrmaq olar. Сон илляр 

юлкямиздя апарылан игтисади вя сосиал ислащатлар, о жцмлядян пенсийа ислащатлары 

ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня орта ямяк щаггынын вя пенсийаларын 

орта сявиййясинин артмасына шяраит йаратмышдыр. Хцсусиля, пенсийаларын база 

щиссясинин артмасы бу сащядя эюрцлян мцщцм тядбирлярдян биридир.  

Fikrimizcя, cяmiyyяtin bцtцn цzvlяrinя aid sosial tяdbirlяr aшaьыdakыlardыr: 

-  hяr bir insanын юz шяxsi qabiliyyяtinя mцvafиq fяaliyyяt sahяsindя bu 

imkanlaры tяtbiq etmяsinя шяrait yaradan sяmяrяli mяшьulluqla, kadrlarыn 

hazыrlanmasы vя onlarыn yeni ixtisaslara yiyяlяnmяsi sistemi tяmin edilmяlidir; 

- gяlirlяrin yaranmasы цчцн elя sяmяrяli sistem tяшkil edilmяlidir ki, ишчиnin 

aldыьы яmяk haqqыныn sяviyyяsi hяmin ишчиnin iqtisadiyyatын hansы sektorunda 

(dюvlяt mцяssisяси, kiчik biznes, fиrma, kooperativ, ticarяt tяшkilati vя s.) 

iшlяmяsindяn asыlы olmayaraq, bilavasitя iшin keyfыyyяti vя nяticяsi яsasынda 

mцяyyяn edilsin; 

- gяlirlяrdя vя шяxsi istehlakda diferensasiya prosesi makroiqtisadi 

sяviyyяdя vergitutma, vergilяrin planlaшdыrыlmasы, яhalinin peшя vя sosial 
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baxыmынdan yцksяk dяrяcяdя mobilliyi tяnzimlяnmяli, vahid istehlak bazarы 

yaradыlmalыdыr; 

- яhalinin gяlirlяrinin vя istehlakын diferensiyasынda mцшahidя edilяn 

meyllяr nяzяrя alыnmaqla hяm pul formasынda, hяm dя «istehlak zяnbilindя» 

dolanacaq minimumunun real sяviyyяsi rяsmяn mцяyyяn edilmяlidir. 

1.  Respublikamыzda   sosial   proseslяrin   bazar   mexanizmi   ilя   dюvlяt 

tяnzиmlяnmяsinin optimal яlaqяlяndirilmяsi sosial problemlяrin sяmяrяli hяll 

edilmяsi чох mцhцm яhяmiyyяtя malikdir. 

2. Иstehlak bazarынda яmtяя bolluьыыnun yaradыlmasы цчцн respublikamыzda 

xalq istehlakы mallarыnыn istehsalы, fermer tяsяrrцfatыnыn, habelя яhaliyя 

эюсtяrilяn xidmяt sahяlяrinin inkiшafы цчцн dюvlяt stimullaшdыrыcы tяdbirlяr 

hяyata кечirmяlidir.   Bununla yanaшы,  respublikanыn  daxili   bazarы  цчцн  xalq  

istehlak mallarы  vя  ilk  нювbяdя kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы   isыehlakчыlarынa 

gцzяшtlяr verilmяlidir. 

3. Bazar   mцnasibяtlяrinя   кечid   шяraitinя   gяlirlяrin   tяnzimlяnmяsindя 

dюvlяt siyasяtinin яsas prinsiplяri mцяyyяnlяшdirmяlidir. Gяlir siyasяti- gяlir яldя 

edяnlяrin ayrы-ayры qruplarыna differensiallaшdыrыlmыш vergi qoyuluшu vя яhaliyя 

sosial юdяniшlяr   yolu   яsasыnda   dюvlяt   bцdcяsi   vasitяsilя   gяlirlяrin   yenidяn 

bюlцшdцrцlmяsindяn ibarяtdir. 

4. Гейри-дювлят секторунда ямяк мцгавиляляринин баьланмасына вя ямяк 

щаггынын вя сосиал сыьорта айырмаларынын щесабланмасы вя юдянилмяси цзяриндя 

жидди нязарятин тямин едилмяси вя с. 
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XÜLASƏ 

Sosial sыgorta sosial tяminatыn tяrkib hissяsi olmaqla onun formalarыndan 

biridir. Sosial sыьorta – qanunla nяzяrdя tutulmuш hallarda vяtяndaшlaрыn 

иtirilmiш яmяk haqlaрыnыn, gяtirlяrinin vя ya яlavя xяrclяrinin kompensasiya 

edilmяsinя, habelя itirilmяsinin qarшыsыnыn aлыnmasыna yюnяldilmiш tяminat 

formasыdыр. Dissertasiya işində DSMF-də sosial sığorta daxilolmaları və xərcləri 

statistik məlumatlar vasitəsi ilə tədqiq edilmişdir. Tədqiqat işində dövlətin sosial 

sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi  ilə əlaqədar təkliflər verilmişdir.   
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SUMMARY 

 

Social insurance is a form of social protection of the economically active 

population of the various risks associated with job loss, disability and income, based 

on collective solidarity compensation. A special feature is its social security funding 

from special extra-budgetary funds, earmarked contributions generated from 

employers and employees, with the support of the state. Social security is built on a 

certain dependence of insurance payments on the value of the labor contribution and 

insurance experience. 

The most important economic function of social insurance is to create the 

necessary conditions for the reproduction of the labor force. However, social 

insurance - is an integral part of state policy in the social sphere, it promotes social 

justice, creating and maintaining political stability. 
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