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Giriş 

Mövzunun aktuallığı: Cəmiyyətdə bazar münasibətlərinin təşəkkülü və davamlı 

iqtisadi artımın təmin olunmasıüçün sığorta siyasətindən hərtərəfli istifadə 

edilməsi keçid dövrü iqtisadiyyatının inkişafında müasir mərhələnin mühüm 

səciyyəvi xüsusiyyətidir.Sığorta əsasən iki böyük sahəyə bölünür:əmlak vəşəxsi 

sığlortaya. Sığorta münasibətlərinin təkmilləşdiyi bazar 

iqtisadiyyatışəraitindəölkəmizdə yenicə formalaşan məsuliyyət sığortası da 

müstəqil sığorta kimi fəaliyyət göstərir. 

Sığortanın təşkilinin öyrənilməsi zamanı diqqəti aşağıdakı məsələlərə 

yönəltmək lazımdır: sığorta təşkilinin əsas prinsipləri, dövlət sığortasının 

təşkili, səhmdar sığorta cəmiyyətlərinin təşkili, sığorta marketinqi və sığorta 

fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi. 

Мялум олдуьу кими, сон илляр Азярбайcан  юз тарихинин зиддиййятли-бир тяряфдян 

щялли мцряккяб, талейцклц  проблемлярля йцклянмиш диэяр тяряфдян шяряфли, 

тягдиря лайиг бир дюврцнц йашайыр. Тарихи бахымдан чох кичик бир заман 

кясийиндя юлкямиз цч кечид просесиня (тоталитаризимдян-демократийайа, 

мцстямлякядян-мцстягил дювлятчилийя вя планлы инзибати амирлик 

игтисадиййатындан-базар игтисади системиня) башламаг вя паралел олараг бу 

истигамятлярдя системли тядбирляр щяйата кечирмяк зяруряти гаршысында галмышдыр. 

Qlaballaşma şəraitindəsahibkarlığın Республика игтисадиййатынын тамамиля фяргли 

игтисади ясаслар цзяриндя йенидян гурулмасынын щазыркы шяраитигдя ян ваcиб 

мясяля кими дяйярляндирилмяси биринcи ики кечид просесинин ящямиййятини щеч дя 

азалтмыр. Biznesin sığortalanması məsələləridir  spesifik və həm dəçətin 

birpeşə növü hesab edildiyindən, eləcə də respublikamızda sığortaüzrə geniş 

təcrübənin olmaması səbəbindən, busahəyə münasibət heçdə həmişə  

birmənalı  olmamış, sığortayaqeyripeşəkarların(auditorların, bankirlərin,  

sığortaçıların)müdaxiləsi nəticəsində problemin həlli əvəzinəəlavə 

problemlər yaranmış, heç bir əsasıolmayan və real bazar amillərini 
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nəzərə almayan sığortanın nəticələrinin ölkə iqtisadiyyatina,sahibkarların 

fəaliyyətinə  böyük ziyanı dəymişdir. 

Ümumiyyətlə, sığorta bazarında qiymətləndirmə fəaliyyətinə iki 

istiqamətdəyanaşmaq mümkündür: 

1.Sahibkarlıq növü kimi; 

2.  Sahibkarların qiymətləndirmə fəaliyyətindən istifadəetməsi. 

1-ciistiqamətdəsığorta bazarında qiymətləndirmə fəaliyyətinin təşəkkülü və 

inkişafı baxımından yanaşmaq xüsusi maraq doğurur vəistiqamətdə qısaca 

aşağıdakıları qeyd etmək olar.  

Sahibkarlıq fəaliyyəti kimi sığorta bazarında qiymətləndirmə fəaliyyəti 

öz başlanğıcını 1996-ci ildən götürmüşdür və elə həmin dövrdən etibarən də 

respublikamızda   qiymətləndirmənin hüquqi, nəzəri-praktiki bazasının 

formalaşdırılması istiqamətindəmühüm addımların əsası qoyulmuşdur. 

Qlaballaşma şəraitində sahibkarlığın inkişafında maliyyə-kredit sisteminin 

rolu  son иллярдя artdığından юлкя игтисадиййатында юзцнц эюстярян кюклц 

игтисади ислащатларын эеcикмядян щяйата кечирилмяси мяcбуриййяти гаршысында 

гоймушдур. Имканлары бaша чатмыш, сямярясиз инзибати-амирлик йолу иля 

игтисадиййаты сабирляшдирмяк, игтисади таразлыг йаратмаг, нормал тякрар истещсал 

шяраитини реал малиййя сабитлийини тямин етмяк, дювлят бцдcясинин гейри-нормал 

кясрини арадан галдырмаг, ресурс амили щесабына игтисади сямярялилийин тяляб 

олунан сявиййясини ялдя етмяк мцмкцн олмамышдыр. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə sığorta işinin təşkilinin ən əsas 

prinsipləri ölkəmizdə onun inhisarsızlaşdırılmasıdır. İndi dövlət sığortası ilə 

yanaşı, alternativ sığorta cəmiyyətləri də mövcuddur. Sığorta bazarının 

yaradılmasının mühüm şərtlərindən biri sığorta təşkilatları arasında rəqabətin 

təşkil edilməsidir. Rəqabət, hər şeydən öncə könüllü sığorta növlərilə aiddir. 

Dövlət sığortasının təşkili və onun sığorta bazarında nümunəvi rolu bazara 

keçid şəraitində təsdiq olunmalıdır. Sığorta bazarının formalaşmasında sığorta 

tariflərinin də  xüsusi rolu var. Sığorta fəaliyyətinin nəticəsi də bilavasitə tarif 

dərəcələrinin nədərəcədə düzgün və real qurulmasından asılıdır. Sığorta 
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təsnifatının əsası kimi iki kateqoriya götürülür: sığorta obyektlərindəki fərqlər 

və sığorta məsuliyyətindəki fərqlər.  

Məhz bu baxımdan iki cür təsnifatilaşdırma tətbiq olunur. Birinci təsnifat 

obyektləri üzrə aparıldığı halda, ikinci təsnifat təhlükələrin növlərinəəsaslanır. 

Sığorta biznesinin sabit inkişafını təmin etmək üçün, başlıca olaraq kapital, 

sığorta texnologiyaları, əlverişli mühit, sığortalının etimadı və bir sıra digər 

amillər tələb olunur. Lakin bu gün həllini gözləyən ən böyük çatışmazlıq 

sığorta biznesinin bütün həlqələrindəçalışan menecerlərin bilik və peşə 

vərdişlərinin istənilən səviyyədə olmamasıdır. 

Sığortaçıların, sığorta vasitəçilərinin, eləcə də Dövlət sığorta nəzarətinin 

professional kadrlarının çatışmazlığı hazırki mərhələdə sığorta bazarının 

inkişafına mane olan əsas baryerdir. Sistemli professional hazırlıq prosesinin 

tezliklə başlanmasını zəruri edən daha bir səbəb vardır – sığorta fəaliyyətinin 

beynəlxalq lisenziyalaşdırılması praktikasında sığorta şirkətlərinin 

rəhbərlərinin professional hazırlığının tələb olunması nəzərdə tutulur. Belə ki, 

sığorta şirkəti formal olaraq lisenziya almaq üçün idarəetmənin yüksək 

həlqəsindəçalışan kadrların professional hazırlıq səviyyəsini göstərməlidirlər.     

Hazırda Dünya Bankı və Avropa İttifaqı MDB vəŞərqi Avropa hökumətlərinə 

təkidlə tövsiyyə edirlər ki, bu tələbi sığorta şirkətlərinin lisenziya almalarıüçün 

tələb olunan şərtlərin siyahısına əlavə etsinlər. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” 

yeni Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında sığorta agenti və ya sığorta 

brokeri fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün sığorta nəzarəti orqanından müvafiq 

lisenziya alınmalıdır. Lakin bu gün fakt ondan ibarətdir ki, ölkədə hətta yuxarı 

həlqəəsas menecerlər kütləsi formal sığorta təhsilinə malik deyillər.  

  

 Sığorta mütəxəssisləri və sığorta vasitəçiləri müştərilərin sığorta 

sahəsindəki tələblərinə cavab verən sığorta xidmətlərini təklif etməyə, müvafiq 

məsləhətlər verməyə qadir olurlar, yerli vəəcnəbi müştərilərə sivil qaydada 

sığorta xidmətinin göstərilməsi üçün beynəlxalq biznes davranış, sığorta 

biznesində etik davranışnormaları sahəsində praktik vərdişlərə yiyələnirlər; 
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Sığortanın bu və ya digər növüüzrə təqdim edilmiş məlumatlar əsasında 

sərbəst olaraq nümunəvi sığorta müqaviləsini tərtib edib hazırlamağı 

bacarırlar.Sığorta bazarı iqtisadiyyatın tərkib hissəsidir.Sığorta  bazarı 

iqtisadiyyatın əsas inkişaf etmiş sahələrindən biridir.Özünün obyektiv 

qanunları olan bazarın mövcud olduğu yerdə mütləq risq vardır.Risq olan 

yerdə isə sığorta olmalıdır. 

 Bazar  iqtisadiyyatına  keçid dövründəəhalinin əmlak mənafeyinin sığorta 

mühafizəsi, sığorta çeşidinin genişləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Sığorta etdirənlərin öhdəlikləri sığorta haqlarından yaradılan sığorta 

fondlarının vəsaitləri müxtəlif hadisələr nəticəsində dəymiş zərərlərin aradan 

qaldırılması, iqtisadi fəaliyyət sahələrinin maliyyə vəziyyətinin 

möhkəmləndirilməsi, əhalinin maliyyə vəziyyətinin möhkəmləndirilməsi, 

əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində istifadə olunur.Bu 

baxımdan mövzu aktualdər. 

Tədqiqatın obyekti.Biznesin  sığortalanması məsələlərinin  seçilməsi zamanı 

iqtisadi proseslərin dinamik inkişafı və bunun nəticəsində baş verən kəskin 

dəyişikliklər makro və mikro iqtisadi sistemdə təşkilatı formalarının 

seçilməsi  cox vacibdir. Bu cür dəyişkən şəraitdə biznes subyektlərinin 

mövqeyinin və rəqabət üstünlüyünuü  qoruyub saxlaması və  xarici mühitə 

tez  və uzunmüddətli uyğunlaşması və biznesin   sığortalanması məsələləri 

formalarının seçilməsi və idarə edilməsi tədqidat obyektidir. 

 Tədqiqatın predmeti. Biznesin  sığortalanması məsələləridəyişən şəraitdən, 

istehsalın miqyasından, yeni texnika və texnologiyanın tətbiqindən asılı 

olaraq idarəetmə sistemi daima olaraq təkmilləşir. Bu dəyişiklik biznesin  

sığortalanması məsələləri yalnız idarəetmənin təşkilati quruluşunun 

təkmilləşdirilməsi deyil, eyni zamanda yeni idarəetməüsullarının 

yaranmasınıda tləb edir. 

 Bu cür qeyri-sabitliyə daha yaxşı uyğnlaşmanı təmin edənbiznesin  

sığortalanması məsələlərinın seçilməsi və  idarəedimənin prinsipləri, 
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funksiyaları, metodları, modelləri, mexanizmi və istiqamətlərin məcmusu 

tədqiqatın predmetini təşkil edir. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri.  Tədqiqatın məqsədi biznesin  

sığortalanması məsələlərişəraitindəbiznesin  və strategiyanı elə 

formalaşdırmaqdır ki, o, bütün daxili və xarici aləmdə baş verən 

dəyişikliklərə  rəqib firmaların fəaliyyətlərindəki yeni istiqamət və meylərə, 

istehlakçıların arzu və tələblərinə,  habelə sahibkarlıq fəaliyyətindəki 

dəyişən şərt vəşəraitlərə cavab verə biləcək mexanizmini formalaşdırsın və 

izah etsin.Buna görə də magistir  işindəbiznesin  sığortalanması 

məsələlərinin  seçilməsi və  idarə etmənin nəzəri- metodoloji tərəfləri 

öyrənilir, müasir vəziyyət təhlili edilir və realaşdırılması istiqamətləri 

göstərilir.  

Tədqiqatın vəzifəsi isəbiznesin  sığortalanması məsələlərinin  seçilməsi 

sığorta bazarının xarici və daxili mühitin analizi nəticəsində təhlükə və 

imkanları meydana çıxarmaq potensial təhlükələri sərfəli imkanlara 

çevirmək.  

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi. Magistr işinin elmi yeniliyi onunla bağlıdır ki, 

müasir dövürdə biznesin inkişafında sığorta şirkətlərini  rolunun nəzəri-metodoloji 

və praktik məsələləri tədqiq olunmuş və bu istiqamətdə işlərin təkmilləşdirilməsi 

və inkişaf perspektivləri üzrə elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər hazırlanmışdır. 

Tədqiqat işin elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir: 

          -Bazar iqtisadiyyatı  şəraitdə biznesin inkişafında sığorta şirkətlərini  rolu 

istər cəmiyyət üçün, istərsə də iqtisadiyyat üçün zəruri rolu,  elmi - praktiki 

baxımından inkişafında əsas üstünlüyün milli və beynəlxalq prinsip və tələblərə 

cavab verilməsi əsaslandırılmışdır; 

- Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərini  rolu iqtisadiyyata və biznes 

subyektlərinin inkişafına olan səmərəli təsir imkanlarının nəzərə alınması 

zərurəti tam genişliyi ilə əks olunmuşdur; 
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- Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərinin  rolunun  müasir vəziyyəti təhlil 

olunmuş və onun təkmilləşdirilməsi və perspektiv istiqamətləri 

araşdırılmışdır; 

- Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərini  rolunun perspektiv istiqamətləri 

müəyyənləşdirilmiş və bu istiqamətlərinin reallaşdırılması üzrə təklif və 

tövsiyyələr hazırlanmışdır; 

- Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərini  rolunun  beynəlxalq metodları və 

onların tətbiqi metodikasının işlənməsi üzrə təklif və tövsiyyələr irəli 

sürülmüşdür; 

- Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərini  rolunun  rolunun təşkili üzrə 

nəzəri və praktiki cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın informasiya bazası. Tədqiqatın informasiya bazasını yerli və 

xarici alim və professorların biznesin  sığortalanması məsələlərinəaid 

yazdıqlarıədbiyyatlar, məqalələr, həmçinin son statistik göstəricilər və 

informasıyaları  habelə biznesin  sığortalanması məsələlərinin seçilməsivə 

tərtib olunması və idarəetmə və menecment sahəsində dünyanın və həmçinin 

yerli  şirkətlərin və kompanyaların rəsmi internet səhvələri təşkil edir.  

Bu məlumatların sintez təhlili, müqayisəli təhlil, sistemli şəkildə təhlilin 

köməyi isəbiznesin  sığortalanması məsələləri  seçilməsi və  idarə edilməsi 

haqqında dəqiq vəətraflı təsəvvür yaratmışdır. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti.Biznesin  sığortalanması məsələlərinin  

seçilməsivə idarə edilməsinin praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu 

haqqda əhəmiyyətli təhlillər aparılmışdır.  

Xarici ölkələrin sığorta komponyalarının tətbiq etdiyi  biznesin  

sığortalanması məsələlərinin  seçilməsi və strategiyaları barədə nümunələr 

və informasiyalar əvəzsiz təcrübə mənbəyidir. Ümumiyyətlə tədqiqat işi   

sığorta məsələləri  və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən yerli sığorta 

firmalarıüçün tətbiqi əhəmiyyət daşıyır  və potensial informasiya 

mənbəyidir. 
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Fəsil-1. Biznesin inkişafında  sığorta şirkətlərininrolunun 

 elmi-nəzəri əsasları 
 

1.1. Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərinin rolunun elmi-nəzəri 
aspektləri 

 

Azərbaycanın sığorta bazarının davamlı inkişafı  və dünya bazarında 

tanınmasıüçün  bu gün daha səmərəli və ciddi tədbirlərin  həyata keçirilməsi 

tələb olunur.Gözlənilməz təbii fəlakətlər, müxtəlif sferalarda baş verə biləcək 

qəzalar və bədbəxt  hadisələr nəticəsindəölkənin iqtisadiyyatına, hüquqi 

şəxslərin  və vətəndaşların əmlakına vəəmlak mənafelərinə  vurula biləcək  

zərərlərin ödənilməsinin   təmin edilməsi, bu məqsədlərə  büdcə xərclərinin  

azaldılması, sığortalıların hüquq və mənafelərinin qorunmasına etibarlı  

təminatın yaradılması,  elecədə sığorta  işinə nəzarətin gücləndirilməsi  və 

sığorta sahəsində  mövcud  çətinliklərin  aradan qaldırılmasıüçün maliyyə 

nazirliyi  tərəfindən aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur: сыьорта мцнасибятлярини тянзимляйян кейфиййятcя йени  

ганунвериcилик базасынын формалашдырылмасы; о cцмлядян бейнялхалг 

мяслящятчиляр cялб едилмякля «Сыьорта щаггында» вя «Иcбари сыьорта щаггында» 

Азярбайcан Республикасынын йени ганун лайищяляринин щазырланмасы, милли 

сыьорта базарынын бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя инкишафы вя дцнйа сыьорта 

базарына интеграсийа олунмасы проссесини сцрятляндирмяк мягсядиля 

Азярбайcан Республикасынын «Бейнялхалг Сыьорта Нязаряти Ассосиасийасы»на 

цзв гябул едилмяси мясялясинин щялли истигамятиндя тядбирлярин  эюрцлмяси, 

сыьорта сащясиндя мущасибат учотунун дцнйа стандартларына 

уйьунлашдырылмасыны вя щесабатларын шяффафлыьыны тямин  етмяк цчцн мüвафиг 

тядбирлярин эюрцлмяси, мювcуд ганунвериcилийя уйьун олараг, буьда сащяляринин 

(мящсулун) сыьорталанмасына дювлят тяряфиндян айрылан малиййя йардымынын 

щяcминин артырылмасы,  сыьортачыларын малиййя сабитлийинин вя юдямя 

габилиййятинин йахшылашдырылмасыны, щямчинин юз цзярляриндя риск сахлама 

габилиййятинин эцcляндирилмясини тямин етмяк мягсядиля низамнамя 
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капиталларынын артырылмасы истигамятиндя мцвафиг  тядбирлярин щяйата кечирилмяси,  

ящалинин сыьорта сащясиндя маарифляндирилмясини тямин етмяк мягсядиля кцтляви 

информасийа васитяляриндя тяблиьат вя изащат ишляринин эенишляндирилмяси, 

Азярбайъан дилиндя  сыьортайа даир дярслик вя ядябиййатын, щямчинин сыьорта иля 

баьлы jурналын няшр етдирилмяси истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмяси. 

Шцбщясиз ки, гейд олунан мясяляляр республика Президенти cянаб И.Ялийев 

тяряфиндян давам етдирилян дцзэцн вя дольун игтисади сийасят, игтисадиййатын 

бцтцн сащяляриня, о cцмлядян сыьорта ишинин инкишафына айрдыьы хцсуси диггят вя 

гайьы нятиcясиндя йахын эяляcякдя юз щяллини тапаcагдыр. Игтисадиййатда интенсив 

инкишаф йалныз саьлам рягабят шяраитиндя баш веря биляр. Эетдикcя чятинляшян 

рягабят шяртляри, даима базар иштиракчыларыны базардакы пайларыны итирмяк 

тящлцкяси иля цз-цзя гойур. Еля бу сябябдяндир ки, онлар базардакы пайларыны 

итирмямяк вя стабил мянфяят ялдя етмяк цчцн йени-йени рягабят цстцнлцкляри  

газанмаьа чалышырлар. Бу cцр ахтарышлар сонда игтисадиййатда йени хидмят 

сащялярин мейдана чыхмасына сябяб олмушдур. Беля сащялярдян бири дя 

маркетингдир. Маркетинг базарын потенсиалыны юйрянмяк, истещлакчынын истядийи 

мящсулу мцяййян етмяк вя сатышы артырмаг сащясиндя истещсалчыйа ялавя 

имканлар йаратмагла йанашы яввялcядян ашкар едиля билинян рисклярдян гачмаьа 

шяраит йарадыр. Бу эцн щям дя сыьорта ишинин айрылмаз вя чох зярури тяркиб 

щиссясиня чеврилмиш маркетинг, сыьорта сащясиндя артыг бир инкишаф йолу 

кечмишдир. Беля ки, сыьорта сащясиндя маркетинг илк дяфя 1960-cы иллярин 

яввялляриндя Гярби Авропа юлкяляриндя тядбиг олунмаьа башланмышдыр. Сыьорта 

базарында тяклиф олунан хидмятляр диэяр базарлардакы хидмят тяклифиндян чох 

фярглидир. Еля бу сябябдян дя сыьорта сащясиндя маркетингин юз хцсусиййятляри 

мювcуддур. Бунун ясас сябяби бцтцн сыьортачылар тяряфиндян тяклиф олунан 

сыьорта хидмятляринин ейни гайдалар ясасында щазырланмасыдыр. Беля олан 

шяраитдя маркетологлар ясас диггяти, йени риск нювляринин ахтарылмасына 

йюнялдирляр ки, базарда ещтийаc йарана биляcяк йени сыьорта хидмятлярини 

вахтында ашкарлайа билсинляр.Цмумиййятля ися маркетинг хидмятинин иши тякcя 

йухарыда гейд олунанларла битмир маркетологлар, сыьортаçынын истещсал 

фяалиййятини планлашдырмаг цчцн базарда ещтийаc дуйулан айры-айры сыьорта 
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хидмятляри цзря, онларын кейфиййяти, мигдары вя тарифи щаггында апарылан узун 

мцддятли тядгигатларын нятиcялярини тящлил едирляр. Тящлилляр нятиcясиндя ялдя 

олунмуш ясаслы мялуматлара уйьун олараг сыьортаcынын эяляcяк базар фяалиййяти 

планлашдырылыр. Бундан сонра маркетинг хидмяти палана уйьун щазырланмыш 

сыьорта хидмятинин сатышыны щяйата кечирир вя сатышдан сонра хидмятляр эюстярилир. 

Башга сюзля десяк маркетинг хидмяти санки сыьортачынын базардакы фяалиййятини 

тянзимляйян ясас бейин мяркязидир. Сыьорта маркетинги щяр бир ширкятин 

фяалиййяти цчцн зярури олан мцхтялиф функсийалары щяйата кечирир. Бу функсийалары 

дюрд ясас истигамятдя  руплашдырмаг олар.  

1)Сыьорта базарынын тядгиги (арашдырылмасы).  

2)Сыьорта хидмятляринин щазырланмасы.  

3)Сатышын щявясляндирилмяси.  

4)Сыьорта хидмятляринин сатыш каналларынын сечилмяси. 

 Йухарыда эюстярилян щяр бир истигамят юзлцйцндя мцхтялиф тядбирляр 

планыны ящатя едир. Щяр бир ширкят бу алятлярин кюмяклийи иля чятин базар рягабяти 

шяраитиндя юз  стратеэийасыны горумаьа чалышыр. Мящз бу бахымдан бу алятлярин 

инcяликляриня кими тящлил олунмасы чох ваcибдир. Сыьорта базарынын тядгиги 

(арашдырылмасы). Бу эцн маркетинг тядгигатлары апармадан чятин рягабят шяраити 

мювcуд олан базара дахил олмаг ширкятин ифласы иля нятиcяляня биляр. Сыьорта 

базарында апарылан тядгигатлар заманы тяляб вя онун юдянилмя сявиййяси 

юйрянилир. Бу мярщялянин мащиййяти даща чох сыьорта щаггы йыьмаьа чалышан 

сыьорта ширкяти иля тящлцкяли щесаб етдийи рисклярдян мцдафия олунмаьа чалышан 

сыьортачынын мягсядляринин кясишмя нюгтясини тапмагдыр. Цмумиййятля бу 

мярщялядя эюрцлмяли олан тядбирляри ашаьыдакы кими даща дольун эюстярмяк 

олар:  

а) Сыьорта хидмятляриня олан тялябин мцяййян едилмяси, о cцмлядян: 

- щазырки дювр цчцн щяр бир сыьорта нювц цзря тялябин; 

- тялябин юдянилмя сявиййясинин; 

- нювляр цзря юдянилмяйян тялябин сявиййясинин; 

- сыьорта хидмятляриня эяляcякдя йарана биляcяк  тялябин  арашдырылмасы; 

б) Сыьорта ширкятляринин базардакы давранышынын арашдырылмасы, о cцмлядян: 
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- онларын базар пайларынын вя фяалиййят эюстярдийи сыьорта нювляринин; 

- тяклиф етдийи хидмятин кейфиййятинин; 

- щяйата кечирдийи сатышын щяcминин; 

- ян нящайят реклам фяалиййятинин мцяййян олунмасы; 

c) Диэяр базар иштиракчыларынын фяалиййятинин тядгиги, о cцмлядян: 

- сыьорта брокер фяалиййятинин; 

- сыьорта аэент фяалиййятинин; 

- филиал вя нцмайяндяликлярин фяалиййятинин арашдырылмасы; 

 Эюстярилян тядбирлярля йанашы ширкят фяалиййят эюстярмяк истядийи юлкянин сийаси, 

сосиал гтисади  вя демографик вязиййятини, сыьорта базарында рягабятин вя 

инщисарчылыьын сявиййясини дя юйрянмялидир. Диэяр сыьортачыларын фяалиййяти, 

онларын сайы, малиййя эцcц вя тяклиф етдикляри сыьорта нювляринин щяcми тящлил 

едилир. Сыьорта базарында тялябин юдямя габилиййяти вя онун артым имканлары 

гиймятляндирилир.  

Бунларла йанашы мцштярилярин конкрет сыьорта нювляриня, фаилиййятдя олан сыьорта 

тяшкилатларына вя цмумиййятля сыьортайа олан мцнасибятлярини юйрянмяк 

мягсядляри онлар арасында мцхтялиф сорьулар кечирилир. Топланмыш бцтцн 

информасийаларын тящлилиндян сонра ялдя олунмуш мялуматлар ясасында сыьорта 

хидмятляри базарынын щяcми вя диэяр сыьортачыларын потенсиал имканлары 

прогнозлашдырылыр. Тящлил едилмиш мялуматларын ясасында ширкят юз эяляcяк 

фяалиййят планыны ишляйиб щазырлайыр. Бу план ашаьыдакы мцддяалары юзцндя якс 

етдирир: 

1) Нювбяти дювр цчцн ширкятин мягсядляринин вя стратеэийасынын мцяййян 

олунмасы; 

2) Сыьорталынын синфинин, юдямя габилиййятинин вя щяcминин юйрянилмяси; 

3) Сыьорта базарында тяклиф олунаcаг сыьорта хидмятляринин мцяййян олунмасы; 

4) Сыьорта мящсулларынын сатышы вя щявясляндирлмяси методларынын сечилмяси; 

Бязян ширкятляр стратежи планламайа ящямиййят вермяйяряк онун базар 

ганунлары иля узлашмайаcаьыны дцшцнцрляр. 

Базарда вязиййят чох сцрятля дяйишдийиндян планламадан лазими нятиcяни ялдя 

етмяк мцмкцн дейил. Амма еля мящз стратеjи планлама эюзлянилмяз 



 13

дяйишмяляря щазыр едир. Стратеjи планлама щяр бир ширкят цчцн щягигятяндя чох 

бюйцк файдалар эятиря биляр. Планлашдырма, ширкят рящбярини ширкятин буэцнкц 

базар фяалиййяти иля йанашы онун эяляъяйи щагда да дцшцнмяйя мяcбур едир. 

Сыьорта хидмятляринин щазырланмасы. Биринcи мярщялядя топланмыш 

информасийанан тящлили нятиcясиндя ялдя олунмуш мялуматлара ясасян 

щазырланмасы нязярдя тутулан сыьорта хидмятлярин нювляри кейфиййяти вя щяcми 

мцяййян олунур. Бу мярщялядя гаршыйа гойулан ясас тапшырыглар бунлардыр: 

- сыьортачынын базарда тяклиф едя биляcяйи сыьорта хидмятляринин нювляринин 

мцяййян олунмасы; 

- сечилмиш щяр бир сыьорта нювц цзря гайдаларын щазырланмасы; 

- сыьорта хидмятляринин базара чыхарылмасы цчцн тяшкилати, 

Şirkət həm ənənəvi sığorta növləri üzrə həm  də yeni hazırlanmış sığorta 

növləri üzrə sığorta məhsulları  ilə bazara girə bilərlər. Əgər təşkilat digər 

bazar iştirakçıları kimi eyni məhsulla iştirak edirsə onda  o, bu məhsulun 

hazırlanmasında müştərilərin tələblərinə uyğun geniş planda   dəyişikliklər 

etməlidir. Çünki əlavə rəqabət üstünlüyü qazanmaq  üçün bazarda təklif  edilən 

məhsulun digərlərindən fərqlənən özəllikləri olmalıdır.  

Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, sığorta məhsulunun həyat dövrü dörd 

mərhələdən ibarətdir: 

1) йени сыьорта нювляринин мцштяриляря таныдылмасы; 

2) баьланмыш сыьорта мцгавиляляринин сайынын артымы; 

3) стабилляшмя; 

4) мювcуд сыьорта хидмятиня тялябин азалмасы; 

Birinci mərhələdəşirkət  yeni məhsulu bazara çıxarır.Yeni məhsg ulun satış 

həcminin artırılmasıçoxlu güc və vaxt sərf edilsədə  sığorta şəhadətnamələrinin  

satışı ləng inkişaf  edir. Bu mərhələdə  reklama, məhsulun  tanıdılması və satış 

kanalarının yaradılmasına  külllü miqdarda  pullar xərcləndiyindən həmin 

dövr üçün demək olar ki, gəlir  olmur. Olsa da  bu çox cuzi miqdarada olur.  
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İkinci mərhələdəəgər təklif edilən məhsul müştərinin maraqlarına  cavab 

verərsə sığorta şəhadətnamələrinin satışı ona uyğun olaraq gəlirlərin həcmi 

əhəmiyyətli dərəcədə artaraq maksimal həddəçata bilər.  

Üçüncü mərhələdə rəqib sığortaçılar tərəfindən  yeni məhsula oxşar  analoji 

məhsullar yaradıldığından artıq bu məhsula  olan tələb azalmağa  başlayır. 

Yığılan haqlarının miqdarıəhəmiyyətli  dərəcədə kiçilir.Bu mərhələdə müxtəlif   

üsullardan istifadə edərək  şirkət  mövcud xidmət növünü təkminləşdirməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Biznesin inkişafında sığorta şirkətləri  iqtisadiyyatın inkişafı 
konteksində 
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Respublikamızda bazar iqtisadiyyatının tələbləri əsasında 

təşəkkültapmışmüxtəlifyeni fəaliyyət növlərindən biri dəbiznesin 

sığortalanması məsələləridir. Ümumiyyətlə, sivil  bazarın intellektual 

fəaliyyətnövü olan   biznesin sığortalanması məsələləridiriolmadantəsəvvür 

etmək mümkün   deyildir.Lakin bunabaxmayaraq bir sıra obyektiv və 

subyektiv səbəblər üzündən bir-birindən doğan və ayrı-ayrılıqda təsəvvür 

edilməyən biznesin sığortalanması məsələləridir iləbiznes fəaliyyətinin 

inkişafında qeyri-paralellik müşahidə olunmuşdur. 

       Biznesin sığortalanması məsələləridir  spesifik və həm dəçətin birpeşə 

növü hesab edildiyindən, eləcə də respublikamızda sığortaüzrə geniş 

təcrübənin olmaması səbəbindən, busahəyə münasibət heçdə həmişə  

birmənalı  olmamış, sığortayaqeyripeşəkarların(auditorların, bankirlərin,  

sığortaçıların)müdaxiləsi nəticəsində problemin həlli əvəzinəəlavə 

problemlər yaranmış, heç bir əsasıolmayan və real bazar amillərini 

nəzərə almayan sığortanın nəticələrinin ölkə iqtisadiyyatina,sahibkarların 

fəaliyyətinə  böyük ziyanı dəymişdir. 

Ümumiyyətlə, sığorta bazarında qiymətləndirmə fəaliyyətinə iki 

istiqamətdəyanaşmaq mümkündür: 

1) Sahibkarlıq növü kimi; 

2)   Sahibkarların qiymətləndirmə fəaliyyətindən istifadəetməsi. 

1-ciistiqamətdəsığorta bazarında qiymətləndirmə fəaliyyətinin təşəkkülü və 

inkişafı baxımından yanaşmaq xüsusi maraq doğurur vəistiqamətdə qısaca 

aşağıdakıları qeyd etmək olar.  

Sahibkarlıq fəaliyyəti kimi sığorta bazarında qiymətləndirmə fəaliyyəti 

öz başlanğıcını 1996-ci ildən götürmüşdür və elə həmin dövrdən etibarən də 

respublikamızda   qiymətləndirmənin hüquqi, nəzəri-praktiki bazasının 

formalaşdırılması istiqamətindəmühüm addımların əsası qoyulmuşdur. 

1996-cı ildə «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» AR-nın qanununa 

əlavələr və dəyişikliklər edildi və «Xüsusi razılıq (Iisenziya) tələb olunan 

fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 4 oktyabr 1997-
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ci il tarixli 637 saylıfərmanı ilə qiymətləndirmə fəaliyyati xüsusi fəaliyyət 

növükimi təsbit olundu. Bütün bunlar sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı 

istiqamətində dövlətin siyasətinin həyata keçirilməsi və sahibkarlıq 

fəaliyyəti növlərinə hüquqi status verilməsiüçün mühüm rol oynadı. 

Burada əvvəllər də lisenziya əsasında həyata keçirilən fəaliyyət 

növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi ilə yanaşı həm də bəzi yeni 

fəaliyyət növlərinin də lisenziya əsasında həyata keçirilməsi ilk dəfərəsmən 

elan olunurdu. Belə yeni sahibkarlıq fəaliyyəti növlərindən biri də 

yuxarıda qeyd olunduğu kimi əksər bazar iqtisadiyyatının ölkələrində 

artıq çoxdan hüquqi status qazanmış vəəmlakla aparılan əməliyyatlar 

zamanı qərarların qəbulunda mühüm rol oynayan qiymətləndirmə 

fəaliyyəti idi. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 

16 fevral 1998-ci il tarixli «Qiymətləndirmə fəaliyyatinə xüsusi razılıq 

(Iisenziya) verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 29 saylı 

qərarı qəbul edildi və bu fəaliyyətə xüsusi razılıq(lisenziya) verilməsinə 

başlanıldı. Həmin dövrdən bu günə qədər Azərbaycan Respublikası 

iqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 20-dən artıq hüquqi və fiziki 

şəxsəqiymətləndirməfəaliyyətini həyata keçirmək üçün Xüsusi Razılıq 

(lisenziya) verilmişdir. 

Ümumiyyətlə, sığorta bazarında lisenziya almış həmin şəxslərin 

fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, onların bir qismi öz fəaliyyətlərini qura 

bilməmiş, bir qrupu isə dövlət orqanlarının tərkibində olduğu üçün həmin 

sahədə inhisarlara çevrilmiş, digər bir qismiisə böyük çətinliklərə 

baxmayaraq öz fəaliyyətlərini qismən qura bilmiş və yalnız bir neçə firma 

isəçətinlikləri arxada qoyaraq art ıq qiymətləndirmə  bazar ında 

uğurla irə l iləməkdədir. Digər bir qrup isə lisenziya vaxtıçatdığından 

vəöz fəaliyyətlərini qura bilmədiklərindən fəaliyyətlərini dayandırmışlar. 

Bunun bir çox obyektiv və subyektiv səbəbləri ilə yanaşı diqqəti cəlb edən 

xüsusi amillər də vardır ki, bunlarqiymətləndirici kadrların hazırlanması, 

qiymətləndirmənin dəqiq və obyektiv aparılmasını təmin edəcək 
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normativhüquqi bazada olanboşluqlar, bir sıra qanunvericilikdə qeyri-qanuni 

qiymətləndirməyəşərait yaradan ikili xarakterli maddələr vəs. aid etmək olar. 

Digər səbəblər də vardır ki, bunlara sığorta bazarında qiymətləndirmənin 

nəticələri barədə hesabatların ayrı-ayrıdövlət və qeyri-dövlət qurumları 

tərəfindən tanınması iləbağlıdır. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 

(işəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası bu istiqamətdə mövcud olan 

boşluqların və problemlərin aradan qaldırılmasında qiymətləndiricilərə 

müvafiq köməklik göstərməyə hazırdır vəbiz bu istiqamətdə artıq iş aparırıq. 

Sahıbkarların fəaliyyətində tez-tez meydana çixan fəaliyyət növü kimi 

qiymətləndirməçox böyük əhəmiyyət daşıyır. Hazırda vergiyə cəlb etmə, girov 

qoyma, özəlləşdirmə, alqı-satqı, birləşdirmə və bölüşdürmə. Bağışlama, əmlaka 

investisiya cəlb etmə, sığorta, icarəyəvermə, nizamnamə kapitalına pay 

qoyuluşu, əsas fond obyektlərinin dəyərinə görə amortizasiya ayırmalarının 

hesablanması, smeta-layihə sənədlərinin tərtibi və s. Məqsədlər üçün əmlakın 

qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirilir. Göstərilən bu və ya digər halların hər 

birindəqiymətləndiricinin iştirakı isə həmin əməliyyatların sivil vəobyektiv 

şəkildə aparılmasının göstəricisi hesab edilir. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədəbazar 

münasibətlərinin inkişafıüçün əlverişli zəmin yarandı.Dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsi, yerli özünü idarəetma orqanları olan bələdiyyələrin 

yaradılması va onların fəaliyyəti üçün təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsasların 

müəyyən edilməsi, sahibkarlığın inkişafıüçün hər cür şəraitətəminat 

verilməsi ölkəmizda dövlət mülkiyyətinin inhisarçımövqeyinin aradan 

qalxmasına, xüsusi mülkiyyətin əhata dairəsinin artmasına va bələdiyyə 

mülkiyyətinin formalaşmasına təkan verdi. Son illərdə qəbul edilən bir 

sıra normativ hüquqi sənədlərlə  (“Dövlət əmlakının özəlləşdirilmasi 

haqqında”, “Torpaq islahatıhaqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunları və s.) dövlət mülkiyyətindəsaxlanılacaq əmlakın (o cümlədən 

torpağın) dairəsi vəxüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Qüvvədə olan 

qanunvericiliklə həmçinin dövlət əmlakının (o cümlədən torpağın) 



 18

bələdiyyə ehtiyaclarıüçün bələdiyyələrin mülkiyyətinə və ya istifadəsinə 

verilməsi vəəksinə, ictimai vədövlət ehtiyaclarıüçün onların və xüsusi 

mülkiyyətdə olan əmlakın alınmasıqaydaları da müəyyən edilmişdir. 

Bütün bunlar göstərir ki, əmlakın hansı mülkiyyətdəolmasından asılı 

olmayaraq ondan səmərəli istifadə təmin olunmalıdır və burada dövlətin və 

insanların maraqlarıuzlaşdırılmalıdır. Qanunvericiliklə həmçinin əmlaka 

bağlıəmaliyyatların (əqdlərin) məhdudlaşdırılması hallari da aradan qaldırılır. 

Başqa sözlə, dövriyyədən çıxarılmış (alınıb-satılmasıqeyri-mümkün olan 

vəyaxud vətəndaşların xüsusi mülkiyyətində olmayan) əmlak istisna olmaqla, 

bütün əmlak alqı-satqı, girov, bağışlama, miras və s. obyekti ola bilər. Bunlar 

da öz növbəsindəölkəmizdəəmlak bazarının inkişafıüçün münbit şəraiti təmin 

etmişdir. Artıq əmlak bazarının inkişafıüçün çoxşaxəli işlər görülmüş, onun 

hüquqi bazası(“Torpaq bazarıhaqqında”, “Girov haqqında” qanunlar, 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Torpaq Məcəlləsi və s.) 

formalaşmışdır. Əmlak bazarının yaranmasıvə inkişafı isə bir sırayeni fəaliyyət 

növlərinin meydana gəlməsini şərtləndirmişdir. Həmin fəaliyyət növlərindən biri 

da əmlakın qiymətləndirilməsidir. Əmlakla bağlıəməliyyatlar (əqdlər) zamanı 

onun real (bazar va ya digər) dəyərinin müəyyən olunmasıçox böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Müasir dövrdə qiymətləndirmə fəa-liyyətinin tətbiqi və sahəsinin 

genişlənməsi bu fəaliyyətəböyük ehtiyac yarandığını göstərir. Belə ki, 

müxtəlif məqsədlər üçün (kredit götürərkən girov qoyulan əmlakın 

qiymətləndirilməsi, vergiqoyma məqsədləri üçün əmlakın qiymətləndirilməsi, 

sığorta olunan əmlakin qiymətləndirilməsi, müəsisəssinin balansında olan 

əmlakin bazar dəyərinin müəyyən edilməsi, müsadirə edilmişəmlakın 

qiymatlandirilmasi, özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi) və 

müxtəlif növ əmlakın (daşınmaz əmlakın, daşınar əmlakın, zinət əşyalarının, 

müəssisənin, biznesin və s.) qiymətləndirilməsi tələbatı yaranır. 

Qiymətləndirmə   fəaliyyətinə   yaranan   böyük   tələbat   onun peşəkar 

vəintellektual  bir fəaliyyət sahəsi  olaraq  hüquqi bazasının formalaşmasını 

zəruri etmişdir. 
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Sığorta bazarındabəzi peşəkarlıq tələb edən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri 

sahəsində tənzimlənməni həyata keçirmək məqsədi iləvə“Sahibkarlıq fəaliyyəti 

haqqında” Azərbaycan Respubli-kasının Qanununa müvafiq olaraq 1997-ci il 4 

oktyabr tarixli fərmanla bəzi sahibkarlıq fəaliyyati növlərinəxüsusi razılıq 

(lisenziya) verilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Qiymətləndirmə fəaliyyəti də xüsusi 

razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növləri kateqoriyasina daxil edilmişdi. 

Əlbəttə, qiymətləndirma fəaliyyətinə göre xüsusi razılığın nəzərdətutulması o 

dövrdəbaşadüşülən idi. Belə ki, qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin 

ciddi şəkildə hüquqi tənzimləndiyi bir şəraitdəqiymətləndirmə fəaliyyətinə 

görə lisenziyanın nəzərdətutulması zəruri idi. Bu, hər şeydən əvvəl dövlətin 

bu fəaliyyətin intellektual fəaliyyət olduğunu, zəruri peşə-ixtisas tələb etdiyini 

nəzərəalaraq digər sahibkarlıq fəaliyyəti növündən fərqli yanaşmasının 

təzahürüidi. Bununla da yalnız lisenziyanıəldə etmişşəxslər (hüquqi və fiziki 

şəxslər) bu fəaliyyətləməşğul ola bilərdi. 

Lakin zaman keçdikcəsığorta bazarındaqiymətləndirmə fəaliyyəti 

sahəsindədünya təcrübəsinə uyğun müvafiq qanunvericilik aktları qəbul edildi. 

Belə qanunvericilik aktlarından biri vəən mühümü“Qiymətləndirmə fəaliyyəti 

haqqında” 25 iyun 1998-ci il tarixli qanundur. Əlbəttə, qiymətləndirmə 

fəaliyyətinin hüquqi bazasının formalaşmasında vəümumiyyətlə, bu fəaliyyətin 

hüquqi statusunun müəyyən edilməsində“Qiymətləndirmə 

fəaliyyətihaqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun böyük əhəmiyyəti 

vardır. Qanunun preambulasında göstərildiyi kimi, o, Azərbaycan 

Respublikasında əmlakın qiymətləndirilməsi fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini 

müəyyən edir, habela bu sahədə yaranan təşkilati, iqtisadi və hüquqi 

münasibətləri tənzimləyir. 

 Qanunun qəbul edilməsi hər şeydən əvvəl dövlətin bu fəaliyyətə yüksək 

diqqətinin təzahürüdür. Bununla da qiymətləndirmə fəaliyyətinin bir müstəqil, 

intellektual fəaliyyət növü olaraq normativ hüquqi bazasının formalaşması 

yönümündəəsas addım atılmış oldu. Qanun qiymətləndirməfəaliyyətinin, 

subyektlərin, obyektlərin, məcburi qiymətləndir-mə hallarının dairəsini, 
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qiymətləndiricinin hüquqlarınıvəvəzifələrini, onun müstəqilliyini müəyyən 

edir. Bu qanun qiymətləndirici olmaq üçün bir sıra şərtlər qoyur (müvafiq 

xüsusi təhsilin olması və s.). xüsusilə, qiymətləndiricinin hesabatlarının 

yüksək statusu müəyyən edilir. Göründüyükimi, qanun 

qiymətləndirmənin hüquqi tənzimlənməsi baximından böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Ötən il yerlivə xarici sahibkarlarla görüşlərin nəticəsikimi 

Azərbaycan Respublikası Prezidentimöhtərəm İlhamƏliyev tərəfindən bir 

sıra fərman və sərəncamlar imzalanmışdır. “Bəzi fəaliyyət növlərinəxüsusi 

razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarınıntəkmilləşdirilməsi haqqında” 2 

sentyabr 2002-ci il tarixli fərmandaqiymətləndirmə fəaliyyətinə görəxüsusi 

razılıq nəzərdətutulmayıb. Bu da qiymətləndirmə fəaliyyəti sahəsində 

müsbət meyllərin inkişafıüçün müəyyən şərait yaratmışdır. Çünki 

qiymətləndirməfəaliyyəti elə bir peşədir ki, bunu müvafiq biliyə malik 

olanşəxslər həyata keçirməlidirlər.  

Lisenziyalaşdırma isə həminməqsədlərə nail olmaq imkanı vermirdi. 

Çünki istənilənhüquqi və fizikişəxs heç bir zəruri peşə təhsili 

olmadanlisenziya almaqlabu fəaliyyəti həyata keçirə bilərdi. Bununla belə 

lisenziyalaşdırma sisteminin ləğvi qiyrnətləndirməhaqqında 

qanunvericilikdəmüəyyən çatışmazlıqların yaratmışdır. Bu çatişmazlıqların 

aradan qaldırılması “Qiymətələndirməfəaliyyəti haqqında” Qanuna 

əlavələr vədəyişikliklər edilməsi zərurətini yaratmışdır. Çünki bu 

sahədəfəaliyyat göstərən şəxslərin müvafiq biliyə malikolmasınıntəmin 

edilməsi həm sifarişçilərin, mülkiyyətçilərin, bazar 

iqtisadiyyatışəraitindəəmlak mənafeyi olan hər bir şəxsin,həm də 

dövlətin maraqlarına uyğundur,Belə bir mürəkkəb tarixi şəraitdə sosial-

iqtisadimünasibətlər sisteminin düşünülümüş qaydada və qanuna 

müvafiq olaraq təşkiledilməsini təmin etmək üçün idarəetmənin real 

bazisini özündəəks etdirə bilən iqtisadi qanunlar sisteminin işlənib 

hazırlanması zərurəti yaranmışdır. Buna görə də təsadüfi deyildir ki, 

ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçən qisa bir tarixi 
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dövrdə bütünlükdədemokratik dövlət quruculuğu və yeni iqtisadi 

sistemin toplaşmasıistiqamətində 900-ə yaxın qanun qəbul edilmişdir. 

Onların içərisindəözəlləşdirməni, sahibkarlığın inkişafını, vergi-maliyyə-

bank sisteminin yenidən qurulmasnı, ticarətin liberallaşdırılmasını 

inhisarçılığın aradan qaldrılmasını, əmlak bazarının inkişafını vəəmlakın 

qiymətləndirilməsini təmin edən qanunlar xüsusi yer tutur. 

Bu gün muxtəlif mülkiyyət sahibliyinə malik olan idarə,müəssisə və 

sahibkarlar arasında, habela vətəndaşların özləri arasında baş verən 

əmlakla bağlı münasibətİərin, vergi ödənişləri və digər 

büdcədaxilolmalarının qanuna müvafiq qaydada tənzimlənməsinə xidmət 

edən həmin zəruri qanunvericilik aktlarından biri də25 iyun 1998-ci ildə 

qəbul olunmuş“Qiymətləndirmə Fəaliyyəti Haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunudur. 

Bu qanunun ən böyük əhəmiyyəti onunla əlaqədardır ki, gün ərzində 

milyon dəfələrlə təkrar olunan əmtəə-pul münasibətləri və onun mühüm 

tərkib hissəsinəçevrilmişəmlak alqı-satqısı, əmlakın girov qoyulması, 

sığorta əməliyyatlarının aparılması, əmlaka yönəldilmiş vergivə məhkəmə 

qərarlarının, muxtəlif formalı lizinq məzənnələrinin, səhmdar 

cəmiyyətlərində kapital qoyuluşu üzrə pay bölgülərinin və s, zəruri 

problemlərin və bu prosesdəmeydana çixan münaqişə xarakterli 

problemlərin qanuna müvafiq qaydada sivil yolla həll 

edilməsindəəvəzedilməz funksiya daşıyır. 

Lakin məlum olduğu kimi, hər bir iqtisadi qanunun fəaliyyət 

mexanizmi onun funksional fəaliyyətini təmin edən iqtisadi kateqoriyalar 

vasitəsilə təmin edilir və məhz buna göre də həmin iqtisadi kateqoriyaların 

işlənib hazırlanması vəcəmiyyətin mövcud münasibətləri sistemində 

onlardan istifadə edilməsi qaydaları müvafiq institutlar, elmi cəmiyyətlər 

və birliklər tərəfindən işlənib hazırlanır və onların fəaliyyət mexanizminə 

nəzarat edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətləndirmə fəaliyyəti bir-

birindən çox mürəkkəb təşkilati-texniki xüsusiyyətləri ilə fərqlənən sahə və 
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növlərdən ibarət olduğu üçün belə fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi və fiziki 

şəxslərin rəngarəng əmək fəaliyyətlərini yalnız ümumi formada verilmiş 

hüquqigöstərişlə idarəetmək çox müşkül məsələdir. Buna görə da ölkəmizdə 

funksional fəaliyyətəbaşlamışqeyd edilən qanunvericilik aktları bu yeni vəçox 

mürəkkəb münasibətlər sistemini tənzimləmək, qiymətləndirmənin hüquqi 

normativ bazası işləyib hazırlamaq və bu sahədə fəaliyyətə başlamış hüquqi və 

fiziki şəxslərin qiymətləndirmə fəaliyyətlərini müvafiq qaydada uzlaşdıra bilən 

bir cəmiyyətin meydana gəlməsinə zəmin yaratmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatı müstəqil respublikamızda əmlakın özəlləşdirilməsi, alqı-

satqısı, girov qoyulması, investisiya qoyuluşu, maliyyə sənədlərində istifadəsi 

vəeləcədə digər bu kimi hallarda əmlakın qiymətləndirilməsi, demək olar ki, 

ənbaşlıca vəzifələrdən biri kimi hesab edilir. 

Biznesin səğortalanması və qiymətləndirmə fəaliyyətinin bazar 

iqtisadiyyatında rolu, əhəmiyyəti və bunun xüsusi peşəkarlıq tələb edən 

fəaliyyət növü olmasını nəzərə alaraq, respublkamızda qiymətləndirməfəaliyyəti 

1998-ci ilin oktyabr ayının 4-də Azərbaycan respublikası Prezidentinin 637 saylı 

fərmanı ilə xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan fəaliyyət növü 

kateqoriyasına daxil edilmişdir. 

Bazar sistemini formalaşdıran hər bir ölkə dövlət mülkiyyətinin ümumi 

miqyasından asılı olaraq istənilən təsərrüfat formalarını yaradır, onun 

strukturunu, idarəetmə formasını və inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirir. 

Dövlət öz sahibkarlıq fəaliyyətində siyasi və iqtisadi məqsədlər güdür və bir 

sıra tənzimləmə mexanizmlərinin tə'sir gücündən istifadə edir. Dövlət 

sahibkarlığında əgər siyasi məqsəd kimi isəölkənin müstəqillik atributlarının 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsindən ibarətdirsə, lakin iqtisadi 

məqsəd milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasından, onun dünya təsərrüfat 

sistemində mövqeyinin artmasından, iqtisadi artıma nail olunmasından, 

milli iqtisadi inkişaf modelinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Dövlət 

sahibkarlığının iqtisadi məqsədi isəölkənin təbii-iqtisadi resurslarından, 

elmi-texniki potensialından səmərəli istifadə etməklə, iqtisadi sabitliyə nail 
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olunur və milli iqtisadiyyatın formalaşması prosesi gedir. Keçid 

iqtisadiyyatında dövlətin sahibkarlıq fəaliyyətində islahat xarakterli siyasi 

və iqtisadi məqsəd və vəzifələr mövcud qanunlar və qanunvericilik 

aktlarıəsasında tənzimlənir. Bazar iqtisadiyyatı prosesində dövlət 

sahibkarlığı dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisindən asılı olaraq nisbətən 

məhdud səviyyədə olur. Əgər keçmiş Sovetlər İttifaqı dövründə dövlət 

mülkiyyətinin xüsusi çəkisi 90 faizdən çox təşkil edirdisə, Qərb ölkələrinin 

əksəriyyətində dövlət mülkiyyətinin 25-30 faiz səviyyəsində qalmışdı. 2005-

ci ildə müstəqil inkişaf yolu ilə gedən Azərbaycanda ÜDM-un 64%-ə qədəri 

qeyri-dövlət sektorunda əldə edilir ki, bu da ölkədə biznes mühitinin 

formalaşmasınıəks etdirən əsas amil kimi çıxış edir. Faktiki materialların 

təhlili göstərir ki, dövlət proqramına uyğun olaraq aparılan özəlləşdirmənin 

həyata keçirilməsi, bir sıra islahat xarakterli iqtisadi qanunların həyata 

keçirilməsi respublika iqtisadiyyatında mühüm struktur dəyişikliklərinin 

aparılmasına səbəb olmuş, bütün sahələrdə yeni iqtisadi 

münasibətlərəəsaslanan istehsal və xidmət növləri formalaşmışdır. Milli 

iqtisadiyyatın inkişafında kiçik və orta sahibkarlığın rolunun artmasına 

baxmayaraq, dövlət sahibkarlığının özünün də mühüm üstünlükləri və 

himayəçilik gücü vardır. Dünya ölkələrinin sahibkarlıq fəaliyyəti təcrübəsi 

onu təsdiq edir ki, iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyi məhz mülkiyyət 

formalarına görə deyil, iqtisadi fəaliyyətin dövlət və xüsusi bölmə tərəfindən 

necə həyata keçirilməsi dərəcəsinə görə müəyyən olunur. 

 

 

 

 

 

1.3.Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərinin iqtisadi islahatlara 

təsiri 



 24

 

 Azərbaycan iqtisadi islahatlar və inkişaf modelinin həyatqabiliyyətli və 

səmərəli olmasının ən yaxşı sübutu son illərdəölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf 

sahəsindəəldə olunmuş nailiyyətlərdir. Belə ki, bu model üzrə həyata keçirilən 

siyasət çox tez bir zamanda ölkə iqtisadiyyatında əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri 

baş verməsinə səbəb olmuşdur: inflyasiya cilovlanmış (1996-cı ildən 

başlayaraq 2003-cü ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 2-3%-dən 

yuxarı qalxmamış), Milli Bank tərəfindən büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi 

praktikasına son qoyulmuş, büdcə kəsiri ÜDM-in 1-2%-i səviyyəsinə 

endirilmişdir. Bu dəyişikliklər nəticəsində artıq 1996-cı ildə dərin iqtisadi 

böhran keçirən ölkədə makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, növbəti-1997-ci 

ildən başlayaraq isə dinamik iqtisadi inkişafı təmin etmək mümkün olmuşdur. 

Belə ki, 1996-cı ildəÜDM-in artım sürəti 1,3%, 1997-ci ildə 5,8%, 1998-2004-cü 

illərdə isə orta hesabla 10% təşkil etmişdir. 2005-2006-cı illərdə isə real iqtisadi 

artım tempi 26,4 və 34,5% təşkil etmişdir. 

     1995-ci ildən etibarən ölkədə aparılan ardıcıl və sistemli iqtisadi islahatların 

ən mühüm istiqamətlərindən birini də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və 

azad sahibkarlığın inkişafıüçün əlverişli şərait yaradılması təşkil etmişdir. 

Artıq torpaq və aqrar islahatları institusional baxımdan faktiki olaraq başa 

çatmışdır. 1350 min hektardan çox torpaq sahəsi əvəzsiz olaraq kəndlilərə 

paylanmış, kolxoz və sovxozların yerində fermer təsərrüfatları yaradılmışdır. 

Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulunun 99,0%-i özəl bölmədə istehsal olunur. Bu 

proses ölkədə mühüm sosial-siyasi dəyişikliklərlə yanaşı, kənd təsərrüfatı 

sahələrinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəlməsinə də təkan vermişdir. Son 

illərdə bir sıra ərzaq məhsulları (məsələn ət və süd məhsulları, kartof-soğan və 

s.) idxalının xeyli dərəcədə azalması buna bariz sübutdur.  

Bu dövrdə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin birinci mərhələsi artıq başa 

çatmış və II özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsinə başlanılmış və bu 

proqram çərçivəsində rabitə, nəqliyyat, kimya, maşınqayırma, yanacaq-

energetika kompleksinin müəssisələri özəlləşməyə açılmışdır.  
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     Sahibkarlığın inkişafı vəözəlləşdirmənin həyata keçirilməsi iləəlaqədar 

görülən işlər nəticəsindəÜDM-də qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi artaraq 

2006-cı ildə 81% təşkil etmişdir.  

     Son illərdəölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu da xeyli artmışdır. 

2000-2006-cı illərdəəsas kapitala bütün maliyyə mənbələri hesabına 26 mlrd. 

ABŞ dollarından çox investisiya qoyulmuşdur. 

     Bu dövrdə görülən işlər içərisində 1999-cu ilin sonunda Neft Fondunun 

yaradılması xüsusi qeyd edilməlidir. Vaxtında qəbul edilmiş bu qərar iqtisadi 

inkişafda yeni mərhələnin başlanmasını göstərir və Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin milli sərvətlərimizdən gələcək nəsillərin 

bəhrələnməsi və iqtisadiyyatın kompleks inkişafının təmin olunmasına 

yönəlmiş uzunmüddətli iqtisadi strategiyasının məhsulu kimi 

qiymətləndirilməlidir. Bu davamı olaraq 2004-cü ildə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Neft və qaz gəlirlərinin 

idarə olunmasıüzrə uzunmüddətli strategiya” (2005-2025-ci illər) mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

     Həmçinin son illər Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması, sosial-iqtisadi 

rifahın yüksəldilməsi, regional və sahəvi inkişafın təmin edilməsi istiqamətində 

həyata keçirilmiş və keçirilən iqtisadi islahatların, tədbirlərin (bu islahat və 

tədbirlərin hansı siyasi sənədlərlə həyata keçirilməsi yuxarıda qeyd edilmişdir) 

davamlı nəticəsi olaraq ölkədəəhalinin həyat səviyyəsi ilbəil yüksəlir, 

iqtisadiyyatın regional və sahəvi kəsimdə inkişafı reallaşır.  

     “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq hər il Azərbaycan Respublikasının növbəti və gələn üç il üzrə iqtisadi-

sosial inkişaf konsepsiyası hazırlamış və həyata keçrilmişdir. 2011-ci ildə 

“Azərbaycan Respublikasının 2013-ci və gələn üç il üzrə iqtisadi-sosial inkişaf 

konsepsiyası” yuxarıda qeyd olunmuş dövlət proqramları iləəlaqəli şəkildə 

hazırlanmışdır. Bu sənəd Azərbaycan Respublikasının 2013-2016-ci illərdə 

iqtisadi və sosial inkişafının əsas istiqamətlərini və proqnoz göstəricilərini 
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müəyyən etməklə 2013-ci və sonrakıüç il üçün Azərbaycan Respublikasının 

dövlət və icmal büdcələrinin tərtibini əsaslandırır. 

     Bütün bunlar göstərir ki, artıq ölkəmizin iqtisadi inkişafı yeni keyfiyyət 

mərhələsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan xalqının PrezidentiİlhamƏliyevin 

sözləri ilə desək, ölkədə demək olar ki, keçid dövrü başa çatmışdır, müstəqil 

siyasi və iqtisadi əsasları olan Azərbaycan Dövləti qurulmuşdur.  

     Yeni mərhələnin əsas hədəfi, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına nail 

olmaqla, uzunmüddətli perspektivəölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın 

davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı fərmanlarda, təsdiq etdiyi iqtisadi 

siyasət sənədlərində bu hədəfin reallaşmasıüçün yerinə yetirilməsi zəruri olan 

vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Bunlara ölkənin malik olduğu iqtisadi 

potensialın gücləndirilməsi və bu potensialın kompleks şəkildə səmərəli 

reallaşdırılması, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi (neftdən 

asılı olmayan güclü Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşdırılması), hər bir 

regionun malik olduğu potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması və 

onların inkişafının tarazlaşdırılması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına 

şərait yaradılması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlərin 

həcminin, keyfiyyətinin vəünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, 

yoxsulluğun azaldılması kimi vəzifələri aid etmək olar. 

     Təsadüfi deyildir ki, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

tərəfindən hər il hazırlanan «Doing Business» reytinqinin 2013-cu il üçün 

hesabatında  Azərbaycan dünya dövlətləri sırasında biznesin aparılması 

sahəsindəən uğurlu nəticələrə nail olmuşölkə kimi qiymətləndirilib. Hesabatın 

hazırlandığı 10 əsas qiymətləndirmə istiqamətlərindən 7-si üzrə Azərbaycan 

əhəmiyyətli artıma nail olub vəötən ilin yekunlarıəsasında hazırlanmış «Doing 

Business-2013» hesabatı ilə müqayisədə «Doing Business-2013»da mövqelərini 

digər dövlətlərə nisbətən görünməmiş templərlə yaxşılaşdırıb. 
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Hökumətin həyata keçirdiyi sosial–iqtisadi siyasətin başlıca hədəfləri 

ölkəmizin zəngin dövlətəçevrilməsi, əhalinin daha yaxşı yaşamasına nail 

olmaqdan ibarətdir 

Azərbaycanda 2014–ci ilin əvvəllərindən müşahidə olunan dinamik inkişaf 

ötən aylar ərzində bir qədər də dərin xarakter alıb və ilin sonuna kimi bu 

dinamikanın daha da möhkəmlənməsi nəzərdə tutulur. Respublikamızın 

sıçrayışlı iqtisadi–sosial inkişafınışərtləndirən əsas makroiqtisadi göstərici olan 

Ümumi Daxili Məhsulun artım tempi ötən 9 ay ərzində 15 faiz nəzərəçarpıb ki, 

bu da ümumi dünya artım dinamikasından iki dəfəçoxdur. Ölkəmizin valyuta 

ehtiyatlarının həcmi 2013–ci ilin oktyabr ayına qədər təqribən 27 milyard 

dollara çatıb və ilin sonuna qədər daha da artacaq. 

Ümumiyyətlə, bu aylar ərzində Azərbaycan iqtisadi artım tempinə görə 

dünyada liderliyini qoruyub saxlayıb. Hökumətin sosial–iqtisadi inkişaf 

proqnozlarına görə, 2013–ci ildəölkəmizdə iqtisadi artımın səviyyəsi 16 faizdən 

az olmayacaq və bu makroiqtisadi nəticələrəəsasən Azərbaycan bütün iqtisadi 

və sosial sferalarda əhəmiyyətli dəyişikliklərə nail ola biləcək. Yəni, ÜDM–in 

artımı bütün sahələrdə inkişafa, investisiya fəallığının artmasına və sosial 

rifahın yaxşılaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə baza yaratmış olacaq. 

2014–ci ilin ötən 9 ayıərzindəəldə olunmuş sosial–iqtisadi inkişaf göstəriciləri 

ölkəmizin dünya iqtisadiyyatında aparıcı mövqeyinin möhkəmləndirməsini əks 

etdirməklə yanaşı, respublikamızın qarşıdakı illər ərzində uzunmüddətli 

inkişafının təmin edilməsini özündə ehtiva edir. Ümumiyyətlə, bu ilin ötən 

aylarıüzrə makroiqtisadi göstəriciləri respublikamızın düşünülmüş iqtisadi 

strategiyasının davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsi sayıla bilər və bir daha 

hökumətin iqtisadi islahatları uzunmüddətli və yeni inkişaf erasının tempinə 

uyğun aparmaq qətiyyətini təsdiqləyir. Makroiqtisadi siyasətin uğurları 

iqtisadiyyatda neftdən kənar sahələrin əhəmiyyətli inkişafına impuls vermiş 

olub, diqqətçəkən əsas məqam ondan ibarətdir ki, bu dövrdə sənaye və kənd 

təsərrüfatının strukturunda dəyişikliklər baş verib və həmin bölmələrin 

dirçəlməsi ümumi iqtisadi mənzərənin dəyişməsinə təkan verib. Artıq 
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ölkəmizdə sənaye məhsullarının istehsalının artımı demək olar ki, ÜDM–in 

artımına çatmaq üzrədir, 12 faiz səviyyəsində olan sənaye istehsalı bu templə 

yaxın illər üçün postsənayeləşmənin başlanmasına dərin zəmin yaradır. Bu onu 

deməyəəsas verir ki, yaxın illərdə neft sektoru ilə bərabər, qeyri–neft bölmələri, 

xüsusilə də sənaye sahəsi iqtisadiyyatın bazasını təşkil edərək ölkəyə valyuta 

axınlarının daxil olmasına yol açmış olacaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fəsil-2.Biznesin inkişafına təsir edən sığorta şirkətlərinin 
problemlərinin  təhlili 
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2.1. Biznesin inkişafında sığorta şirkətləri  infrastrukturun elementi 
kimi 

 

Сыьорта ишинин сямяряли тяшкилинин вя бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя инкишаф 

етдирилмясинин юлкя игтисадиййатынын базар мцнасибятляри шяраитиндя 

мющкямлянмясиндя мцщцм игтисади ящямиййяти вардыр.Инкишаф етмиш юлкялярин 

сыьорта базарларынын инкишафы тарихи эюстярир ки, о, юлкя игтисадиййатынын артым 

темпиня эцcлц тясир эюстяря билир. Бу бахымдан гейд етмяк олар ки, сыьорта-

игтисадиййатын стратеjи сащясидир. 

Сыьорта-базар игтисадиййатынын тяркиб щиссясидир вя онун фяалиййяти милли сыьорта 

ганунвериcилийи чярчивясиндя щяйата кечирилир. Сыьорта ишинин эяляcяк инкишафына 

наил олмаг цчцн ясас диггят сыьортачыларын вя сыьорта базарынын диэяр 

иштиракчыларынын, щабеля дювлятин щцгуг вя мянафяляринин горунмасы, сыьорта 

ганунвериcилийинин тялябляриня ямял едилмяси вя сыьорта базарында инщисарлачылыьа 

гаршы тядбирлярин эцcляндирилмясиня йюнялдилир. 

Бу эцн, милли сыьорта базарында фяалиййят эюстярян сыьорта тяшкилатларынын юдямя 

qабилиййятинин эцcляндирилмяси ян мцщцм вя актуал проблемлярдян биридир. 

Азярбайcанда сыьортайа олан тялябин сявиййяси йцксялдикъя сыьорта тяшкилатлары 

тяряфиндян баьланан сыьорта мцгавиляляринин сайынын артмасы иля йанашы гябул 

едилян рисклярин дя мябляьи хейли йцксялир. 

 Беля бир шяраитдя сыьортачылар сыьорталылар гаршысындакы ющдяликляриня етибарлы 

тяминат йаратмаг мягсядиля юз цзярляриня эютцрдцкляри рисклярин ясас щиссясини 

хариcя тякрар сыьортайа ютцрцрляр. Тябиидир ки, сыьортачылар тяряфиндян апарылан 

беля тякрар сыьорта ямялиййатлары ганунвериcилийя уйьун щяйата кечирилир. Лакин 

бу милли сыьорта базарынын инкишафына мцяййян мянада мянфи тясир эюстярир. 

 Щесаб едирик ки, тякрарсыьорта мцгавиляляринин илкин олараг йерли сыьортачыларла 

баьланмасы, милли сыьорта базарында тякрарсыьорта системинин инкишафына бюйцк 

тякан вермиш олар. Бу ися юлкядя бейнялхалг стандартлара cаваб верян эцcлц 

тякрарсыьорта системинин формалашмасына, йерли сыьортачыларын хариcи базарда 

танынмасына вя хариcдян рисклярин тякрарсыьортайа гябул едилмясиня сябяб ола 

биляр.  
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Сыьорта юлкянин инвестисийа потенсиалынын артмасына вя ящалинин сосиал-игтисади 

вязиййятинин йахшылашмасына имкан йарадыр. Сыьорта-сыьорталынын ямлакынын вя 

ямлак мянафеляринин мцдафияси сащясиндя мцнасибятлярдир. Сыьорта игтисади 

анлайыш олмагла йанашы игтисади фяалиййят сащяляринин вя cямиййятин инкишафында 

мцщцм рол ойнайыр. Сыьорта истещсал просесиндя баш верян мадди иткилярин 

явязинин юдянилмяси иля ялагядардыр. Дцнйа тясяррцфат тяcрцбяси эюстярир ки, 

хцсуси фондлар щесабына йарадылан сыьорта ямтяя истещсалчыларынын, вятяндашларын 

сосиал тяминатынын, дювлят игтисади мянафеляринин сыьорта васитясиля мцдафиясини 

тямин етмякля бярабяр щям дя тякраристещсалпросесини фасилясиз сурятдя 

тянзимляйир.  

Сыьорталы-сыьортачы иля мцгавиля баьлайан вя йа xейриня сыьорта мцгавиляси 

баьланан йахуд гануна эюря сыьорталанмыш сайылан физики шяхс  вя йа щцгуги 

шяхсдир. Сыьортачы-йалныз сыьорта вя тякрарсыьорта фяалиййятини эюстярмяк 

мягсядиля йарадылмыш, ганунвериcиликля мцяййянляшдирилмиш гайдада хцсуси 

разылыг алмыш щцгуги шяхс олан сыьорта тяшкилатыдыр. Сыьорта риски- ещтимал олунан 

еля hадисядир ки, онун баш вермясиня гаршы сыьорта апарылыр. Сыьорта риски сайылан 

щадисянин тясадцф яламятляри олмалыдыр. Сыьорта щадисяси-гануна вя йа сыьорта 

мцгавилясиня эюря сыьорта юдянишинин, сыьорталыйа вя йа цчцнcц шяхсляря 

юдянилмяси цчцн ясас олан  hалдыр.  

Сыьорта мябляьи-сыьорта щадисяси баш вердикдя сыьорталынын ямлакына вя йа 

ямлак мянафеляриня дяйян зярярин йерини долдурмаг цчцн пул вя йа натура 

шяклиндя юдянилян вясаитдир. Сыьорта щаггы сыьорта мцгавилясиня вя йа бу 

гануна уйьун олараг сыьорталынын сыьортачыйа вермяли олдуьу пул мябляьидир. 

Сыьорта тарифи-сыьорта щаггынын щесабланмасы цчцн актуари щесабламаларына 

ясасян мцяййян едилир. 

Сыьорта мцгавиляси-сыьорталы иля сыьортачы арасында сазишдир. Бу мцгавиляйя эюря 

сыьортачы сыьорта щадисяси заманы сыьорталыйа сыьорта юдяниши вермяйи, сыьорталы 

ися мцяййянляшдирилмиш мцддятлярдя сыьорта щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр. 

Цмуми сыьорта дахылы-йцксяк сыьорта рискляринин сыьорталанмасында юз юдямя 

габилиййятинин тямин олунмасы вя сыьорталыларын ямлак мянафеляринин 
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мцдафиясиня зяманят верилмяси цчцн сыьортачыларын юз араларында баьладыглары 

сазиш ясасында гаршылыглы сыьорта фяалиййятинин тяшкили формасыдыр.  

Тялябатын вя тяклифлярин инкишафы базар игтисадиййатынын ганунудур. Сыьорта 

базары сыьорта мцщафизясиндя иcтимаи тялябатын юдянилмяси просесиндя «сыьорта 

тяминаты» заманы ортайа чыхан игтисади мцнасибятляр системидир.Сыьорта базары 

ямлак бахымындан бu1072 айрыcа сыьорта фондуну эцcляндирян мцстягил 

тяшкилатлар кими чыхыш едян чохсайлы сыьортачы кцтлясинин мювcуд олдуьу шяраитдя 

мейдана эялир.Сыьорта базарын мцщцм амилисыьорта ишинин кейфиййятли инкишафы, 

сыьортайа iгтисади cящятдян ясасландырылмыш иcтимаи хярcлярин мцяййян едилмяси 

цчцн сыьортачылар арасындакы рягабят мцбаризясидир. 

ХЫЫЫ ясрин яввяляриндя Алманийанын Брукке шящяриндя ямлакы сыьорта едян 

«Сыьорта» палатасы йарадылмышдыр. ХВЫЫ ясрин орталарында ися Инэилтярянин 

Лондон шящяриндя бюйцк йаньындан сонра бурада да сыьорта ишинин 

апарылмасына башланды.ХВЫЫЫ ясрин орталарындан артыг бцтцн Авропада сыьорта 

ширкятляринин сайы артмаьа башлады.Азярбайcанда сыьорта иши капиталист истещсал 

мцнасибятляринин инкишафы, нефт сянайесинин мейдана эялмяси вя сащибкарлыьын 

фяаллашмасы иля сых ялагядардыр.ХЫХ ясрин ахырларында Азярбайcанын нефт 

сянайесиня хариcи инвесторларын cялб едилмяси нятиcясиндя сыьорта ишинин 

инкишафында тярягги башланыр, илк нефт вя эямичилик ширкятляри мейдана 

gялир.Сянайечилярин гаршылыглы сыьортасы, йаньындан сыьорта, вятяндашларын шяхси 

ямлакынын сыьортасы эениш йайылыр. 

Мящз бу дюврдя Азярбайcанда ясасян дяниз эямиляринин сыьорта едилмяси цзря 

ихтисаслашмыш инэилис ширкяти «Ллойд»ун филиаллары, щабеля «Рус Ллойд»ун вя 

Алманийадан олан инэилис ширкятинин ики нцмайяндялийи, Rусийа вя Иранын сярщяд 

лиманларына гядяр дашынан йцклярин сыьортасы иля мяшьул олан «Репман вя 

Руст» тиcарят еви иля тягдим едилян «Шимали Алман Ллойду», щямчинин эямилярин 

вя йцклярин сыьортасыны апаран «Алман, Ливантийа хятти» Ъямиййяти фяалиййят 

эюстярмяйя башлайырлар. Бир сыра рус ширкятляриня сыьорта бизнесиндя бюйцк йер 

верилмишдир.  

Sığorta tariflərinin tərkibi və onun strukturu, onların qurulması 

metodikası. Sığorta tarifi  brutto-stavkaadlanır və o, netto stavkadan və netto 
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stavkaya əlavədən ibarət olur. Netto stavka, əsasən, sığorta ödənişlərinin 

verilməsinə yönəldilirsə, əlavə isə sığorta işinin təşkili ilə əlavə olan xərclərin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Adətən, netto stavka brutto stavkanın 70-80%-ni 

təşkil edirsə, əlavə isə onun 30%-i  həddində təşkil edir. Tarif stavkası netto 

stavkasından ibarət olaraq mahiyyət etibarilə tarif stavkası elə netto stavka kimi 

başa düşülməlidir. Netto stavkanın hesablanmasının əsas göstəricisi sığorta 

məbləğinin zərəliyi göstəricisi hesab olunur. Sığorta məbləğinin zərərlilik 

göstəricisi müxtəlif pul göstəricilərinin bir-birinə olan nisbəti şəklində istifadə 

olunur. Sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisi aşağıdakı amillərin təsiri ilə 

formalaşır: 

a- sığortalanmış obyektlərin sayı; 
b- sığortalanmış obyektlərin sığorta məbləği; 
c- sığorta hadisələrinin sayı; 
d- zərər çəkmiş obyektlərin sayı; 
f- sığorta ödənişinin məbləği; 
q- sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisi.  
Beləliklə sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisi aşağıdakı düsturla ifadə 

olunur:                  

q= 
�
�(1) 

 

Sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisi amilləri əsasında müvafiq 
elementlər hesablanır: 

1. 
�
� - sığorta hadisələrinin təkrarlanmasının sayını ifadə edir. Təcrübədə 

bu kənd təsərrüfatında iribuynuzlu mal-qaranın tələf olması səviyyəsini, nəqliyyat 
vasitələrinin qərarlılıq səviyyəsini və s. ifadə edir.  

2. 
�
�  - bir sığorta hadisəsinin dağıdıcılıq qabiliyyətini ifadə edir. 

Təcrübədə bu özünü sığorta hadisəsindən tələf olmuş obyektlərin orta siyahı 
sayında ifadə edir.  

3. �
� : 

�
�- bu mürəkkəb göstərici olub, risklər nisbəti kimi dəyərləndirilir. 

Belə sığorta məbləğinin zərərlilik göstəricisinin bir-birinə hasili həmin göstəriciləri 
hesablamağa əsas verir: 

 
�∙�∙�∙�
�∙�∙�∙� = 

�
�= q 

 
Netto stavkanın hesablanma metodikası tarif dövrü ərzində konkret sığorta 

növləri üzrə aparılır. Başqa sözlə, konkret sığorta növü üzrə hər ilə sığorta məbləği 

zərərlilik göstəricisi hesablanır, daha sonra tarif dövrü üzrə, yəni əmlak 

sığortasında 5 il, şəxsi sığortada 10 il ərzində orta sığorta məbləğinin zərər 
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göstəricisi tapılır. 5 illik dinamikanın sabitliyinin təmin edilməsi üçün orta sığorta 

məbləğinin zərər göstəricisi üzərinə risk əlavəsi edilir. Sığorta nəzəriyyəsində risk 

əlavəsi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 

L = ��	
	���
�    - orta göstərici 

 
n- tarif dövrünün ifadə edir.  
Sığorta tarifinin ikinci hissəsi olan əlavə isə keçən illərin faktiki xərcləri 

əsas hesabat nəzəriyyəsi baxımından aşağıdakı formula ilə hesablanır: 
 

Ə = B– N  
 

burada, B- brutto stavka;  N- netto stavka. 

Brutto stavkanı isə  aşağıdakı formula ilə hesablaya bilərik: 

 

B= 
�

���%
�% ∙ ���% 

 

H% - əlavənin brutto stavkadakı çəkisini ifadə edir.  

Sığorta şirkətləri eyni zamanda netto stavkanı ərazilər, növlər və sığortanın 

formaları üzrə differensasiya işini aparır. Belə ki, həm ərazilər üzrə  sığorta 

məbləğinin zəruri göstəricisi fərqli olur. Məhz sığorta məbləğinin zəruri göstəricisi 

ilə sığorta tariflərinin eyniləşdirməsi üçün onun differensasiyası işi aparılır. 

Məsələn: kənd təsərrüfatında sığortada tarif stavkaları ölkənin ərazilər üzrə, kənd 

təsərrüfatı bitkiləri üzrə, kənd təsərrüfatı heyvanlarının növləri üzrə  differensiyası 

işi aparılır. Məsələn: heyvanlar üzrə aşağıdakı qruplar üzrə aparılır:  

1. İribuynuzlu heyvan 

2. Xırdabuynuzlu heyvan 

3. Ev quşları  

4. Arı ailəsi 

 

 

2.2.Sığorta bazarının inkişaf məsaələləri 
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Сыьорта базарынын инкишафы цчцн мцлкиййят формасындан асылы олмайараг 

мцяссися вя тяшкилатлара, щямчинин ящалийя эюстярилян сыьорта хидмятляринин 

щяcминин артырылмасында бцтцн сыьорта тяшкилатлары цчцн ейни шяраит йарадылмалы, 

сыьорталылар гаршысында ющдяликлярин йериня йетирилмяси, сыьорталыларын вя сыьорта 

базарынын пешякар иштиракчыларынын, щабеля дювлятин щцгуг вя мянафеляринин 

горунмасы тямин едилмялидир. Сыьорта базарынын йарадылмасында ясас мягсяд 

республикада сыьорта ишинин инкишафы цчцн малиййя-игтисади, норматив щцгуги 

база йаратмагла, игтисади сабитлийин вя милли игтисади тящлцкясизлийин мцщцм 

амилляриндян бири кими сыьортанын ролунун йцксялдилмяси, сыьорта базарынын, 

сыьорта тяшкилатларынын мювcуд ганунвериcилийин тялябляриня ямял едилмяси цзря 

фяалиййяти цзяриндя дювлят нязаряти системинин эцcляндирилмясинин тямин 

едилмясидир. Сыьорта ишиндя мцщцм мясялялярдян бири «Сыьорта дахылы»нын 

йарадылмасыдыр.«Сыьорта дахылы»-мцяййян рисклярин бирэя сыьорталамасы цчцн 

сыьорта ширкятляринин бирлийидир.«Сыьорта дахылы» ясасян тящлцкяли, ири вя тяcрцбядя 

йени олан рисклярин сыьортайа гябул едилмяси заманы йарадылыр. Щазырда 

республикада ямлакын сыьорталанмасы цзря сыьорта дахылы фяалиййят 

эюстярир.Эяляcякдя сыьортанын диэяр нювляри цзря сыьорта дахылынын йарадылмасы 

цзря ишляр давам етдириляcякдир. 1999-cу илдя Азярбайcан Республикасынын йени 

«Сыьорта щаггында» Гануну гябул олунмушдур ки, бу да сыьорта ишинин 

республикада дцнйа стандартларына уйьун инкишаф етдирилмяси, сыьорта 

мцнасибятляринин тянзимлянмяси вя тякмилляшдирилмясинин щцгуги базасыны 

йаратмышдыр. «Сыьорта щаггында» Азярбайcан Республикасы Гануну 

чярчивясиндя сыьорта ики ясас сащядян-щяйат вя гейри-щяйат сыьортасы 

сащяляриндян ибарятдир.Сыьортачылар бу сащялярдян йалныз бири вя йа щяр икиси цзря 

фяалиййят эюстяря билярляр.  

Сыьорта нювляри щям кюнцллц, щям дя иcбари формада апарыла биляр. Щяйат вя 

гейри-щяйат сыьорталарынын шяртляри вя апарылмасы гайдасы ганунвериcилийя уйьун 

олараг сыьортачы иля сыьорталы арасында баьланан мцгавилядя мцяййян едилир. 

Щяйат сыьортасы-сыьорталынын юлцмц, саьламлыьынын, иш габилиййятинин гоcалыьа, 

йахуд ялиллийя эюря тамамиля вя йа гисмян итирилмяси щаллары цчцн апарылан 

сыьортадыр. Щяйат сыьортасы цзря мцгавиля мцддяти битдикдя вя йа сыьорта 
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щадисяси баш вердикдя сыьорта мябляьи сыьорта мцгавилясиндя мцяййян едилмиш 

гайдада вя шяртлярля сыьорталыйа вя йа онун щцгуги варисиня юдянилир. Гейри-

щяйат сыьортасы-сыьорта щадисяси баш вердийи заман сыьорталыйа вурулан зяряр 

юдянилмякля онун мясулиййяти, ямлакы вя ямлак мянафеляри иля баьлы рисклярин 

сыьортасыдыр.Сащибкарлыьын инкишафы мящсул истещсалы, ишлярин йериня йетирилмяси вя 

хидмятлярин эюстярилмяси нятиcясиндя цчцнcц шяхсляря зяряр вурулмасы ещтимал 

олунан щадисялярдян сыьортанын (мясулиййят сыьортасынын, щямчинин щякимлярин, 

риелтерлярин, аудиторларын, игтисади идаряедиъилярин пешя мясулиййятинин 

сыьортасынын) апарылмасыны тяляб едир.Мящсул истещсалчыларынын вя хидмят 

эюстярянлярин айры-айры категорийаларынын мясулиййят сыьортасынын апарылмасы 

онларын фяалиййяти цзяриндя еффектли нязарятин щяйата кечирилмясиня,хидмятлярин 

дювлят нязарятинин дягиг вя еффектли механизмляринин олмадыьы сащялярдя 

истещсалчыларын щцгугларынын мцдафиясини тямин етмяйя имкан 

веряcякдир.Сыьортанын инкишафы вятяндашларын сащибкарлыг фяалиййятиня мейл 

эюстярмяляриня ялверишли тясир едир. Ейни заманда, игтисадиййата инвестисийа 

ещтийатларынын cялб едилмяси малиййя вя сащибкарлыг рискляринин сыьортасынын даща 

да инкишаф етмясини, сянайе, няглиййат, тикинти вя кянд тясяррцфаты сащясиндя 

сыьорта технолоэийасынын инкишафыны тяляб едир.Сыьорта хидмятляри базарынын 

ясасыны вя онун инкишафы цчцн ещтийаты кюнцллц сыьорта тяшкил едир. Иcбари 

сыьортанын шяртляри вя апарылмасы гайдасы Азярбайcан Республикасынын 

ганунлары иля мцяййян едилир.  

Кюнцллц сыьортанын хидмятляриня тялябатын мювъуд сявиййясиндя цстцнлцк 

тяшкил едян иcбари сыьортадыр, щансы ки, ящалинин потенсиал риск груплары, щцгуги 

шяхсляр цчцн сыьорта мцдафияси йаратмаьа, щямчинин тябии фялакятляр вя гязалар 

нятиcясиндя зярярчякянляря юдянишлярин верилмясиндя дювлятин  хярcлярини 

ящямиййятли дяряcядя азалтмаьа имкан верир. Кюнцллц шяхси сыьортанын 

инкишафында цстцнлцк тяшкил едян сыьорта нювляри щяйат сыьортасы вя пенсийа 

сыьортасы олмалыдыр. Республикада сыьорта ширкятляринин сайына ганунвериcиликля 

мящдудиййят гойулмамышдыр. Сыьорта фяалиййяти сащибкарлыг фяалиййятинин бир 

сащясидир вя Азярбайcан  rеспубликасынын ганунвериcилик актларына ясасян, физики 

вя щцгуги шяхсляр сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугуна 
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маликдирляр.Бундан ялавя, республикада фяалиййят эюстярян сыьорта ширкятляринин 

юз фяалиййятлярини нормал тямин етмяляри цчцн юлкядя кифайят гядяр сыьортайа 

cялб едиля биляcяк обйектляр мювcуддур. Сыьорта обйектляриня физики вя щцгуги 

шяхслярин ямлакы, мясулиййяти, щямчинин вятяндашларын щяйаты вя саьламлыьы 

дахилдир. Лакин бунун цчцн илк нювбядя физики вя щцгуги шяхслярин сыьортайа 

мараг вя инамынын артырылмасы, ящалинин бу сащядя маарифляндирилмяси 

истигамятиндя эениш тядбирляр щяйата кечирилмялидир. sыьорта ишинин инкишафы 

игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафы иля сых ялагядардыр. Шцбщясиз ки, 

игтисадиййатын диэяр сащяляри инкишаф етдикcя сыьорта хидмятляриня тяляб артыр вя 

бу зяминдя сыьортанын да инкишафы тямин едилир. Ейни заманда, базар 

игтисадиййаты юзц сыьорта ширкятляринин ишини вя сайыны тянзимляйир. Беля ки, саьлам 

рягабятя таб эятиря билмяйян сыьорта ширкятляри, тябии ки, сыьорта базарыны тярк 

етмяли олурлар. Щазырда сыьортайа ян чох мараг эюстярян республиканын ири 

сянайе мцяссисяляри, хариcи инвестисийалы мцяссисяляр, хариcи вятяндашлардыр. Ютян 

иллярля мцгайисядя юлкянин вятяндашларында да сыьортайа мараьын артмасы 

мцшащидя олунур. Беля ки, юлкя вятяндашларынын ев ямлакынын, тикилилярин, 

няглиййат васитяляринин сыьортасы цзря баьладыьы мцгавилялярин сайы кечмиш иллярля 

мцгайисядя артмышдыр. Бу ися, инсанларын шцурунда артыг сыьортайа мцнасибятдя 

дюнцш йаранмасынын тяcяссцмцдцр. 

Республиканын бир сыра сыьорта ширкятляри мцасир стандартлара уйьун офися, 

ялверишли ямяк шяраитиня малик олмагла йцксяк кейфиййятли вя дцнйа 

стандартларына уйьун сыьорта хидмятляри щяйата кечирирляр. Сыьортайа 

щявясляндирмя тядбирляри кими нязярдя тутулан эцзяштляр, сыьорта юдянишляринин 

алынмасы цчцн мцраcият едянляря йцксяк хидмят мядяниййяти, юдянишлярин 

вахтында верилмяси физики вя щцгуги шяхслярдя сыьорта ишиня мараг вя инам 

йарадыр. Мяруз галдыглары зярярлярин юдянилмясиня щеч бир проблемля 

гаршылашмадан наил олан сыьорталылар, нювбяти илляр цчцн сыьорта мцгавилялярини 

баьламагда мараглы олмагла йанашы, буну иcтимаиййятдя тяблиь етмиш олурлар. 

Bазар мцнасибятляри инкишаф етдикcя сыьорта сащясиня дя тяляб артмагда давам 

едир вя мялум олдуьу кими, тяляб вя тяклифин уйьунлашдырылмасы базар 

игтисадиййатынын ваcиб принсипляриндяндир. Azərbaycan bazarında  sığorta 
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sisteminin inkişaf tempi durmadan artır. Hal-hazırda respublikamızın sığorta bazarı 

çox vacib və təhlil nöqteyi-nəzərindən maraqlı inkişaf mərhələsindədir. 2012-cu 

ilin 1 yanvar tarixinə sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının strukturu aşağıdakı 

kimi olmuşdur. 

Cədvəl1. 
01.01.2012-cu il vəziyyətinə sığortaçılar və broker şirkətləri haqqında məlumat. 

Fəaliyyət göstərən sığortaçılar 
O cümlədən: 
Milli sığorta təşkilatları 
Birgə sığorta təşkilatları  
O cümlədən: 
Azərbaycan-İngiltərə 
Azərbaycan-Türkiyə 
Azərbaycan-İran 
Azərbaycan-ABŞ 
Azərbaycan-Rusiya 
Broker təşkilatları 
O cümlədən: 
Azərbaycan – Böyük Britaniya 
Nizamnamə kapitalı – 800,0 min manat 
800,0 min man-dan 1000,0 min man qədər 
1000,0 min man-dan artıq 

30 
 
21 
9 
 
4 
2 
- 
1 
2 
6 
 
2 
2 
1 
8 

 

Mənbə: Azərbaycan Statistik göstəriciləri, B-2012, s. 383 
Beləki, aparılan məqsədyönlü iqtisadi islahatlar nəticəsində daha zəif olan 

sığorta şirkətləri bazarı tərk etmişlər.Sığorta şirkətlərinin minimum nizamnamə 

kapitalının müntəzəm olaraq artırılması barədə hökümət tərəfindən qoyulan 

tələblər sığorta şirkətlərinin təsisçilərini bazardakı mövqelərinə dair bir daha 

düşünməyə vadar etmişdir.Səhim bazarına əsaslanan, sığorta bazarında birləşmə 

meylləri hiss olunmur. Hal-hazırda bazarda olan ən azı 5 kiçik sığorta şirkətinin 

nizamnamə kapitalının artırılması ilə bağlı problemləri mövcuddur. Məlum olduğu 

kimi, Nazirlər Kabineti tərəfindən sığortaçıların nizamnamə kapitalının hər il 100 

min AZN artırılmaqla 2012-ci ildə minimum məbləğin 5 mln. manat olması tələbi 

qoyulmuşdur. Hal-hazırda 800 min manat nizamnamə kapitalı olan sığortaçılar 

birləşmə yolu ilə ən azı 3 il müddətində bazarda qalmaq, inkişaf etmək, yeni 

layihələr həyata keçirmək imkanı əldə edirlər. 
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Kapitalın çoxluğu, ən nəhayət, bu kapitalı investisiyaya, o cümlədən, bank 

depozitlərinə, qiymətli kağızlara və s. yönəltməyə və gəlir əldə etməyə şərait 

yaradar. 

Cədvəl 2. 
Sığortaçıların məcmu kapitalı, min AZN. 
 2006 2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Məcmu 
kapital - 
cəmi 

11545,5 8983,2 17131,8 20925,1 27505,6 35988,4 45303,4 88505,1 

Nizamn
amə 
kapitalı 

6057,6 7629,66 15006,8 18359,4 22902,5 32312,5 41876,3 81678,3 

Əlavə 
kapital 

811,84 919,2 1685,4 2141,98 4138,4 3326,5 3227,7 6476,7 
 

Ehtiyat 
kapitalı 

4676,1 434,4 439,54 423,74 464,7 349,4 199,4 350,1 

 

Mənbə: Azərbaycan Statistik göstəriciləri, B-2012, s. 383 
Cədvəldən göründüyü kimi, sığorta bazarında məcmu kapital son səkkiz ildə 

təxminən 4 dəfə artmışdır.Nizamnamə kapitalından başqa, sığortaçıların əlavə 

kapitalı da artmışdır. Son səkkiz ildə sığorta şirkətlərinin əlavə kapitalı 5,3 dəfə 

artmış, ehtiyat kapitalı isə, əksinə azalmışdır. Səhim bazarı əsasında sığorta 

bazarının inkişaf səviyyəsini şərtləndirən əsas amillərdən biri də sığorta bazarında 

bir il ərzində toplanan sığorta haqlarının ümumi məbləğidir 

Cədvəl- 3 
Sığortahaqları, min AZN. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Könüllü 
sığortanövləri, 
ocümlədən: 

13040,16 34112,88 38489,94 53673,64 61298 76820,0 148879,7 

Şəxsi sığorta 1911,36 42830,4 4322,9 7250,98 9969,6 13110,0 30265,6 
Əmlak sığorta 8696,02 28231,78 33089,74 44791,02 49018,6 50110,0 91999,2 
Mülki 
məsuliyyət 
sığortası 

2432,78 1598,06 1077,3 1631,64 2309,8 13600,0 26614,9 

İcbari sığorta 
növləri 

2478,3 2958,26 3382,66 3790,56 4954,12 5740,0 46182,0 

Yekun 15518,46 37071,14 41872,6 57464,2 66252,12 82560,0 195061,8 
 

Mənbə: Azərbaycan Statistik göstəriciləri, B-2012, s. 384 

Cədvəldən göründüyü kimi, respublikamız üzrə sığorta haqlarının yığımı son 

altı ildə4,6 dəfə və ya 464% artmışdır. Bu müddət ərzində bir neçə icbari sığorta 

qanunlarının qəbul edilməsini nəzərə alsaq, icbari sığorta növlərinin inkişafının 

qənaətbəxş olduğunu qeyd edə bilərik. Könüllü sığorta növlərində əmlak sığortası 
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daha çox, şəxsi və məsuliyyət sığortası isə daha az çəkiyə malikdir. 6 il ərzində 

şəxsi sığorta növləri üzrə sığorta haqları 6,8 əmlak sığortası üzrə 2,8 dəfə artmışdır. 

Sığorta bazarının inkişaf perspektivlərinin təhlili zamanı diqqəti cəlb edən 

əsas göstəricilərdən biri də sığortaçılar tərəfindən sığortalılara və ya üçüncü 

şəxslərə ödənilən sığorta ödənişlərinin həİmidir. Bu göstərici sığorta 

münasibətlərində tərəflərin öz öhdəliklərini neİə yerinə yetirməsini, bazarın 

durumunu, müxtəlif sığorta növləri üzrə zərərlik dərəİəsini, bazarın bir il ərzində 

düşdüyü zərəri, sığorta şirkətlərinin ödəniş qabiliyyətini xarakterizə edir. Sığorta 

bazarında son 5 ildə həyata keçirilmiş sığorta ödənişlərinin strukturunu müşahidə 

etməklə bazarda olan mövcud vəziyyəti təhlil etmək olar. 

Cədvəl 4 
Sığorta ödənişləri, min manat. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Könüllü 
sığortanövləri, 
ocümlədən: 

3325,96 8680,36 4975,46 12872,4 12527,72 17070,0 41370,2 

şəxsi sığorta 254,34 1209,98 2627,26 3570,62 4865,52 5050,0 16160,0 
əmlak sığorta 2701,28 7084,46 2007,26 8926,02 7312,14 11620,0 23860,2 
mülki 
məsuliyyət 
sığortası 

370,34 385,92 340,8 375,76 350,06 400,0 1350,0 

İcbari sığorta 
növləri 

1203,6 1363,4 1750,04 1860,36 2208,5 2040,0 22467,9 

Yekun 4529,56 10043,76 6725,5 14732,76 14736,22 19110,0 63838,1 
 
Mənbə: Azərbaycan Statistik göstəriciləri, B-2012, s. 385 
 

Cədvəli təhlil etsək görərik ki, bu illər ərzində sığorta ödənişlərinin həcmi 

təxminən 14,1 dəfə artmışdır. Bunu, əlbəttə ki, gözlənilən bir hal hesab etmək olar. 

Beləki, son 5 ildə sığorta haqlarının artımı, həm də sığorta ödənişlərinin də 

artacağını proqnozlaşdırmağa əsas verir. Çünki, daha çox sığorta haqqı, daha çox 

sığorta müqaviləsi, daha çox sığorta obyekti, daha çox sığorta riski deməkdir. Təbii 

olaraq, belə bir şəraitdə daha çox sığorta hadisələrinin baş verməsi, sığorta 

ödənişlərinin artımı qaçılmazdır. Sığorta ödənişlərinin tərkibində könüllü sığorta 

növləri üzrə ödənişlər icbari növlərlə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Könüllü və 

icbari sığorta növlət üzrə sığorta ödənişlərinin dinamikası müxtəlifdir. Sığorta 

ödənişləri sırf hadisələrin baş verməsi ehtimalı ilə bağlı olunduğundan bu göstərici 

üzrə heç də həmişə artım dinamikası müşahidə olunmaya da bilər. Yəni, əgər 
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sığorta haqlarının ilbəil artımı müşahidə olunursa, sığorta ödənişlərinin həcmi 

artmaya da bilər. Çünki sığorta şirkətləri, sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları bir 

tərəfdən hər il daha çox müqavilə bağlamağa, daha çox sığorta haqları yığmağa 

çalışırlarsa, digər tərəfdən zərərlə nəticələnə biləcək hadisələrin qarşısını almaq 

üçün tədbirlər görürlər. Bu tədbirlər sırasında sığortaçılar sığorta haqları hesabına 

qarşısı alınma fondları yaratmaqla, bu fonda cəmləşən vəsaitlər hesabına 

təhlükəsizlik tədbirləri, o cümlədən, yanğına qarşı qurğuların quraşdırılması. 

Zərərlərin minimallaşdırılması istiqamətində işlərin görülməsi və s. həyata 

keçirirlər.  

Respublikamızın müasir sığorta bazarının vəziyyətini daha dərindən təhlil 

etmək üçün bağlanmış sığorta müqavilələrinin sayının və onların növlər üzrə 

bölgüsünün araşdırılması maraqlı olar. Beləki, son 8 il ərzində bağlanmış sığorta 

müqavilələrinin sayı sığorta bazarının iştirakçılarının sayını xarakterizə etməklə, 

sığorta münasibətlərinin iştirakçılarının miqdarİa artması, əhalidə sığorta 

biliklərinin formalaşması, sığortaçılara inamın yaranması və s. məsələləri analiz 

etməyə imkan verir. 

Cədvəl 5. 
Sığorta müqavilələrinin sayı, ədəd. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Könüllü  327664 387120 321506 2472347 451991 502282 934299 
İcbari  128592 153463 147073 172053 562615 293995 5902449 
Cəmi  456256 540583 468579 2644400 1014606 796277 6836748 

 
Mənbə: Azərbaycan Statistik göstəriciləri, B-2012, s. 387 

Cədvəldən göründüyü kimi, sığorta müqavilələrinin sayı göstəricisi də sığorta 

ödənişləri kimi stabil göstərici deyil və daim müxtəlif istiqamətlərdə azalan və ya 

artan templə dəyişir. Ümumilikdə, son 8 ilin nəticələrinə əsasən demək olar ki, 

sığorta müqavilələrinin sayı 15 dəfəyə yaxın artmışdır 

2.3. Kiçik biznesin inkişafında sığorta şirkətlərinin müasir 

xüsusiyyətləri 

Kiçik müəssisələr bazarda yeni yaranan məhsula tələbata uyğun olaraq 

öz fəaliyyətlərini quraraq bazarın daxili dəyişikliklərinə tez reaksiya 

göstərirlər. Bu müəssisələr bazarda tələbat geniş olan məhsulu qısa 
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müddətdəözününküləşdirməyi bacarırlar. Məsələn, Yaponiyada kiçik 

müəssisələr təcrübə istehsalını həftəərzində təşkil edib həyata keçirə bilirlər. 

Halbuki bunu böyük müəssisələrdə etmək çox böyek vaxt itkisinə səbəb olardı. 

Kiçik müəssisələr həm də yerli istehlak bazarlarında geniş tələbat olan son 

məhsul istehsalıüzrə ixtisaslaşdırılmış olurlar. Bura əsasən tez xarab olan 

yeyinti məhsulları, zərgərlik məhsulları, geyim, ayaqqabı və s. daxil edilir. 

Kiçik biznesin qurulmasında informasiya əsas amildir. Yetərincə dolğun 

informasiyanın olmaması kiçik biznes subyektlərinə bazarda lazımınca çıxış 

etməyə imkan vermir. Şirkətin mə`lumat tə’minatı dedikdə, şirkətin fəaliyyəti 

üçün zəruri olan mə`lumatın bütün mənbələrinin külliyyatı və onun alınması 

nəzərdə tutulur. 

Kiçik biznesin subyektləri həm fiziki şəxslər və həm də hüquqi şəxslər ola bilər. 

Fiziki şəxslər həm ayrılıqda kiçik biznesin 1 hissəsi kimi, hım də hüquqi şəxs 

yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərərək kiçik biznesin subyektinəçevrilir. 

Fiziki şəxslərin sahibkarlıq faliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusuyasında öz əksini tapmışdır. Vətəndaşların hüquq 

və vəzifələri hər şeydən əvvəl qanunlar və başqa hüquqi aktlarla nəzərdə 

tutulmuşəsasların nəticəsidir. 

Insan hüquqları fərdi sahibkarın imkanlarının genişlənməsinə imkan 

verir. Ama hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların 

fəaliyyəti də hüquqi şəxslərin fəaliyyətini tənzimləmək məqsədi ilə qəbul edilən 

qanunlar və qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Bu onu göstərir ki,hüquqi 

şəxslərin hüquq və vəzifələri eyni zamanada hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət 

göstərən fərdi sahibkarlara da aid edilir. Məsələn, o əmək müqaviləsi ilə işə işçi 

qəbul edə bilər, sahibkarlıq fəaliyyətinin bütün növləri ilə məşğul ola bilər, eyni 

zamanda əldə etdiyi fəaliyyət lisenziyasına uyğun olaraq “Azərbaycan 

Respublikasının kiçik biznesə dövlət yardımı haqqında” qanununa əsasən 

bütün növ yardım və dəstəklərdən istifadə edə bilər və s. Fiziki şəxs fərdi 

sahibkar statusu almaq üçün qeydiyyatdan keçməli və bu barədəşəhadətnamə 

almalıdır. Hüquqi və normativ aktlara uyğun olaraq fərdi sahibkar hüquqi 
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ünvanına uyğun vergi orqanında qeydiyyatdan keçməlidir. O, eyni zamanda 

pensiya fondunda, məcburi tibbi sığorta fondunda, səsial sığorta fondunda, işə 

işçi qəbul edəcəyi təqdirdə onların qeydiyyatdan keçməsi üçün məşğulluq 

fondunda da qeydiyyatdan keçməlidir. Öz sahibkarlıq fəaliyyətini həyata 

keçirə bilmək üçün fərdi sahibkar istənilən bankda özünə hesablaşma hesabı, 

cari hesab, kredit hesabı, depozit hesabı, valyuta hesabı aça bilər. 

Göründüyü kimi kiçik biznes bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində 

bütün ölkələrin iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsidir. Kiçik biznes olmadan 

bazar iqtisadi sisteminin normal təşəkkülü və inkişafı mümkün olmazdı. 

Dünya praktikasında olduğu kimi Azərbaycanda da kiçik biznes özəl sektorda 

oynadığı rol baxımından maraqlıdır.  

 Risqlərin  inkişaf etməsinin statistik qanunauyğunluqlarını və onlarla 

əlaqədar zərərlərin aşkar edilməsi  riskin təşkil edilməsinin əsas 

elementlərindən biridir. Bu cür qanunauyğunluqları qurmaq üçün bir sıra illər 

ərzində statistik müşahidələrin aparılması zəruridir. Бу рискин нормал 

бюлцшдцрцлмяси вя ондан кянарлашма функсийаларыны гурмаьа имкан верир. 

Сыьорта цзря ямялиййатлар апарылдыгда сыьорта тарифляринин щесабланылмасы 

базасына бу cцр функсийалар гойулмушдур. Статистик мцшащидялярин апарылдыьы 

дюврц – сыьортада тариф дюврц адландырырлар. Мцшащидя етмя дюврц ня гядяр 

узунмцддятли вя риск амилинин, онларла ялагядя олан зярярлярин учоту ня гядяр 

там оларса, сыьорта мцгавиляляринин баьланылмасында истифадя едилян сыьорта 

тарифляри дя бир о гядяр ясасландырылмыш олур. Зярярлярин инкишаф етмясинин тящлили, 

hямчинин сыьортачылар цчцн мцщцм олан эюстяриcиляри баш вермиш, лакин 

билдирилмямиш зярярляр ещтийатыны, зярярлилик дяйишмяляри ещтийатыны вя гязалар 

ещтийатыны прогнозлашдырмаьа имкан верир. Ейни заманда статистик 

мцшащидялярин спектри кифайят гядяр эениш олмалыдыр ки, бюйцк ядядлярин 

йерляшдирилмяси ганунларындан вя рисклярин, зярярлярин бюлцшдцрцлмяси 

функсийаларынын гурулмасы цчцн ещтималлар нязяриййясиндян истифадя едилмяси 

мцмкцн олсун. Риск вя зярярлярин инкишаф етмясинин статистик 

ганунауйьунлугларынын ашкар едилмясинин гейри-мцмкцнлцйц рисклярин идаря 
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едилмяси мягсяди цчцн кифайят гядяр тез-тез сыьортадан истифадя едилмясинин 

гейримцмкцнлцйцня сябяб олур. Мясялян, бир чох сыьорта cямиййятляри СПИД 

кими йени хястялийин статистика cящятдян ясасландырылмыш ещтималынын олмамасы 

сябябиндян щямин хястяликля хястялянмя щалларындан сыьортанын апарылмасындан 

имтина едир. Бязи щалларда ещтималлар нязяриййяси йени яразидя вя йа диэяр 

тядгигат субйекти цчцн тядгиг едилян йени рисклярин, йа да мялум олан рисклярин 

кифайят гядяр статистики, йахуд дягиг мцшащидяляри олмадыгда зярярлярин алынмыш 

функсийаларынын аналоэийасы цзря моделляшдирмяйя вя тятбигетмяйя йол верир. 

Мялумдур ки, сыьорта тарифляринин  щесабланылмасы базасына сыьорта дюврц 

ярзиндя щямин яразидя баш верян вя мцяййян рискляр тяряфиндян вурулан 

зярярлярин эюзлянилян кямиййяти иля сыьорта тарифляри мигдары арасында 

еквивалентлик гойулмушдур. Бу мцддяадан бир нечя нятиъя йараныр: 

- статистик мцшащидяляр ясасында алынан нятиъяляр доьрудур вя йалныз тядгиг 

едилян яразидя (вя йа рисклярин сечилмясиндя) истифадя едиля биляр; 

- эяляъякдя щесабламаларын ясасландырылмасы йалныз илкин щесаблама базасына 

гойулмуш щямин тариф дюврц цчцн йохланыла биляр. 

Риск вя зярярлярин фактики бюлцшдцрцлмясинин щесаблама эюстяриcиляриндян 

кянарлашма ещтималы да бюйцкдцр, беля ки, тящлил едилян обйектлярин 

хцсусиййятляри дя дяйишя биляр. Мцтяхяссислярин гиймятляндирмяляриня эюря 1992-

ъи илдя баш вермиш Ендрйу гасырьасы АБШ-да 15,0 млрд. АБШ доллары мябляьиндя 

зяряр вурмушдур ки, бу да мцасир дяйярля 6 дяфя чохдур. Йалныз бу нцмуня 

риск менеcментин щяйата кечирилдийи обйектляря мцнасибятдя рискляря тяряф 

мейиллилийин дяйишмясинин cари мониторингинин зярури олмасыны эюстярир. Рискин 

гиймятляндирилмясинин мцщцм елементи – рискин баш вермяси нятиcясиндя 

вурулмуш максимум мцмкцн олан зярярин прогнозлашдырылмасыдыр. Бу cцр 

анлайышын тятбиг едилмяси рискин идаря едилмяси иля ялагядар олан мясряфляри 

оптималлашдырмаьа имкан верир. Рискин баш вермяси нятиъясиндян обйектин 

зядялянмясинин максимум дяряcясини мцяййян едян максимум мцмкцн олан 

зяряр фярзиййяси ямлак сыьортасында ямяля эялмишдир. Гаршысыалынма тядбирляринин 

системи мювcуд олдугда рискин баш вермяси нятиcясиндя бцтцн обйект дейил, 

ещтимал едилир ки, онун мцяййян щиссяси мящв ола биляр. Максимум мцмкцн 
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олан зярярин  гиймятляндирилмяси цчцн обйектин планындан истифадя едилир, йаньын 

тящлцкясизлийи системи, йаньынын башга биналара кечмясинин гарнысыны алан 

тяcридетмя вя йайылмама системляри юйрянилир, истещсалатда биналар вя гурьулар 

тикилдикдя истифадя едилян материалларын йанмасы вя башга амилляр тящлил едилир. Бу 

cцр йанашманын цмуми сямярялилийи иля фактики зярярин щесабланылмыш максимум 

мцмкцн олан зярярдянйцксяк ола биляcяйини гейд едяк. Беля ки, Нйу-Йоркдакы 

тиcарят мяркязини (11.09.2001-ъи илдя баш вермиш террор ямялиййаты) сыьорта 

етдикдя сыьорта мцгавиляси баьланаркян бу биналардан биринин сыьорталанмадыьы 

ашкар едилмишдир, беля ки, максимум мцмкцн олан зярярин гиймятляндирилмяси 

ики бинанын ейни заманда конструктив мящв олмасынын гейри-мцмкцнлцйц 

фярзиййяси ясасында гурулмушду.Беляликля, риск идаряетмяси просесиндя рискин вя 

зярярлярин щесабланылмасынын тящлил едилмяси просеси рисклярин щярякятинин вя 

онларын вурдуглары зярярлярин рийази гиймятляндирилмясиня вя 

моделляшдирилмясиня ясасландырылмыш мцряккяб просесдир. Риск идаряетмясинин 

биринcи ики мярщяляси: 

- рисклярин ейниляшдирилмяси вя тящлили риск менеcменти субйектиня рискин идаря 

едилмяси цсуллары барядя стратеjи гярарларын гябул едилмяси цчцн зярури олан 

мялуматы алмаьа имкан верир. Яняняви олараг ашаьыда эюстярилян рисклярин 

идаря едилмясинин ясас цсулларыны айырырлар: 

- зярярлярин вя онларын мигдарынын азалдылмасына йюнялдилмиш рискляря нязарят 

едилмяси; 

- мцмкцн олан зярярлярля ялагядар олан фяалиййятин дайандырылмасы вя йа 

активляря сащиб олмаг йолу иля рискдян имтина етмяк. Сащибкар няглиййат 

васитясинин сатын алынмасындан имтина едя биляр вя иcаряйя эютцрцлмцш 

автомобилдян истифадя етмякля ямлакын оьурланмасы рискиндян гачмаг имканы 

ялдя едир. Даь хизяйи идманы иля мяшьул олма нятиcясиндя зядянин алынмасы 

рискини адят щалыны алмыш  хоббини дяйишмякля хейли азалтмаг олар; 

- истещлакчыларын щяйатына вя саьламлыьына, ятрафдакы тябии мцщитя зярярин 

вурулмасы иля ялагядар потенсиал зярярлярдян 

гачмаг мягсяди иля мцяссися кимйяви актив маддяляр истещсалыны дайандыра 

биляр; 
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- активлярин вя рискя мяруз галан башга обйектлярин фяалиййятинин 

диверсификасийасы. Биналарын бир-бириндян хейли мясафядя аралы йерляшмяси йаньын 

нятиcясиндя онларын ейни заманда мящв олмасыны азалтмаьа имкан верир. 

Дисклярдя сахланылан мялуматларын мцнтязям олараг сурятинин чыхарылмасы вя 

онларын бир-бириндян айры йанмайан биналарда сахланылмасы мялумат 

файлларынын мящв олмасынын вя итирилмяси рискини азалдыр. Гиймятли шейлярин бир-

бириля баьлы олмайан груплар вя мцхтялиф дашыйыcылар тяряфиндян дашынмасы 

ямлакын мящв олмасы рискини азалдыр. Йцксяк менеcер вязифяляриндя чалышан 

шяхсляринкорпоратив сийасяти щцдудларында ейни вахтда учмасыны гадаьан едян 

ширкятдя ясас шяхслярин ейни вахтда да итирилмяси рискини хейли ашаьы салыр; 

- гаршысыалынма тядбирляринин щяйата кечирилмяси. Гаршысы алынма тядбирляринин 

классик нцмуняляриня щяр йердя йаньынсюндцрянлярин гурашдырылмасыны, 

йанмайан материаллардан щазырланмыш мебелдян истифадя едилмясини, мцмкцн 

оланрисклярин нятиcяляринин азалдылмасына йюнялдилмиш диэяр буна охшар 

тядбирлярин вя спринклерлярин мяcбури гайдада йерляшдирилмяси тядбирлярини дахил 

етмякля йаньына гаршы тядбирлярин щяйата кечирилмяси аид едилир. Спринклерин 

гурашдырылмасы иля сыьорта щадисяси баш вердикдя мясряфлярин азалдылмасы 

проблеми щялл олунмур: 

- потенсиал зярярлярин риск идаряетмяси хцсуси вясаитляри щесабына юртцлмясини фярз 

едян рискин тутулмасы; 

- мягсядли ещтийатларын вя фондларын йарадылмасы. Бу cцр ещтийатлар щям пул, 

щям дя натурал формада йарадыла биляр. 

Яэяр ганунвериcиликля башга щаллар нязярдя тутулмамышдырса, онда мянфяят 

верэийя cялб едилдикдян сонра ещтийатларын йарадылмасы мягсядляриня вясаитляр 

йюнялдиля билиняр. Адятян бу cцр фондларын мягсядли хцсусиййяти–зярярлярин 

юртцлмяси щалында онлар йарадылдыгда эюстярилмир, бир гайда олараг, йарадылмыш 

фондларын вя ещтийатларын «сыьорта» хцсусиййяти ялверишсиз щадисяляр (щадисяляр) 

баш вердикдя айдынлашыр. Бундан башга, мцщасибат балансында йарадылан 

фондлар вя ещтийатлар тез сатыла билян вя йа чятин сатыла билян активлярля тягдим 

олунмушдур ки, бу да сыьорта щадисяляри баш вердикдя ямяля эялмиш мясряфлярин 

арадан галдырылмасы цчцн зярури олан пул вясаитляринин алынмасына эюря тез сатыла 
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билмир. Юзцнц сыьорта етдирмя. Мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки, риск идаряетмяси 

субйектинин тез-тез тякрарланан, юз мигдарына эюря чох бюйцк олмайан 

зярярлярин баш вермяси щалында юзцнц сыьорта етдирмядян истифадя етмяк  

мягсядяуйьундур ки, бу да потенсиал зярярлярин вя онларын нятиcяляринин 

ещтималыны мцяййян етмяйя имкан верир. Бу рискляр юз тябиятиня вя мцмкцн 

олан нятиъяляриня эюря ейни cцр олмалыдырлар. Юзц сыьорта етдирмянин дя 

щямчинин юз гиймятляри вардыр. Мясялян, юзцнц сыьорта етдирмя мягсядляри цчцн 

бинанын дяйяриня еквивалент олан 1,0 млн. доллары ещтийатда йыьмышдыр, бу ону 

эюстярир ки, вясаит тясяррцфат дювриййясиндян чыхарылмышдыр вя бу cцр сыьорта 

етдирмянин гиймяти ил ярзиндя банкын мцддятли депозитиндя йерляшдирилдикдя 

алынмыш минимум нормал эялирлилик эюстяриcисиня мцвафиг олаcагдыр. Юзцнц 

сыьорта етдирмянин тятбиг едилмяси мящдуддур, беля ки, о, риск менеcменти 

субйектинин нормал тясяррцфат дювриййя вясаитляриндян хцсуси фондлара айырма 

иля ялагядардыр. Потенсиал зярярин мигдары ня гядяр чох оларса, бу cцр айырма 

да бир о гядяр чох олмалыдыр. Юзцнц сыьорта етдирмянин зярурилийи ики ясас 

сябябля изащ едиля биляр: 

Сыьортадан башга, диэяр гайдаларла сыьорта мцдафиясинин тяшкил едилмясинин 

тямин едилмясинин гейри-мцмкцнлцйц вя йа рисклярин вурулмуш зярярин явязини 

юдяйябилмя хцсусиййяти иля. Мисал цчцн, сыьорта щадисясинин баш вермяси 

ещтималыны щесабламаг гейри-мцмкцн олан рискляря мцнасибятдя вя 

бюлцшдцрцлмяси нормал рисклярдян фярглянян рискляр. Мягсядли фондларын вя 

ещтийатларын йарадылмасыны вя юзцнц сыьорта етдирмяни рискин тутулмасынын 

мцстягил формасы кими айырараг биз онлара риск менеcменти субйектинин нормал 

пул вя йа тясяррцфат дювриййясиндян вясаитлярин айрылмасы мягсядляри яламятиня 

эюря щяддляр гойуруг. Икинъи щалда, мящз «сыьорта етмя» мягсядляри 

мцяййянедиъи, биринъи щалда ися сыьорта зярярляринин юртцлмясиндя вясаитлярдян 

истифадя едилмяси зярярин мювcуд олмасындан вя сыьорта щадисясинин баш вермяси 

тарихиня йарадылмыш ещтийатларын галыгларындан асылыдыр. Лакин мцхтялиф 

мягсядляр цчцн ещтийатларын йарадылмасына чох вахт ганунвериcиликля иcазя  

верилмир. О cцмлядян, Русийа ганунвериъилийи верэийя ъялбетмядя вя мцщасибат  

учотунда «юзцнц сыьорта етдирмя» мягсядляри цчцн мягсядли ещтийатлар 
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йаратмаьа имкан вермир.Кептив сыьорта. Кептив сыьортанын мащиййяти 

мцстясна олараг тясяррцфат тяшкилатынын щямин групуна мяхсус олан рисклярин 

идаря едилмяси цчцн малиййя-сянайе групу щцдудларында тюрямя ширкятлярин тясис 

едилмясини нязярдя тутдуьундан рискин верилмясини дейил, рискин тутулмасы 

формасы кими кептив сыьортаны айырырыг. Бир гайда  олараг, кептив сыьортачылар 

ялверишли верэи ганунвериcилийи олан юлкялярдя (Бермуд, Гибралтар, Мен адасы, 

Кипр вя Оффшор зона адландырылан бир сыра башга юлкяляр вя яразиляр) тясис едилир 

ки, цмумиликдя ширкятляр группу цчцн риск менеcменти иля ялагядар олан 

мясряфляря ялавя олараг гянаят етмяйя имкан верир. Дцнйада кептив сыьорта  

ширкятляринин мигдары 1000-дян чохдур. Кифайят гядяр тез-тез мцяййян рисклярин 

(мясялян, авиасийа) сыьортасы цзря ихтисаслашан кептив сыьортачылар гаршылыглы 

тякрарсыьорта вя бизнесин бирликдя апарылмасы мягсядляри цчцн пулларда 

бирляширляр. Кептив сыьортачыларын истифадя етдикляри потенсиал цстцнлцкляр ашаьыда 

эюстярилян амиллярля ялагядар ола биляр: верэи цстцнлцкляри; тякрарсыьортайа 

гянаят; кептив сыьортачыны тясис едян ширкятляр тяряфиндян групда малиййя 

ахынларына йахшы нязарят етмя; потенсиал мянфяят. Бунунла бирликдя риск 

менеcментин бу формаларынын эюстярилян нюгсанлары да бунлардыр: кептив 

сыьортачынын тясис едилмяси вя онун фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси иля ялагядар 

олан илкин йцксяк мясряфляр; верэи ганунвериъилийинин мцмкцн ялверишли олмайан 

дяйишикликляри; хейли мигдарда тякрарсыьортайа зярурилик; малиййя-сянайе 

групунун ясас бизнесиня мяхсус олан потенсиал рисклярин вя тящлцкялярин  

гиймятляндирилмямяси. Рискин дашынмасында иштирак етмя. Бир чох сыьорта 

нювляриндя рискин дашынмасында сыьорта субйектинин иштирак етмяси йалныз арзу 

едилян олмайыб, лакин сыьортанын шяртляриня эюря бир чох сыьорта ширкятляриндя 

мяcбуридир. Рискдя иштирак  етмянин шярти вя шяртсиз франшиза формалары ола биляр. 

Яэяр франшиза яввялки иллярдя шяхси ямлак, автоняглиййат сыьорталарында, дяниз 

сыьортасында истифадя едилирдися, сон иллярдя марагланан сыьорталынын рискдя 

иштирак етмясинин бу формасы сянайе сыьортасы формаларында, о cцмлядян сыьорта 

щадисяси цзря агрегат франшиза формасында тибби сыьорта, кредит сыьортасы 

мцгавиляляриндя вя башга нювлярдя истифадя едилир. Сыьота мцгавилясиня ялавя 

олараг рискин дашынмасында иштирак етмя сыьорта мцгавилясинин гиймятини хейли 
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ашаьы салыр, рискляря вя сыьорта едилмиш сыьорта обйектляринин вязиййятиня нязарят 

етмякдя идаряетмя субйектинин мараглы олмасыны артырыр. Сыьорта риск 

менеcмент субйектиндян рисклярин вя онунла ялагядар олан зярярлярин бу 

мягсядляр цчцн хцсуси олараг йарадылмыш башга шяхся - тяшкилата верилмясини 

тяклиф едир.  

Щцгуги  нюгтейи-нязярдян «рискин бу cцр верилмяси» мцгавиля вя йа 

ганунунун эюстяриши ясасында щяйата кечириля биляр. Лакин сыьорта о щалда 

мцмкцндцр ки, рискин верилмяси бунда мараглы олан бир чох шяхсляр тяряфиндян 

щяйата кечирилсин. Бюйцк ядядляр ганунларынын вя ещтимал нязяриййясинин 

тялябляриня ясасланан бу шярт ону билдирир ки, айры-айрылыгда эютцрцлмцш сыьорта 

иштиракчыларында (риск менеъмент субйектляриндя) баш вермиш зярярляр бцтцн 

сыьорта иштиракчылары тяряфиндян юдянилмиш сыьорта мцкафатлары щесабына 

юртцлмялидир. Бу механизм бцтцн мялум олан сыьорталар цчцн цмумидир. Диэяр 

тяряфдян сыьортанын конкрет тяшкил олунмасы бир чох щалларда риск менеcменти 

субйектинин ирадясиндян (гярарындан), сыьортанын щяйата кечирилдийи рисклярин 

мигйасындан вя фялакятлилийиндян асылыдыр. 

Сыьортанын цмуми яламятляри ашаьыдакылардыр:  

- рискин башга шяхся верилмяси; 

- рисклярин гябул едилмясиня эюря сыьорта щагларынын юдянилмясини нязярдя тутан 

явяз юдямя; 

- зярярлярин статистик cящятдян ещтимал едилян бюлцшдц рцлмясиня табе олан 

рисклярин мящдуд вя охшар сийащысы; 

- зярярляр йалныз сыьортада иштирак едян вя йалныз сыьорта едилмиш ямлак 

мянафеляриня мцнасибятдя субйектляря юдянилир; 

- сыьорта етмяк мягсядляри цчцн йарадылмыш ихтисаслашдырылмыш тяшкилатын мювcуд 

олмасы. 

Сыьорта игтисади фяалиййятин хцсуси нювц кими сыьорта едилмиш ямлак 

мянафеляриня зяряр вурулдугда сыьорта юдянишляринин щяйата кечирилмясини, 

сыьорта щаггларынын алынмасыны вя сыьорта ещтийатларынын йарадылмасыны тямин 

едян ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлар (сыьортачылар) тяряфиндян сыьорта иштиракчылары 

(сыьор талылар) арасында ямлак мянафеляриня вурулмуш зяряр рискинин йенидян 
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бюлцшдцрцлмяси иля ялагядардыр. Сыьорталылар арасында рисклярин йенидян 

бюлцшдцрцлмяси дедикдя сыьорталылардан щяр биринин ямлак мянафеляриня 

вурулмуш зярярин потенсиал рискинин щамыйа «пайланмасы» вя бир нятиъя кими 

сыьорталылардан щяр бири фактики баш вермиш зярярин явязинин юдянилмясиндя 

иштиракчыйа чеврилян хцсуси просес кими баша дцшцлцр. Бу ъцр йенидян 

бюлцшдцрмя йалныз рисклярин садцфи щадисяляря мцнасибятдя мцмкцндцр. 

Тясадцфи щадисялярин баш вермяси вятяндашларын щяйат вя саьламлыьына зийанын 

вурулмасына вя йа онларын, сащибкарларын ямлакына, ямлак мянафеляриня зярярин 

вурулмасына сябяб олур. Онлар цчцн щадисялярин баш вермясинин ейни заманда 

тясадцфилийи вя ещтималлылыьы характерикдир. Бу ъцр мцнасибятлярдя ясас ан – 

йенидян бюлцшдцрмя просесинин тяшкилини тямин едян сыьортачынын сыьорта 

щаггыны (сыьорта мцкафатыны) юдямясидир. Анъаг бу ону билдирмямялидир ки, 

топланмыш сыьорта щаглары чатышмадыгда сыьортачы тясяррцфат субйектиндян ямяля 

эялян зярярин явязинин юдянилмясиндян азаддыр. Мящз, бу шяраит ялавя риски – 

сащибкарлыг рискини сыьортайа тяклиф едир. Мящз она эюря дя бир чох юлкялярин 

ганунвериcилийиндя кифайят гядяр бюйцк капитала сащиб олан ихтисаслашдырылмыш 

тяшкилатлар тяряфиндян сыьортанын апарылмасынын мяъбури шярти мцяййян 

едилмишдир.Ачыг кредит хяттляриндян истифадя едилмяси вя йа ачыг банк 

тяминатларынын мювъуд олмасы баш вермиш зярярлярин юртцлмяси цчцн зярури олан 

ялавя вясаитлярин алынмасыны хейли асанлашдыра биляр. Кредит ещтийатлары мящдуд 

ола биляр, кредитлярдян истифадя едилмя дюврц дя кредит мцгавилясинин мцддяти иля 

мящдудлашдырылыр ки, бу да цмумиликдя кредит вясаитляриндян зярярлярин 

юртцлмяси мягсядляриня истифадя олунма сямярялилийини ашаьы салыр. Кредитдян 

истифадя едилмянин гиймяти рисклярин идаря едилмясинин бу цсулуну истифадя 

етдикдя нязяря алынмалыдыр. Бунунла бирликдя кредитдян истифадя етмяйя эюря бу 

cцр мясряфлярин вя фаизлярин там мигдарда ишлярин вя хидмятлярин майа дяйяриня 

аид етмя имканы сон нятиcядя мцяййян рискляри идаря етмянин бу формасыны 

башгаларына нисбятян даща cялб едяндир- мясялян, юзцнц сыьорта етдирмя вя йа 

мянфяятдян хцсуси фондларын йарадылмасы. Эцндялик ямялиййатларда рискя йол 

вермямяк цчцн мцддятли сазишлярин вя опсионларын баьланылмасыны тяклиф едир. 

Мясялян, нефт чыхаран вя йа емал едян мцяссися цчцн нефт вя нефт мящсулларына 



 50

олан гиймятлярин дяйишмяси иля йа планлашдырылмамыш мянфяятин алынмасы, йа да 

эюзлянилмяз зярярлярин йаранмасына сябяб ола биляр. Яэяр истещсалчы 

мцгавилянин гцввядя олдуьу бцтцн мцддят ярзиндя гиймяти гейд едяряк 

мцяййян едилмиш мцддятя сазиш баьлайырса, онда бу, нефт емал едян 

мцяссисянин фяалиййятиндя мялум олан мцяййянлийи вя прогнозлашдырманы 

апармаьа имкан веряр. Айдындыр ки, бу заман истещсалчы нефтя олан дцнйа 

гиймятляринин эюзлянилмядян йцксялмяси щалында ялавя эялирляр ала билмир. Она 

эюря дя риск менеcменти субйектинин бизнесин тяшкилиндя вя йа эюзлянилмяз 

нятиъялярин (щям мцсбят, щям дя мянфи) алынмасында мцмкцн олан сабитлийин 

дахил едилмясини сечмялидир. Рисклярин идаря едилмясинин йухарыда эюстярилян 

цсуллары бир-бирини инкар етмир. Бундан башга, рисклярин идаря едилмяси ня гядяр 

баланслашдырылмыш вя мцхтялиф оларса, онда онларын нятиcяляринин тятбиг едилмяси 

дя бир о гядяр габагcадан хябяр  верилян вя сямяряли олар. 

Риск –менеcментин сон мярщяляси – рискляря нязарят етмядир. Мящз бу 

мярщялядя ширкятин бцтцн бюлмя вя функсийаларында рисклярин идаря едилмяси 

цсуллары барядя гябул едилян гярарларын тятбиг едилмяси тямин едилир. Рисклярин 

идаря едилмяси иля ялагядар олан конкрет ямялиййатларын мониторинги бу 

ямялиййатларын дяйяриня нязарят етмяк нятиcяляри барядя рящбярлийя 

мялуматларын вахтында щазырланмасы вя ямяли тяcрцбя ясасында гярарларын гябул 

едилмясиндя дяйишикликлярин едилмяси зярурилийи имканыны верир. 

Bazar iqtisadiyyatının yaranması və inkişafı vətəndaşların vəəmtəə 

istehsalçılarının maraqlarını qorunmasında sığortanın rolu daha da  artırdı. 

Sığortaya tələbin artması yeni özəl sığorta şirkətlərinin yaranmasına və tələbin 

artması yeni özəl sığorta şirkətlərinin yaranmasına və inkişafına şərait yaratdı. 

Sığorta xidmətlərinin artması, sığortalılarla sığortaçılar arasında 

münasibətlərin genişlənməsi sığorta bazarının yaranmasını təmin etmiş oldu. 

Sığorta bazrı anlayışı iki aspektə ayrılır. Birincisi, sığorta bazarı alqı-satqı 

obyekti xüsusi növ əmtəə sığorta müdafiəsi olan iqtisadi münasibətlərin 

spesifik bir sahəsidir və burada tələb və təklif formalaşır. Bazar sığortaçı ilə 

sığortalı arasında üzvi əlaqəni təmin edir. Ikincisi, sığorta bazarı sığorta 

fəaliyyətini həyata keçirən sığorta və təkrar sığorta təşkilatlarının inteqrasiya 
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olunmuş mürəkkəb sistemidir. Sığorta bazarının fəaliyyəti dəyər qanununa və 

təklif qanununa tabe olur.             

Sığorta bazarının formalaşmasının  və inkişafının  obyektiv əsasını sığorta 

müdafiəsinə  olan ictimai tələbat  təşkil edir.Bu da ziyanın ödənməsi və 

gözlənilməyən fövqəladə hadisələrdən zərər çəkənlərə pul yardımının 

göstərilməsi yolu ilə təkrar istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etməyə  

imkan verir. Sığorta bazarının inkişafının ikinci şərti, cəmiyyətin sığorta 

müdafiəsinə  tələbatının  bütün   müxtəlif formalarınıödəməyə qabil olan  

kifayət qədər müstəqil sığorta şirkətlərinin  mövcud olmasıdır.Sığorta 

xidmətlərini  satan sığortaçılar  və sığorta müdafiəsinə ehtiyacı olan 

sığortalılar  sığorta bazarında sığorta xidmətlərinin iştirakçılarıdırlar.Bazar 

münasibətləri şəraitində potensial sığortaçıların maraqları risklərin sığorta 

olunmasında artır. Bu risklər muzdlu fəhlələr qarşısında işəgötürənlərin  və 

sahibkarların məsuliyyətinin artması ilə, onların sərəncamlarında  olan əmlak 

üzərində hüquqlarının  genişlənməsi ilə, eləcə  də   iş yerlərinin itirilməsi, 

müəssisələrin, bankların  iflası zamanı maliyyə zəmanətlərinin  təmin olunması 

iləəlaqədardır.Sığorta bazarı  elə bir iqtisadi münasibətlər sferasıdır ki, burada 

alqı-satqı obyekti rolunda sığorta müdafiəsi çıxış edir və ona tələb  və təklif  

formalaşır.Sığorta bazarıda spesifik əmtəə kimi bazar münasibətləri şəraitində 

tərkibi və strukturu  daha da genişlənən  sığorta xidmətləri  çıxış 

edirlər.Sığorta bazarını sığorta xidmətlərinə olan tələb və təklifin miqyasınan 

asıl olaraq daxili, xarici və beynəlxalq növlərinə ayırmaq olar.  

 Daxili sığorta bazarıöz fəaliyyətini müəyyən ərazidə həyata keçirən 

konkret sığortaçılar tərəfindən sığorta xidmətlərinə olan tələbatın ödəndiyi hər 

bir ayrıca regionda meydana çıxan bazardır. Xarici sığorta bazarı müəyyən 

ərazidə sığortaçılara və sığortalılara qarşılıqlıəlaqədə olan və daxili bazarın 

hüdudlarından kənarda yerləşən bzardır.Beynəlxalq sığorta bazarı dünya 

təsərüfatı miqyasında sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini əks etdirir. Dövlət 

bazar münasibətlərində dövlət sığorta təşkilatları vasitəsilə iştirak edə bilər və 

sığortanın bzar mexanizmini tamamlamaqla müxtəlif normativ hüquqi və 
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qanunverici aktlarla sığorta bazarının fəaliyyətinə tənzimləyici təsir göstərə 

bilər. Sığorta bazarının inkişafını təmin edən başlıca amillər kimi ölkənin 

iqtisadi vəziyyətini, əhalinin gəlirlərini, sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinə 

vəödəmə qabiliyyətinə malik olmasını, göstərilən sığorta xidmətlərinin 

səviyyəsini vəçeşidini, ixtisaslı və peşəkar mütəxəssislərin olmasını, sığorta 

münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik bazasını, sığorta sahəsində zəngin 

təcrübəyə malik dövlətlərin təcrübəsinin daxili bazara inteqrasiya 

olunmasını,habelə bazarın dövlət tənzimlənməsi, o cümlədən inhisarçılığa yol 

verilməməsini və sağlam rəqabət mühitinin yaradılmasının təmin edilməsini 

qeyd etmək lazımdır.  Sığorta bazarının inkişafında say amili elə bir 

əhəmiyyət kəsb etmir.Sığorta bazarının inkişafı iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

inkişafı iləbilavasitə bağlıdır.  Təbii ki, istehsal münasibətlərinin inkişafı 

sığortaya tələb doğurur və bu tələbin təmin edilməsi sığorta münasibətlərinin 

inkişafını təmin edir.  

Sığorta bazarının inkişafında əhalinin gəlirləri dəəhmiyyətə malikdir.  Bleə ki, 

əgər əhalinin əldə etdiyi gəlir onun maddi və sosial tələbatını tam ödəyirsə, 

əhali özünün sosial müdafiəsinəəlavə təminat yaratmaq məqsədiləəmlakının. 

Yaxud əmlak mənafelərinin sığortalanmasını zəruri hesab edəcək vəəldə etdiyi 

gəlirdən sığorta haqqıödəməklə sığorta müqaviləsi bağlamağa üstünlük 

verəcəkdir.Dünya təcrübəsində malların ixracı və idxalı, müxtəlif kommersiya 

risqləri, alıcının ödəmə qabiliyyətinin olmaması, müqavilələrə riayət 

olunmaması sığorta edilir; atom və kosmik risqlərin, ətraf mühitin 

çirklənməsinin, kompüterlərin və dənizdə qazma qurğularının, müxtəlif 

mütəxəsssislərin peşə səhvlərindən sığortalar meydana çıxmışdır.Sığortanın bu 

və digər növləri dünyanın bir çox ölkələrində o cümlədən ABŞ-da geniş 

yayılmışdır.  

Məsələn, dövlətlə biznesin qarşılıqlı münasibətləri nöqteyi-nəzərindən 

sığorta ABŞ-nın təsərrüfat sisitemindəəsas yer tutur. Ölkənin ən təsirli 

maliyyə institutlarından biri kimi sığorta müasir ABŞ cəmiyyətinin gündəlik 

həyatının praktiki olaraq bütün aspektlərinə toxunur. Amerika 
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BirləşmişŞtatlarında bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, ölkənin əksər əhalisinin 

əhatə edə biləcək tibbi sığortanın dövlət sistemi yoxdur. Buna görə müalicəyə 

sərf olunan xərclərin çox hisssəsi xüsusi sığorta şirkətləri vasitəsiləödənilir.  

ABŞ-ın sığorta bazarı yüksək rəqabətlidir. Sığorta bazarında minlərlə sığorta 

şirkətlərinin fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, onların əksər hissəsi yalnız 

bir ştatda qeydiyyata alınmış xırda sığorta şirkətləridir.  

ABŞ-ın sığorta bazarında olan rəqabət daha çox dövlətin bu sahənin 

tənzimlənməsinə yanaşması iləəlaqədardır. ABŞ dövləti rəqabətə təklifin 

yüksək səviyyəsini və sığorta xidmətlərinin keyfiyyətini tmin etməyə imkan 

verən mühüm bir mexanizm kimi baxır. Dövlət mahiyyətcə rəqabətin 

möhkəmlənməsinə istiqamətlənən və bu sahənin tənzimlənməsinə liberal 

yanaşmanıəsas götürür. Əksər ştatlarda sığorta bazarına yanaşmanın meyarı 

kapitala olan tələblərdir.  

 Sığortalıların, sığortaçıların və sığorta bazrının digər peşəkar 

iştirakçılarının, habelə dövlətin hüquq və mənafelərinin qorunması, sığorta 

bazarının tənzimlənməsi, sığorta qanunvericiliyinin tələblərinəəməl edilməsi 

məqsədilə sığorta fəaliyyətinə nəzarət Azərbaycanda Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən həyata keçirilir. 

 Qanunvericiliklə Maliyyə Nazirliyinin sığorta sahəsindəəsas vəzifələri 

kimi aşağıdakılar müəyyən edilmişdir: 

1. Sığorta fəaliyyətinin göstərilməsi üçün sığorta şirkətlərinə xüsusi 

razlıq vermək; 

2. Qanunvericiliyə uyğun olaraq sığortaçıların, o cümlədən təkrar 

sığortaçıların, onların filiallarının, brokerlərin və sığorta 

bazarının digər peşəkar iştirakçılarının uçotunun aparmaq; 

3. Sığortaçıların sığorta haqlar və tariflərinin əsaslandırılmasına, 

maliyyə sabitliyinin vəödəmə qabiliyyətinin təmin olunmasına 

nəzarət etmək; 
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4. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada sığortaçıların 

sığorta ehtiyyatlarının və fondlarının yaradılmasına və 

yerləşdirilməsinə nəzarət etmək; 

5. Sığortaçıların reyestrini aparmaq ; 

6. Sığorta fəaliyyəti iləəlaqədar müəyyən edlimiş səlahiyyət 

dairəsində normativ aktları və metodiki sənədləri hazırlayıb 

təsdiq etmək; 

7. Sığorta təcrübəsini ümumiləşdirmək, sığorta fəaliyyətinin 

inkişafına və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq. 

Sığorta bazraının formalaşması və inkişaf etdirilməsində, sığorta 

təşkilatlarının bağlanmış sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə sığorta 

olunanlar və sığortaçılar qarşısında sığorta sığorta və təkrarsığorta 

təminatının yerinə yetrilməsi, maliyyə sabitliyi vəödəniş qabiliyyətinin təmin 

edilməsində təkrarsığorta əmaəliyyatının tətbiq edilməsi, aparılmasıəsas 

amilərdən biridir.     

 

Fəsil-3.Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərininrolu və yeri 
3.1 Biznesin inkişafında sığorta şirkətlərinin rolu 

 

Sığortaçıların fəaliyyətinin əsas mahiyyəti  sığortalıların əmlakı vəəmlak 

mənafeləri ilə bağlı zərərlərin, o cümlədən onların həyat və sağlamlığına 

vurulan zərərlərin ödənilməsindən, habeləüçüncüşəxslərin, onların əmlakına 

vəəmlak mənafelərinə  vurulan zərərlərləəlaqədar sığortalılara qarşı irəli 

sürdükləri iddiaların təmin edilməsindən ibarətdir. 

 Sığortaçılar sığortanı fiziki və hüquqi şəxslərlə bağladıqları sığorta 

müqavilələri əsasında həyata keçirirlər.Sığorta müqaviləsinə görə 

sığortaçışərtləşdirilmiş məbləğdə sığorta haqqı qəbul etməklə sığotalının 

əmlakına, səhhətinə, həyatına vurula bilən zərərlərin ödənilməsini, yaxud 

üçüncüşəxslərin əmlakına vəəmlak mənafelərinə vura biləcəyi zərərləəlaqədar 
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ona qarşı irəli sürülə bilən iddialar üzrə tələbin müqavilədə nəzərdə tutulmuş  

sığorta məbləğləri həddində təmin edilməsini öhdəsinə götürür. 

 Sığorta şirkəti vətəndaşların vəəmtəə istehsalçılarının iqtisadi 

maraqlarının qorunmasını təmin edən vasitələrdən biridir.Ölkədə bazar 

iqtisadiyyatının təşəkkül tapması  və inkişafı bu aspektdən  sığortaçıların 

fəaliyyətini daha da zəruri edir.Elimin və texnikanın sürətlə inkişaf etməsi 

iqtisadiyyata vəümumiyyətlə cəmiyyətə nailiyyətlər qazandirsada zərərsiz 

dəötüşmür.Bu zərərlər özünü hər bir sferada  istehsalatda, məişətdə, təbiətdə və 

başqa sahələrdə büruzə verir.Baş vermiş zərərlərin ödənilməsi problemi tarixən 

mövcud olmuşdur və sığorta bu problemin hell edilməsində esas rol oynayır. 

 Sığorta şirkəti yalniz sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini həyata 

keçirmək məqsədilə hüquqi  şəxs olaraq yaradılır  və sığota şirkətinin bank, 

istehsal və ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olması  qadağandır. 

 Sığorta şrkətlərinin  ilk növbədəəsas məqsədi mənfəət götürməkdən 

ibarət olan  kommersiya hüquqi şəxs kimi baxılmalıdır.Bazar 

iqtisadiyyatışəraitində hər hansı  fəaliyyət növünü həyata keçirmək üçün 

təsərrüfat subyekti gəlir əldə etmək məqsədilə yaradılır.Onun fəaliyyətinin 

mahiyyəti isə ikinci plana çəkilir.Qapalısəhmdar cəmiyyəti formasında 

yaradılmış sığorta şirkətinin səhmdarları isəşirkətin onlara mənsub olan 

səhmləri  sərbəst hüquqa malik deyillər. 

 Sığorta bazarı işinin inkişafıüçün mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq müəssisə və təşkilatlarla,əhaliyə göstərilən sığorta xidmətlərinin 

həcminin artırılmasında  bütün sığorta xidmətlərinin həcminin artırılmasında 

bütün sığorta təşkilatlarıüçün eyni şəraitin yaradılması,sığortalıların qarşısında 

öhdəliklərin  yerinə yetirilməsinin təmin edilməsidir,sığortalıların  və sığorta 

bazarının peşəkar iştirakçılarının, eləcədə dövlətin hüquq və mənafelərinin 

qorunmasını təmin etməlidir. 

 Sığorta bazarının yaradılmasında əsas məqsəd respublikada  sığorta 

işinin inkişafıüçün maliyyə-iqtisadi,normativ-hüquqi baza yaratmaqla, iqtisadi 

sabitliyin və milli iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm amillərindən biri tək 
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sığortanın rolunun yüksəldilməsidir.Sığorta bazarının sığorta təşkilatlarının 

mövcud qanunvericiliyin  tələblərinəəməl edilməsi üzrə fəaliyyəti, dövlət 

nəzarətinin gücləndirilməsinin təmin edilməsidir. 

“Sığorta haqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanunu çərçivəsində  sığorta 

iki əsas sahədən  həyat və qeyri-heyat sığortası sahələrindən 

ibarətdir.Sığortaçılar bu sahələrdən yalnız biri  və ya hər ikisi üzrə fəaliyyət 

göstərə bilərlər.Sığorta növləri  həm könüllü, həm də icbari formada aparıla 

bilər. 

 Həyat və qeyri-həyat sığortalarının şərtləri və aparılması qaydası  

sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanan müqavilədə müəyyən edilir. 

 Həyat sığortası sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin 

qocalığa, yaxudda əlilliyə görə tamamilə və ya qismən itirilməsi hallarıüçün 

aparılan sığortadır. Həyat sığortasıüzrə  müqavilə müddəti bitdikdə və ya 

sığorta hadisəsi  baş  verdikdə sığorta məbləği sığorta müqaviləsində müəyyən 

edilmiş qaydada  vəşərtlərlə sığortalıya  və ya onun hüquqi varisinəödənilir. 

 Qeyri-həyat  sığortası- sığorta  hadisəsi baş verdiyi  zaman sığortalıya 

vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı vəəmlak mənafeləri ilə 

bağlı  risklərin sığortasıdır. 

 Milli sığorta  bazarının qarşıda duran vəzifələrindən biri də sığortanın  

icbari  və könüllü  növləridir. 

 İcbari sığorta sistemi  büdcə vəsaitlərinin minimum xərclənməsi ilə 

dövlətin maraqlarının təbii fəlakətlərdən, qəzalardan müdafiəsini  əhatə edir. 

İcbari sığorta,  sığorta olunanlara  və fayda götürənlərə zərərlərin ödənilməsini 

təmin etmək  üçün sığorta ehtiyatlarının yaradılmasına yönəldilmiş tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi tədbirlərini istisna etmək prinsipinəəsaslanmalıdır. 

 İcbari sığortanın inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

• dövlət  icbari sığortasının, o cümlədən icbari sığortanın 

üzərində  nəzarətin gücləndirilməsi 
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• yüksək risqlərə və zərərlərə məruz qalmış obyektlərin  təbii 

fəlakətlər, qəzalar nəticəsində böyük zərərlər  vurulmuş 

vətəndaşların  və hüquqi şəxslərin icbari sığortası növləri 

Sığortanın inkişafı vətəndaşların sahibkarlıq inkişafına əlverişli sərait 

yaradır. Eləcədə, iqtisadiyyata  investisiya  ehtiyatlarının cəlb edilməsi maliyyə  

və sahibkarlıq risqlərinin sığortasının daha da inkişaf etməsini, sənaye, 

nəqliyyat, tikinti və kənd təsərrüfatı sahəsində sığorta texnologiyasının 

inkişafını tələb edir. 

 Sığorta  xidmətləri  bazarının əsasını  və onun inkişafıüçün ehtiyyatı 

könüllü sığorta təşkil edir. İcbari sığortanın şərtləri  və aparılması  qaydası 

Azərbaycan respublikasının qanunları ilə müəyyən edilir. 

 Könüllü sığortanın xidmətlərinə təlabatın mövcud səviyyəsindəüstünlük 

təşkil edən icbari sığortadır.Əhalinin potensial risq qrupları, hüquqi şəxslər 

üçün sığorta müdafiəsi yaratmağa, həmçinin təbii fəlakətlər, qəzalar 

nəticəsində zərərçəkənlərəödənişlərin verilməsində dövlətin xərclərini 

əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir. 

 Bazar münasibətləri inkişaf etdikdə sığorta sahəsində də tələb artmaqda 

davam edir və məlum olduğu kimi, tələb və təklifin uyğunlaşdırılması  bazar 

iqtisadiyyatının  vacib prinsiplərindəndir. Hazırki şəraitdə  sığortaya olan 

tələbin səviyyəsi, yəni sığorta risklərinin məbləği milyard  manatlarla, hətta on 

milyard  manatlarla ölçülür  və respublikanın sığorta təşkilatları belə risklər 

üzrə sığortalılar  qarşısında öhdəliklərinə etibarlı təminatın yaradılması 

məqsədilə  onları xaricə təkrarsığortaya ötürmək məcburiyyətində qalırlar. 

 Təkrarsığorta  təkcə bir obyektə aid olmayıb, bir neçə müqaviləyə də  

birdən aid oluna bilər.Təkrar sığorta kiçik sığorta təşkilatlarına  sabit 

əməliyyat aparmağa, iri sığorta təşkilatları ilə müqavilələr bağlamağa,  

şəriklərin müstəqilliyinə  xələl gətirmədən sığorta fəaliyyətində kooperasiyaya 

imkan yaradır, təkrarsığorta ödənişlərin risqi ödəmək barədə qəbul etdikləri 

öhdəlik və bu xidmətlər üçün aldığı faiz mükafatlarının normalarına ciddi 

riayət olunmasına təminat verir. 
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 Əgər sığortaçı risqin müəyyən hissəsini təkrarsığorta təşkilatına verərsə, 

öz öhdəliyinin yerinə yetirilməsini təmin ede bilər. Təkrarsığortaçı isəöz 

növbəsin risqin bir hissəsini digər sığorta və ya təkrarsığorta təşkilatına verə 

bilər.Təkrarsığortanın rolu həm təşkilatlarının  fəaliyyətinin başlanğıcında, 

həm də sığorta məsuliyyəti həcminin artırılması prosesindəçox vacibdi. 

 Sığorta əməliyyatlarından vergi tutulmalıdır,uzunmüddətli sığorta 

üzrəəməliyyatlarından vergitutma ən mühüm risqlərdən fiziki və hüquqi 

şəxslərin  müdafiəsinin yaradılmasıüçün əsas rol oynamalıdır. 

 Hazırda Azərbaycanda  sığorta bazarının inkişafı məsələləri xarici 

investisiyalarının artırılması, “Traseka” proqramıüzrə Böyük İpək Yolunun  

və “Bakı-Tiflis- Ceyhan” neft kəmərinin bərpası, Azərbaycanın Ümumdünya 

Ticarət Təşkilatına üzv olacağı iləəlaqədar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 Sığorta şirkəti vətəndaşların  vəəmtəə istehsalçılarının maraqlarının 

qorunmasını təmin edən vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Ölkədə bazar 

iqtisadiyyatının təşəkkül tapması  və inkişafı  bu aspektdən sığortaçıların 

fəaliyyətini daha da zəruri edir.Sığorta şirkətlərinə ilk növbədəəsas məqsədi 

mənfəət götürməkdən ibarət olan kommersiya hüquqi şəxsi  kimi 

baxılmalıdır.Bazar iqtisadiyyatışəraitində hər hansı  fəaliyyət növünü həyata 

keçirmək üçün təsərrüfat subyekti gəlir əldə etmək məqsədilə yaradılır.Onun 

fəaliyyətinin mahiyyəti isə ikinci plana çəkilir. 

 Sığorta şirkəti hüquqi şəxs olaraq qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada 

dövlət qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış ele bir qurumdur ki, 

mülkiyyətində ayrıca əmlakı, o cümlədən təsisçiləri tərəfindən ödənilmiş 

nizamnamə  kapitalı vardır, öz öhdəlikləri üçün  bu əmlakla  cavabdehdir, öz 

adından əmlak vəşəxsi qeyri- əmlak hüquqlarıəldə etmək və həyata keçirmək, 

vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna 

malikdir və müstəqil balansı vardır. 

 Sığorta şirkəti  məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında  bir və ya bir 

neçə hüquqi və ya hüquqi şəxs tərəfindən təsis edilə bilər.Məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyət formasında yaradılmış sığorta şirkətinin nizamnamə kapitalı 
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nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada paylara bölünür, iştirakçıları onun 

öhdəlikləri üzrə məsuliyyət daşımır və cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün  

qoyduqları  mayaların dəyəri həddində  risk daşıyırlar.Sığorta 

münasibətlərinin digər subyekti sığortaçı ilə sığorta müqaviləsi bağlayan fiziki 

və hüquqi şəxslərdir.Hər bir vətəndaş, müəssisə, idarə və ya təşkilat sığortaçı 

ilə sığorta müqaviləsi bağlamaqla özünün əmlak  vəəmlak mənafelərinin 

müdafiəsinə təminat  almaq hüququna malikdir. 

 Sığorta müqaviləsinə görə sığortalı sığortaçının müəyyə etdiyi tarif 

dərəcəsinə  vəşərtləşdirilmiş  sığorta məbləğindən asılı olaraq, sığortaçının 

göstərdiyi  sığorta xidmətinə  görə ona sığorta haqqıödəyir. Sığorta 

müqaviləsində  sığortalının  bir  sıra  hüquq  və  vəzifələri  nəzərdə tutulur. 

Sığortalının vəzifələri əsasən aşağıdakılardan ibarət olur: 

• Sığorta haqqının müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada 

ödənilməsi; 

• Sığortaladığı sığorta obyektinə dair qüvvədə olan digər sığorta 

müqavilələri  baradə sığortaçıya məlumatın  verilməsi; 

• Sığorta hadisəsi  baş verdikdə, bu barədə  sığorta  müqaviləsində  

müəyyən olunmuş müddətdə sığortaçının  xəbərdar  edilməsi; 

• Ziyanın qarşısının alınması və azaldılmasıüçün tədbirlərin görülməsi; 

• Sığorta müqaviləsi bağlanarkən riskin qiymətləndirilməsi üçün 

əhəmiyyətli olan hallar  və sonradan dəyişilməsi barədə sığortaçıya 

məlumatın verilməsi. 

Sığortalının  müqavilə ilə müəyyən olunmuş vəzifələri  tam və ya qismən 

yerinə yetirməməsi sığortalının zərərinə  hüquqi nəticələrə səbəb ola 

bilər.Bu vəzifələr sığortaçının mənafeyi ilə bilavasitəəlaqədar 

olduğundan bunların sığortalı tərəfindən şərtsiz yerinə yetirilməsi  

sığortada vacib sayılan şərtlərdəndir. Bu vəzifələrdən hər hansı birinin 

yerinə yetirilməməsi sığortaçıya müqavilə bağlamaqdan  imtina etməyə, 

sığorta müqaviləsini ləğv etməyə və ya sığorta ödənişini verməkdən tam 

və ya qismən imtina etməsinə hüquq qazandırır. 
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Azərbaycan Respublikasıözünün sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə 

yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Ölkədə bütün resurslardan, o cümlədən 

əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təmin etməklə, iqtisadi cəhətdən 

güclü və yüksək sosial standartlara malik cəmiyyətin qurulması bu mərhələnin 

əsas məqsədidir. 

Keçən əsrin sonlarından başlayaraq iqtisadiyyatda müşahidə olunan 

sabit artım templəri ölkənin sosial yönümlü inkişafını təmin etmiş, əhalinin 

həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və məşğulluğun 

artırılmasıüçün əlverişli şərait yaratmışdır. Məhz bu illərdəəhalinin 

aztəminatlı təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsindəəhəmiyyətli 

uğurlar qazanılmış, keçid dövrünün ilkin mərhələsindəüzləşilən iqtisadi və 

sosial problemlər artıq həll olunmağa başlanmışdır. Bazar iqtisadiyyatı 

münasibətlərinin təşəkkül tapması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, əlverişli 

işgüzar mühitin yaradılması istiqamətində atılan önəmli addımlar əmək bazarı 

və məşğulluq sahəsində irəliləyişəldə etməyə imkan vermişdir. 

Yeni iqtisadi reallıqlar şəraitində dövlətin məşğulluq siyasətinin hüquqi, 

iqtisadi və təşkilati əsaslarının əsas müddəaları 2001-ci il iyulun 2-də qəbul 

olunmuş "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda və 

həmin Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanında öz əksini tapmışdır. 

Həmin müddəaların həyata keçirilməsi ölkədəəmək bazarının 

tənzimlənməsində dövlət siyasətinin əhəmiyyətini artırmaqla, əhali 

məşğulluğunun inkişaf etdirilməsində bu siyasətin vasitə və istiqamətlərinin 

formalaşmasında, müvafiq institusional mühitin yaradılmasında və 

təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynamışdır. 
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3.2. Biznesin inkişafına sığorta şirkətlərinin təsiri  
 

Сыьорта тяшкилатынын фяалиййятинин мягсяди сыьорта вя онунла ялагядар олан 

тялябатларын билаваситя тямин едилмяси иля мянфяятин газанылмасыдыр. Онун 

фяалиййятинин предмети ися сыьортадыр вя йа башга сюзля, сыьорта щагларынын 

(тядиййяляринин, мцкафатларынын) топланылмасы вя сыьорта ющдяликляри цзря сыьорта 

мябляьи юдянишляринин (тяминатларынын) верилмяси васитясиля щяйатын вя фяалиййятин 

мцхтялиф шяраитляриндян иряли эялян щцгуги вя физики шяхслярин ямлак 

мянафеляринин мцдафиясинин тямин едилмясидир. Билаваситя вя мцстясна щал кими 

сыьортачынын сыьорта фяалиййяти ещтимал едир ки, ганунун тялябляриня ясасян 

сыьорта тяшкилатынын щямин фяалиййят нювц иля мяшьул олмаьа щцгугу йохдур. 

Беля ки, Азярбайcан Республикасынын «Сыьорта щаггында» Ганунунун 

тялябляриндя нязярдя тутулур ки, сыьорта фяалиййя тини щяйата кечирмяк щцгугу 

верилмиш щцгуги шяхс ейни заманда, тиъарят-васитячилик, истещсал вя йа банк 

фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугуна малик дейилдир. Эюстярилян нормада  

ганунвериcилик сыьорта тяшкилатыны вя демяли сыьорта хидмятляринин истещлакчысыны 
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да диэяр фяалиййят нювляриня мяхсус олан рисклярдян горумаг тяшяббцсц 

эюстярилир. 

Ейни заманда, сыьорта тяшкилаты билаваситя сыьорта иля ялагядар вя (вя йа) ондан 

иряли эялян фяалиййятин диэяр нювлярини щяйата кечирмяк щцгугуна маликдир. Беля 

ки, сыьортачы сыьорталыйа хидмят эюстярдийи сыьорта нювляри иля ялагядар 

мяслящятляр вермяк щцгугуна да маликдир. Сыьорта тяшкилатынын штатында 

рискляря нязарят едян(сйурвейер) вязифяси олдугда щямин функсийалары да щяйата 

кечиря биляр. Сыьорта тяшкилатынын сыьортачы кими щесаб едилмяси цчцнзярури шярт 

Азярбайcан Республикасы яразисиндя сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 

цчцн лисензийанын мювcуд олмасыны ганун мцяййян едир. Сыьортачы сыьорта 

фяалиййятиня мцва фиг лисензийа алана гядяр Азярбайcан Республикасы 

яразисиндя сыьорта ямялиййатлары (сыьорта мцгавиляляри баьламаг вя сыьорта 

юдянишлярини щяйата кечирмяк) апара билмяз. Лисензийа алынмадан сыьорта 

ямялиййатларынын апарылмасы гейри-гануни сащибкарлыьын щяйата кечирилмяси кими 

гиймятляндирилир. Бунунла ялагядар олараг сыьорта фяалиййятинин 

лисензийалашдырылмасы хцсусиййятини нязяря алмаг чох мцщцмдцр. Бу хцсусиййят 

ондан ибарятдир ки, мювъуд олан ганунвериcилийя эюря ямлак мянафеляри бир 

нечя група айрылыр, бу груплар ясасында да сыьорта сащяляринин 

тяснифляшдирилмясинин биринcи сявиййяси гурулур: иcбари сыьорта, щяйатын кюнцллц 

сыьортасы вя шяхси сыьортанын башга нювляри, кюнцллц ямлак сыьортасы, 

мясулиййятин кюнцллц сыьортасы, тякрар сыьорта. Сонра тяснифляшдирмянин икинcи 

сявиййясиндя сыьортанын айры-айры нювлярини айырырлар. Мювcуд олан сыьорта  

ганунвериcилийиня ясасян лисензийалашдырманын хцсусиййяти сыьорта нювляриня 

мцнасибятдя, йяни тяснифляшдирмянин икинcи сявиййясиндя (лисензийайа ялавя 

едилмиш мцвафиг сийащыда якс етдирилир) сыьорта ямялиййатларынын апарылмасына 

иcазянин верилмясиндян ибарятдир. Лисензийада сыьортачынын кюнцллц ямлак 

сыьортасынын щяйата кечирилмясинин эюстярилмяси бир даща ону билдирир ки, 

сыьортачы, мящз мцяссися ямлакынын йаньындан вя онунла йанашы эедян 

рисклярдян вя йа йцклярдян вя с. сыьорта етмяк щцгугуна маликдир. Яэяр 

йерцстц няглиййат васитяляри, щава няглиййаты васитяляри вя су няглиййаты 

васитяляринин сыьорта едилмяси гайдалары лисензийалашдырылмышдырса, онда йцклярин 
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сыьортасы вя йа мцяссисялярин ямлакынын сыьортасы дейил, мящз бу сыьорта нювляри 

цзря сыьорта тяшкилаты алынмыш иcазяйя ясасян сыьортаны апара биляр. Беляликля, 

сыьорта тяшкилаты иcазянин   (лисензийанын) айрылмаз щиссяси щесаб едилян сыьорта 

нювляринин  сийащысында бирбаша эюстярилмиш сыьорта фяалиййятинин нювлярини 

щяйата кечирмяк щцгугуна маликдир. Бу вя йа диэяр тяшкилати-щцгуги формада 

тясяррцфат субйекти кими йарадылмыш сыьорта тяшкилаты дювлят гейдиййат 

органында гейдиййатдан кечдийи андан щцгуги шяхс щцгугуну  алыр, бу ону 

билдирир ки, щямин тяшкилат тясяррцфат фяалиййяти апармаг (аваданлыг, бина сатын 

алмаг, тясяррцфат мцгавиляляри баьламаг вя с.), сыьортадан башга щяр щансы 

сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугуна маликдир. Сыьорта тяшкилатынын 

сыьорта ямялиййатларыны щяйата кечирмяк цчцн о, яввялcядян сыьорта нязаряти 

органындан мцвафиг иcазя (лисензийа) алмалыдыр.  

Йалныз бу cцр иcазя алындыгдан сонра сыьорта тяшкилаты Азярбайcан Республикасы 

ганунвериcилийинин нормалары мянасында сыьортачы щесаб едилир. Лисензийа 

Азярбайcан Республикасы яразисиндя гцввядядир. Сыьорта фяалиййятинин 

лисензийалашдырылмасы системинин сярщяд дахили тянзимлянмяси нцмуняси кими 

Авропа Шурасынын практикасы хидмят едя биляр. Беля ки, сыьорта сащясиндя 

Авропа Шурасы директивинин цчцнъц нясли «ващид лисензийа гайдасыны» тятбиг 

етмишдир. Щямин гайданын ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: 

а) Шуранын цзвляриндян олан юлкялярин бириндя верилмиш лисензийа бцтцн Шура 

юлкяляри яразисиндя етибарлы щесаб едилир; 

б) Щяр щансы тюрямя сыьорта ширкяти мцстягил олараг 

сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн лисензийа алыр; 

c) Сыьорта ширкятинин филиалы вя/вя йа нцмайяндялийи онларын Баш сыьорта 

тяшкилатынын алдыьы лисензийа иля фяалиййят эюстярир. 

Эюстярилян гайда илкин лисензийа алан (сыьорта ширкяти йаратдыгда алынан 

лисензийа) яризячийя тягдим едилян ващид тяляблярдя дя яксини тапмышдыр ки, бу да 

щяр шейдян яввял мцлкиййятчинин дцзэцнлцйц барядя тяляб вя идаряетмянин 

етибарлылыьы барядя тялябдир. 

Сыьорта фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы сыьортада тяснифляшдирмя анлайышы иля 

сых ялагядядир. Азярбайcан Республикасы ганунвериcилийиндя «синифляр» анлайышы 
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йохдур, даща ади олан сыьорта нювц анлайышыдыр. Сыьорта фяалиййятинин 

Азярбайcан лисензийалашдырма системи сыьорта сащяляринин айрылмасы, сонра ися 

сыьорта фяалиййяти нювляринин айрылмасы принсипи цзря гурулмушдур. Сыьорта 

фяалиййятинин Авропа лисензийалашдырма системи ися «сыьортанын синфи» анлайышына, 

йяни сыьортанын сыьорта сащяляриня: щяйат сыьортасына вя щяйат сыьортасындан 

башга диэяр сыьорталар цзря бюлцнмясиня ясасланыр. Авропа Шурасында гябул 

едилмиш сыьорта нювляринин ващид тяснифаты юртцлмцш рисклярин мащиййятиня 

мцвафиг олараг синфя айрылыр (онлар арасында щяр шейдян яввял бир нюв кюмякчи 

хидмятя ассистанта аид едилир), шяхси сыьортада ися  синфя айрылыр. Ейни заманда 

АШ-нын Директивляри щямин шуранын цзвляри олан юлкялярдя гябул едилмиш милли 

сыьорта нювляринин хцсусиййятляри щесабына эюстярилян тяснифляшдирмяйя ялавяляр 

(онун эенишляндирилмясини) етмяйи нязярдя тутур. Азярбайcан Республикасы 

ганунвериcилийи сыьорта тяшкилатларынын ейни вахтда щям щяйат сыьортасы, щям дя 

щяйат сыьортасындан башга диэяр сыьорта нювляри цзря ямялиййатларын щяйата 

кечирилмясини гадаьан етмямишдир, беля ки, бир чох юлкялярдя сыьорта 

фяалиййятинин бу ики сащясинин айрылмасынын ганунвериcи практикасы йайылмышдыр: 

сыьорта тяшкилаты йа щяйат сыьортасыны, йа да щяйат сыьортасындан башга диэяр 

сыьорталары щяйата кечирмяк щцгугуна маликдир. Щяйат сыьортасында онун 

айрылмасынын ясас сябяби, мящз щямин нюв сыьортанын узун мцддятли олмасыдыр.  

Ганунвериcи бу ъцр айырмалар апармагла сыьорталы полиссахлайанлар цчцн 

мцяййян сявиййядя тяминатлара наил олмаьа чалышыр. Сыьорталыларын-

полиссахлайанларын ясас кцтляси ися фярди сыьорта хидмяти истещлакчыларыдыр. Бу 

ccцр истещлакчы барядя данышмагла баша дцшмяк лазымдыр ки, щяйат сыьортасынын 

узунмцддятли полисляри ящалинин сосиал мцдафиясинин вя сосиал  тяминатынын 

цмуми системинин ясас елементляриндян биридир. 

Она эюря дя ганунвериcи сыьорта хидмятляринин фярди истещлакчыларынын хейли 

мигдарынын мянафелярини мцдафия етмяк мягсяди иля бу сыьорта фяалиййяти 

нювцнц башга сыьорта нювляринин игтисади эюстяриcиляринин вя амилляринин 

тясириндян горуйур,  хцсуси иля дя йцксяк вя йа кичик мцвяггяти зярярлилик 

сявиййясинин диапазону характерик оланлары (автосыьорта, авиасийа сыьортасы вя 

с.) Бунларла йанашы бир сыра технолоjи сыьорта изащатлары да мювcуддур, онлардан 
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ясасларыны ашаьыда эюстяряк: щяйат сыьортасында вя щяйат сыьортасындан башга, 

диэяр сыьорта нювляри цзря сыьорта ещтийатларынын йарадылмасы да бир-бириндян 

фярглянир. Бундан башга, сыьорта ещтийатларыны юртян активлярин 

инвестисийалашдырма обйектляринин ейнилик (адекватлыг) принсипиня риайят едяряк, 

сыьорта ющдяликляринин (гысамцддятли ющдяликляр) гысамцддятлиляри 

инвестисийалашдырманын тез чевриля билян обйектляринин, узунмцддятли ющдяликляр 

– инвестисийалашдырманын узунмцддятли йцксяк етибарлы обйектляринин тяркибини 

нязяря алараг вя щяйат сыьортасы цзря ямялиййатлары щяйата кечирян сыьорта 

тяшкилатларынын инвестисийа сийасяти дя щяйат сыьортасындан башга, диэяр сыьорта 

нювляри иля мяшьул олан ширкятдян фярглянир. Русийа ганунвериcилийи щяйат 

сыьортасы вя щяйат сыьортасындан башга, диэяр сыьорталар цзря ямялиййатлары 

щяйата кечирян ширкятляр арасында бу cцр тяшкилатларын малиййя сабитлийинин тямин 

едилмяси cящятдян мцяййян фяргляндирмялярини апарыр. Сыьорта тяшкилаты кюнцллц 

сыьортанын мцхтялиф нювлярини щяйата кечирмяйи нязярдя тутур вя илк дяфя 

лисензийа алмаг цчцн мцраcият едирся, онда щямин тяшкилат мцвафиг сыьорта 

нювляри цзря сыьорта гайдаларыны, сыьорта тарифляринин щесабламаларыны вя игтисади 

cящятдян ясасландырманы, бизнес планы, тякрарсыьорта цзря планы вя с. сыьорта 

сянядляри  иля йанашы тясисетмя сянядлярини, верэи вя диэяр дювлят органларында 

гейдиййатдан кечмяси вя учота дурмасы барядя шящадятнамяни, низамнамя 

капиталынын юдянилмясинин (100 %) тясдиг едилмяси, тяшкилатын рящбярляри, онларын 

сыьортада фяалиййят тяърцбяси барядя мялуматлары сыьорта нязаряти органына 

эюндярир. Яэяр сыьорта тяшкилаты фяалиййят нювляри сийащысыны эенишляндирмяк 

мягсяди иля лисензийа алмаг цчцн мцраcият едирся, онда щямин тяшкилат бу 

фяалиййят нювляри цчцн цстцнлцк тяшкил едян «сыьорта» сянядлярини, щабеля 

мцяййян едилмиш норматив гиймятляря сыьортачынын актив вя ющдяликляринин 

уйьун олмасына, ганунвериcилийин тялябляринин сыьортачы тяряфиндян иcра едилмяси 

нюгтейи-нязяриндян, сыьорта фяалиййятинин эенишляндирилмяси цчцн имкан верян 

сыьорта тяшкилаты  ющдяликляриндян кифайят гядяр сярбяст олан активлярин мювcуд 

олмасына бюйцк диггят ве рилян малиййя (о cцмлядян, мцщасибат) сянядлярини 

тягдим едир.Бунунла ялагядар бу cцр сярбяст активлярин щяcми щямин вя йа 

диэяр сыьорта фяалиййяти нювц цчцн иcазянин алынмасы имканыны шяртляшдирир: онлар 
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«садя» (айрыcа риск цзря сыьортачынын ющдяликляринин щяcми вя структурунун 

мцмкцнолма нюгтейи-нязяриндян) сыьорта нювлярини щяйата кечирмяк цчцн 

кифайят едя биляр, лакин щяcмли (комплекс, комбиня едилмиш) сыьорта нювляри иля 

мяшьул олмаг цчцн тамамиля кифайят етмир. Сыьорта тяшкилатына тягдим едилян 

хцсуси тялябляр: фяалиййятин иcбари нювляринин щяйата кечирилмясини нязярдя тутан 

сыьорта тяшкилаты (мясялян, бу cцр тяшкилатларын капиталында хариcи инвестисийа 

иштирак етмямялидир, щямин тяшкилат сыьортанын мцяййян сащясиндя иш тяcрцбясиня 

малик олмалыдыр), йахуд мцстясна олараг тякрарсыьорта ямялиййатларынын щяйата 

кечирилмясини нязярдя тутан тяшкилатлар. Мцвафиг иcазя сяняди олмадан сыьорта 

фяалиййятинин щяйата кечирилмяси йол верилмяздир. Лакин сыьорта тяшкилатында 

лисензийа олмадыгда онун сыьорта мцгавиляляри баьламасы щалларында мцлки 

ганунвериcилийин сыьортачынын щямин  щярякятляринин неcя гиймятляндирмяси вя 

онун щугуги нятиcяляринин ня иля нятиcяляняcяйи мясяляляри мцмкцндцр. Сыьорта 

ещтийатлары cидди мягсядли тяйината маликдир. Сыьорта ямялиййатларынын малиййя 

сабитлийини тямин етмяк мягсядляри иля, щабеля сыьортачылар хцсуси сащибкарлыг 

мягсядлярини щяйата кечирмяк цчцн сыьорта ещтийатларыны юртян активляри 

инвестисийайа гойурлар вя башга гайдада йерляшдирирляр. Сыьортачынын тядиййя 

юдямя габилиййяти бу сыьорта тяшкилатынын эютцрдцйц, йяни баьланылмыш сыьорта 

мцгавиляляриндян, щабеля сящмдарлар, верэи органлары вя с. гаршысында 

эютцрдцйц ющдяликлярдян иряли эялян сыьорта ющдяликляринин иъра едилмясинин 

малиййя имканыдыр.  

Дювлят сыьорта органы цчцн тядиййя юдямя габилиййяти сыьортачынын фяалиййятинин 

ясас эюстяриcиляриндян бири щесаб едилир. Активляр вя гябул едилмиш сыьорта 

ющдяликляри арасында норматив нисбятляря риайят олунмасы ися щяр шейдян яввял  

сыьорта ющдяликляринин иcра едилмясиня наил олмагдыр. Сыьортачынын сыьортачыларын 

актив вя ющдяликляринин нисбяти мцяййян едилдикдя нязяря алынан сыьортачынын 

сярбяст активляринин фактики мигдары – бу гейри материалларын кямиййяти (айры- 

айры мянзиллярин дяйярини чыхмагла) вя юртцлмямиш зярярляр гядяр азалдылмыш 

хцсуси капиталын мябляьидир (юдянилмиш низамнамя капиталыны, ялавя капиталы, 

ещтийат капиталыны, кечмиш иллярин вя щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятини, 

йыьым фондуну, сосиал сфера фондуну, истещлак фондуну юзцня дахил едян). 
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Сярбяст активлярин норматив вя фактики мигдарыны щесабламаг цчцн 

сыьортачыларын мцщасибат учоту вя щесабатларыныын мялуматларындан истифадя 

едилир. Йухарыда гейд едилдийи кими, тякрарсыьорта да сыьортачынын малиййя 

сабитлийинин тямин едилмяси васитясидир. Республикада апарылан игтисади 

ислащатларла ялагядар олараг цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин мцвафиг 

фярманы иля сыьортайа дювлят нязаряти функсийасынын 2001-cи илин апрел айында 

Азярбайcан Республикасынын Малиййя Назирлийиня щяваля едилмяси юлкядя 

сыьорта ишинин дцнйа стандартларына уйьун формалашдырылмасы вя инкишафы цчцн 

даща эениш имканлар йаратмыш олду. , сыьорта мцгавиляси тяряфлярин-сазиш 

иштиракчыларынын сярбяст истякляриня ясасланыр. Лакин дювлят федерал ганун 

ясасында вятяндашлары вя йа щцгуги шяхсляри сыьортанын мцяййян едилмиш нювляри 

(иcбари сыьорта) цзря сыьорта мцгавиляляри баьламаьа мяcбур етмяк щцгугуна 

маликдир. Азярбайcан Республикасында иcбари сыьортанын апарылмасы йалныз 

иcбари сыьортанын кечирилмяси гайдалары вя шяртлярини мцяййян едян мцвафиг 

ганун ясасында мцмкцндцр. 

Авропа Шурасы юлкяляринин бир чох експертляринин ряйиня  эюря кечид дюврц 

юлкяляриндя сыьорта мцгавиляляринин баьланылмасы, хцсуси иля сыьорталылар, о 

cцмлядян, йцксяк тящлцкяли мянбяляр тяряфиндян зярярлярин вурулмасы 

нятиcясиндя зяряр чякянлярин ямлак мянафеляринин мцдафияси иля ялагядар сыьорта 

едилмяси щалларында сыьорта мцгавиляляринин баьланылмасында вязифялярин 

ганунла тящким едилмясинин мцяййянляшдирилмяси зяруридир. Хцсуси иля 

автоняглиййат васитяляри сащибляринин мцлки мясулиййятинин сыьортасы, ямтяя 

истещсалчылары мясулиййятинин сыьортасы, ишчилярин щяйатына вя саьламлыьына 

вурулмуш зяряр цчцн иш верянлярин мясулиййятинин сыьортасы, мцяййян риск 

фяалиййяти (тибб ишчиляри, нотариус) иля мяшьул олдугда мясулиййятин сыьортасы. Бу 

cцр иcбари сыьорта нювляринин мейдана чыхмасы,зяряр вуранын малиййя 

вязиййятиндян асылы олмайараг, зяряр чякянлярин ямлак мянафеляринин тямин 

едилмяси иля вурулмуш зярярин ганунла мцяййян едилмиш мигдарларда сыьорта 

юдянишини щяйата кечирмяк вя ону явяз етмяк мцмкцндцр. Ямлак сыьортасында 

вя мясулиййят сыьортасында ганунла бирбаша зярярин юдянилмяси принсипи 

мющкямляндирилмиш, сыьорта юдяниши сыьорта мябляьинин кямиййяти иля  
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мящдудлашдырылмыш вя вурулмуш зярярин мигдарындан йцксяк олмамалыдыр. 

Шяхси сыьортада сыьорта тяминаты сыьорта мябляğи мигдарында вя йа ондан 

мцяййян едилмиш фаизлярля юдянилир вя сосиал сыьорта цзря юдянилмиш мябляьлярдян 

вя зярярин явяз едилмяси гайдасында алынмыш мябляьлярин мигдарындан асылы 

дейилдир. Инзибати щцгуг сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятиня дювлят тяряфиндян 

нязаряти (сыьортада «нязарят» мявщумундан истфадя едилир) сямяряли сцрятдя 

щяйата кечирмяк цчцндцр. Сыьорта фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмясинин 

щцгуги ясасландырылмасы вя сыьорта нязарятинин дювлят органы тяряфиндян щяйата 

кечирилян нязарят функсийаларынын ясас сийащысы Азярбайcан Республикасында 

«Сыьорта щаггында» Азярбайcан Республикасынын Ганунунда мцяййян 

едилмишдир. Сыьортайа дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси ашаьыда эюстярилян 

ясас нязарят функсийалары иля ялагядардыр: малиййя вязиййятиня, сыьорта шяртляриня 

вя сыьорта тарифляринин ясасландырылмасына нязаряти дахил етмякля сыьорта 

фяалиййятиня лисензийаларын верилмяси; 

сыьорта ещтийатларынын формалашдырылмасы гайдасынын мцяййян едилмяси, сыьорта 

ещтийатларынын (сыьорта ещтийатларыны юртян активляр) йерляшдирилмяси гайдаларынын 

мцяййян едилмяси, сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси щцгугунун 

дайандырылмасы вя ляьв едилмяси. 

Сыьорта нязаряти органы мцщасибат вя статистика щесабатларынын форма вя тягдим 

едилмя мцддятлярини мцяййян едир; 

сыьортачылары вя сыьорта брокерляринин учотуну вя лисензийаларын ващид Дювлят 

гейдиййатыны (рейестрини) апарыр. 

Сыьорта тяшкилатларына эюстяришлярин верилмяси, мящдудладырмаларын гойулмасы, 

онлара верилмиш лисензийаларын дайандырылмасы вя эери чаьырылмасы дювлят нязаряти 

органы тяряфиндян нязарятин щяйата кечирилмяси аляти щесаб едилир. Сыьорта 

сащясиндя малиййя щцгугу сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян сыьорта ещтийатларынын 

йарадылмасы, инвестисийайа гойулмасы вя щярякяти гайдаларыны, онлар тяряфиндян 

мцщасибат учотунун апарылмасы гайдаларыны, онларын сыьорта фяалиййятинин 

малиййя нятиъяляринин мцяййян едилмяси, малиййя щесабатларынын тяртиб едилмяси 

вя онун сыьорта нязарятиня тягдим едилмяси гайдаларыны, щабеля сыьорта 

ямялиййатларынын апарылмасы иля ялагядар сыьорталыларын вя сыьортачыларын верэийя 
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cялбетмя гайдасыны тянзимляйир. 2004-ъц илин 01 йанварындан башлайараг 

юлкянин верэи ганунвериъилийиндя мцщцм дяйишикликляр баш вермишдир. Верэи 

Мяcялляси нормалары иля сыьорта нювляри цзря хярcляри сыьорталыларын - щцгуги 

шяхслярин мясряфляриня аид едилмясиня иcазя верилмишдир, беляликля, сыьорта цзря 

хярcляр иcтимаи зярурят щесаб едиляряк сыьортадан рисклярин идаря едилмяси цсулу 

кими истифадя едилир. О cцмлядян, Верэи Мяcяллясинин мцвафиг маддяляриня 

ясасян сыьорталыларын – щцгуги шяхслярин мясряфляринин тяркибиня иcбари сыьорта, 

няглиййат васитяляринин, йцклярин, истещсал тяйинатлы ясас вясаитлярин, гейри 

материал активляринин, битмямиш капитал тикинтиси обйектляринин, тикинти-

гурашдырма ишляринин, ямтяя-материал гиймятлиляринин, кянд тясяррцфаты биткиляри 

вя щейванларынын мящсулунун сыьортасы, вурулмуш зяряря эюря мясулиййят 

сыьортасы нювляри цзря юдянилмиш сыьорта щагларынын фактики мигдарыны дахил 

едирляр. 5 илдян аз олмайараг гцввядя олан мцгавиляляр вя тягацдцн алынмасы 

ясаслары йарандыьы щалда сыьорта тяминаты юдянишини нязярдя тутан щяйат 

сыьортасы мцгавиляляри цзря сыьорта щаглары юдянилдикдя ямяйин юдянилмясинин 

мяcму иллик хярcляри вя тибби сыьортанын кюнцллц мцгавиляляри цзря мяcму иллик 

хярcлярин сыьорта щаглары мябляğи щцгуги шяхслярин мясряфляриня аид едилир. Ейни 

заманда ишяэютцрянляр тяряфиндян ишчилярин хейриня баьланылмыш мцгавиляляр цзря 

сыьорта щагларынын вя сыьорта юдянишляринин эялир верэисиня cялб олунмасы 

гайдаларында да мцщцм дяйишикликляр едилмишдир. Биринcиси, сыьорта щадисяляри 

баш вердикдя сыьорта юдянишляринин сыьорта тяшкилатларындан алынмасындан асылы 

олмайараг, щямин сыьорта юдянишляри физики шяхслярин эялирляриня аид едилир. 

Бунунла йанашы ашаьыда эюстярилян сыьорта щадисяляринин баш вермяси иля 

ялагядар верилян сыьорта юдянишляриня бу цмуми мцддяа аид едилмир: 

- сыьортанын иъбари нювляри цзря; 

- узун мцддятли (5 ил мцддятиндян аз олмайан) щяйатсыьортасы вя тягацд алма 

ясаслары баш вердикдя тягацд сыьортасы цзря, бу заман сыьорталыларын (сыьорта 

едилмиш шяхслярин) верэийя cялб етмя базасына сыьорталылар тяряфиндян юдянилмиш 

вя сыьортачылар тяряфиндян сыьорта мцгавилясинин баьланылдыьы тарихя Русийа 

Банкынын малиййяляшдирмя тарифиндян асылы олараг щесабланылмыш инвестисийа 
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эялиринин мябляğи гядяр артырылмыш сыьорта щаглары щяддляриндя олан сыьорта 

юдянишляри дахил едилмир;  

- тибби сыьорта цзря (яэяр сыьорта юдяниши билаваситя сыьорталыйа вя йа сыьорта 

едилмиш шяхся верилмирся); 

- цчцнcц шяхслярин ямлакына вурулмуш зийан цчцн мцлки мясулиййят сыьортасыны 

дахил етмякля кюнцллц ямлак сыьортасы цзря вя сыьорта мцгавилясинин 

баьланылдыьы тарихя вя йа сыьорта щадисясинин баш вермя тарихиня мцяййян 

едилмиш, итирилмиш вя йа зядялянмиш, сыьорта олунмуш ямлакын базар гиймятляри 

щяддляриндя автоняглиййат сащибляринин мцлки мясулиййятинин сыьортасы 

цзря.Сыьорта тяшкилатларында сыьорта ещтийатларынын формалашдырылмасы вя 

мцщасибат учотунун апарылмасы гайдасы мцвафиг норматив актларла 

тянзимлянир. Сыьорта щцгугу нормаларынын мяcмусу сыьортайа даир иcтима 

игтисади мцнасибятлярин тянзимляйиъи функсийасыны йериня йетирир. Сыьорта щцгугу 

мцнасибятляринин тянзимлянмясиня тясир едян мцхтялиф сащялярин щцгуг 

нормалары гаршылыглы олараг бир бири иля ня гядяр чох узлашарса, бу cцр 

тянзимлянмянин дя сямярялилийи бир о гядяр чох олар. Щяйат сыьортасына аид 

едилян сыьортанын мцхтялиф нювляринин мцщцм шяртляринин щцгуги cящятдян бцcцр 

мцяййян етмясинин вя хцсусиййятляринин олмамасы  сыьорта шяртляринин вя сыьорта 

мцгавилясинин мцлки-щцгуги тянзимлянмясини чятинляшдирир, малиййя вя инзибати 

щцгуг нормаларынын дягиг тятбиг едилмясини гейри-мцмкцн едир. 

Ганунвериcиликдя олан бу cцр «аь лякяляр» мцтляг мцхтялиф субйектлярин малик 

олдуьу сыьорта щцгугу мцнасибятляри нормаларынын бир-бириня якс олан 

шярщлярини доьурур ки, бу да мящкямя органларынын ишя гарышмасына вя онларын 

гярарларынын чыхармасыны тяляб едян мцбащисяляря сябяб олур. 
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3.3.Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafında sığorta 
şirkətlərinin rolunun artırılması  istiqamətləri 

 

Сыьорта ишинин сямяряли тяшкилинин вя бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя 

инкишаф етдирилмясинин юлкя игтисадиййатынын базар мцнасибятляри шяраитиндя 

мющкямлянмясиндя мцщцм игтисади ящямиййяти вардыр.Инкишаф етмиш юлкялярин 

сыьорта базарларынын инкишафы тарихи эюстярир ки, о, юлкя игтисадиййатынын артым 

темпиня эцcлц тясир эюстяря билир. Бу бахымдан гейд етмяк олар ки, сыьорта-

игтисадиййатын стратеjи сащясидир. 

Sığorta xidməti sahəsindəəmlak sığortası xüsusi əhəmiyyət kəsb etməklə, 

sığorta bazranını inkişaf etməsində mühüm rol oynayır. Bu növ sığorta 

vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyət hüququnda olan əmlakların 

sığortalanmasınıəhatə edir.  

 Sığorta və antiinhisar qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq bərabərlik 

prinsipi əasında sığorta xidmətinin həyata keçirilməsinə zərurət yaratmış və 

bununla əlaqədar vətəndaşlara məxsus tikintilərin və dövlət icbari sığortası 
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ləğv edilməklə, bu növ sığortanın könüllü qaydada həyata keçirilməsinə 

başlanmışdır. 

 Əmlakın icbari sığortalanmasından fərqli olaraq könüllülük prinsipi 

əasında həyata keçirilməsi, tarif dərəcəsinin sığortaçı ilə sığorta etdirən 

arasında razılaşma yolu ilə sərbəst müəyyən edilməsinə və sığortaşının 

seçilməsində sərbəstliyəşərait yaratdı.  

 Əmlak sığortasının inkişaf etməsində Dövlət proqramlarıəsasında 

müəsissə və təşkilatların özəllədirilməsi mühüm rol oynamışdır.  

Belə ki, özəllədirilmiş müəssisə və təşkilatların səhmdarları, müəssisənin 

mülkiyyətində olan əmlakın təbii fəlakət və gözlənilməz hadisələr nəticəsində 

zədələnməsi və məhv olması ehtimalının qarşısının alınması məqsədilə zərərin 

pul şəklində bərpasıüçün sığortalanmasında daha çox maraqlıdırlar.  

Əmlak sığortası qrup sığort hadisələrindən və ya sığorta etdirənlə 

sığortaçı arasında bağlanmıəş sığorta müqaviləsində razılaşdırılmış fərdi 

sığorta hadisələrindən sığortalanmaqla həyata keçirlir.  

Beynəlxalq sığorta sistemindəəmlak sığortası yanğın sığortası qrupuna 

aid edilməklə həyata keçirilir.  

 Əmlak sığortasının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə statistik məlumatlar 

əsasında baş vermiş sığorta hadisələri nəticəsindəödənilmiş sığorta 

məbləğlərinin, daxil olmuş sığorta haqlarına nisbəti təhlil  edilməklə  minimum 

tarif dərəcələrinin tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb dir. Bununla bərabər 

əmlakın sığortalanması zamanı sığorta hadislərinin baş vermə ehtimalının, 

əmlakın mövcud qiymətlərinin müəyyən edilməsi əsas şərtlərdən biridir. 

 Əmlak sığortasının təkminləşdirilməsi və inkişaf problemləri əmlak 

mənafeləri üzrə qanunvericilik aktlarının qəbuyl edilməsi, sığorta hadislərinin 

baş vemə ehtimallarının və dəymiş zərər üzrə sığorta məbləğinin müəyyən 

edilməsini həyata keçirmək üçün peşəkar sığorta ekspertlərin olmasını tələb 

edir.  

Sığorta bazarında peşəkar sığorta ekspertlərinin olmamasıəmlak 

sığortasının inkişaf etməsinə mənfi təsir gösətərn amilərdən biridir.    
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Сыьорта хидмятляри базарынын либераллашдырылмасынын башлыcа мясяляси 

Азярбайcанын сыьорта базарынын дцнйа сыьорта системиня интеграсийасынын вя 

милли капиталын ахынына манечилик тюрядян механизмлярин оптимал нисбятинин 

тапылмасы олмалыдыр. Бу мягсядля, илк нювбядя инсанларын шцурунда сыьортанын 

ваcиблийи, онун цстцн cящятляри, сосиал-игтисади мащиййяти барядя дюнцш 

йаратмаг лазымдыр. Ящалинин мцяййян щиссяси юз шяхси щяйаты вя ямлакы барядя 

гайьы эюстярмир, бу барядя анcаг дювлятя цмид бясляйир, тябии фялакят вя 

эюзлянилмяз щадисяляр нятиcясиндя дяймиш зярярин юдянилмяси сащясиндя 

республика бцдcясиня аьыр йцк дцшцр. Милли сыьорта тяшкилатларынын йцксяк 

мябляьли зярярлярин юдянилмясиндя малиййя имканлары гисминдя хариcи капитал 

cялб едиляcякдир. Дцнйа сыьорта  тясяррцфатына дахил олмаг цчцн мцщцм 

стратеэийа милли тякрарсыьорта институтутунун йарадылмасыдыр. Хцсусиля бу йерли 

сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян эютцрцлян йцксяк сыьорта рискляринин вериляcяйи, 

итикилярин зяманятли юдямяляри тяляб олунур. Тякрарсыьорта институтунун 

йарадылмасы йыьылмыш капиталын юлкя дахилиндя сахланмасы йолу иля милли сыьорта 

базарынын мцдафия олунмасына, бунунла да дювлят бцдcясиня дахил олмаларын 

артырылмасына имкан веряcякдир. Сыьортачыларын юдямя габилиййятинин 

эцcляндирилмяси ян мцщцм вя актуал проблемлярдян биридир. Сыьортайа олан 

тялябин сявиййяси, ейни рискляринин мябляьи милйард манатла юлчцлцр вя 

республиканын сыьорта тяшкилатлары беля рискляр цзря сыьорталылар гаршысында 

ющдяликляриня етибарлы тяминатын йарадылмасы мягсядиля хариcя тякрарсыьортайа 

вермяк мяcбуриййяти гаршысында галырлар. Сыьортачыларын апардыьы беля 

тякрарсыьорта ямялиййатлары ганунвериcилийя уйьун олса да, тякрарсыьорта 

ямялиййатлары илк нювбядя юлкя дахилиндя щяйата кечирилмялидир. Милли сыьорта 

базарынын мцдафия олунмасы, дювлят бцдcясиня дахил олмаларын артырылмасына вя 

хариcи тякрар сыьортачысындан асылылыьы цзря фяалиййяти цзяриндя дювлят нязаряти 

системинин эцcляндирилмяси тямин едилмялидир. Нефт мцгавиляляринин 

имзаланмасы, щямчинин ири мигйаслы инвестисийа гойулушлары сыьорта мцдафиясиня 

тялябаты артырыр, бу да йцксяк сыьорта рискляринин тякрар сыьорта йолу иля дцнйа 

сыьорта базарына дахил олмасына имкан йарадыр, инвестисийа сащясиндя фяалиййяти 

фяаллашмасына цмид верир. Мцвяггяти сярбяст вясаитляр сыьортачылар тяряфиндян 
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идаря олунмалыдыр. Сыьортачыларын яксяриййяти кифайят щяcмдя малиййя 

вясаитляриня малик олмадыьындан нящянэ рисклярин сыьортасыны щяйата кечиря 

билмирляр. Лакин рисклярин мцяййян щиссясини тякрарсыьортайа ютцрцлмякля 

сыьортачы юз мцштяриляри гаршысында ющдяликлярин йериня йетирилмясиня тяминат 

веря биляр. Щямин тяминатларын тямин олунмасы цчцн сыьортачыларын 

ющдяликляринин лимитини (щяддини) мцяййян едян ганунвериcилик нормаларынын, 

тякрарсыьорта мцгавиляляринин ишлянилмяси, щабеля Азярбайcан тякрарсыьорта 

базарынын ишэцзар тювсиййясинин гайдасыны мцяййян етмяк зяруридир. 

Ихтисаслашмыш сыьорта бирликляринин йарадылмасы, Азярбайcан сыьортачыларынын 

бейнялхалг тякрарсыьорта системиндя вя шярикли сыьорта мцгавиляляриндя 

иштиракынын эенишляндирилмяси, тяминат фондларынын йарадылмасы вя сыьорта 

хидмятляри базарынын потенсиалынын артырылмасына йюнялдилмиш, игтисади cящятдян 

юзцнцн доьрултмуш гярарларын тятбиги васитяси иля тякрарсыьортанын инкишафыны 

стимуллашдырмаг лазымдыр. Эюстярилян тядбирляр щям дя хариcи тякрарсыьортаны 

низамламаьа вя валйута вясаитляринин хариcя ахынынын гаршысыны алмаьа имкан 

веряъякдир. Сыьорта ямялиййатларындан  верэи   тутманын сонракы 

тякмилляшдирилмяси зяруридир. Узунмцддятли сыьорта цзря ямялиййатлардан 

верэитутма режими ян мцщцм рисклярдян физики вя щцгуги шяхслярин еффектли 

мцдафиясинин йарадылмасы цчцн стимул олмалыдыр. Бу мясяляляря Азярбайcан 

Республикасы Верэи Мяcяллясинин тятбиги практикасынын тящлили мцщасибат 

учотунун мцддяаларынын ясасында мцщасибат учоту вя малиййя щесабатларынын 

бейнялхалг стандартларына кечилмяси иля ялагядар бахмаг лазымдыр. Эяляcякдя 

сосиал верэи чыхылмалары  сийащысына вятяндашларын мцщцм щяйати ямлак 

мянафеляринин (щяйат вя саьламлыгла, йашайыш ямлакына малик олмаг, ондан 

истифадя етмяк, она сярянcам вермяк вя ев ямлакы иля ялагядар) сыьортасы иля 

ялагядар хярcлярини дя ялавя етмяк лазымдыр. Мясулиййят сыьортасынын мцхтялиф 

нювляри цзря сыьортачыларын хярcляринин майа дяйяриня дахил едилян вя мянфяят 

верэиси щесабланаркян чыхылан тяркибини эенишляндирмяк мягсядя уйьундур. 

Азярбайcан Республикасы сыьортачыларынын ямякдашлыьы милли вя игтисади 

мянафеляри нязяря алмагла кюнцллцлцк вя бярабярлик принсипляри ясасында 

гурулмалыдыр. Бу истигамятдя мцщцм вязифялярдян бири Азярбайcан вя 
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бейнялхалг сыьорта базарынын ямякдашлыьынын даща да инкишафы вя 

дяринляшмясидир. 

.Сыьортачыларын малиййя сабитлийи вя юдямя габилиййятинин тямин едилмяси, сыьорта 

тяминатынын етибарлылыьынын йцксялдилмяси мягсядиля Азярбайcан Республикасы 

Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярарлары иля низамнамя капиталынын минимум 

мябляьи ящямиййятли дяряcядя артырылды. Нятиcядя мювcуд базар 

мцнасибятляринин тялябляриня уйьунлаша вя рягабятя давам эятиря 

билмядикляриня эюря бир сыра сыьорта тяшкилатларынын фяалиййяти дайанмыш 

олду.Sыьорта фяалиййятинин малиййя щцгуги тянзимлянмяси сыьортанын дювлят 

тянзимлянмясинин тяркиб щиссяси олмагла бцтцн игтисади системин сабитлийини 

тяминедян хцсуси тянзимляйиcи механизм кими чыхыш едир. Бу ися онунла 

ялагядардыр ки, биринcиси; сыьорта эюзлянилмяз щадисяляр нятиcясиндя итирилмиш 

ресурсларын бярпа просесининин малиййяляшдирилмясини оптималлашдырмаьа имкан 

верян васитя кими бцдcянин малиййя йцкцнц ящямиййятли дяряъядя азалдыр. 

Икинcиси ися,сыьорта капитал гойулушларны малиййяляшдирмяк цчцн инвестисийа 

ресурслары кими чыхыш едир. Азярбайcанда игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси 

истигамятиндя юлкя рящбярлийи тяряфиндян сон иллярдя щяйата кечирилян ардыcыл вя 

мягсядйюнлц тядбирляр нятиcясиндя бцтцн сащялярдя истещсалын вя инвестисийа 

гойулушларынын щяcми ящямиййятли дяряcядя артмыш, инфилйасийанын сявиййяси 

минимума ендирилмишдир. Юлкянин ясас стратежи истещсал сащяси щесаб олунан нефт  

сянайеси дурмадан инкишаф етдирилир.  

Цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийевин билаваситя тяшяббцсц вя сяйляри нятиъясиндя 

тямяли гойулан Бакы-Тбилиси-Cейщан нефт маэистралынын юлкяниниn iгтисади 

инкишафындакы ящямиййятини дярк етмяк, йягин ки, щеч ким цчцн чятин дейилдир. 

Трасека програмы чярчивясиндя щяйата кечирилян «Бюйцк ипяк йолу»нун бярпасы 

да Азярбайcанын бир сыра дцнйа юлкяляри иля хариcи тиcарят сащясиндя 

мцнасибятляринин инкишафында явязсиз рол ойнайаъагдыр.Шцбщясиз ки, сыьорта иля 

игтисадиййаытын диэяр сащяляринин  вящдяти инкаредилмяздир. Сянайе, кянд 

тясяррцфаты, тиcарят, сящиййя вя с. сащяляр инкишаф етдикcя бу сащялярдя мцмкцн 

олан щяр бир рискин сыьорталанмасына да тялябат артыр. Сыьорта олдугда ися щямин 

сащялярдя мейдана чыхан зярярлярин юдянилмясиня вя фяалиййятин бярпасына да 
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тяминат йаранмыш олур. Ейни заманда бу, зярярлярин юдянилмяси цчцн дювлят 

бцдcясиндян айрылан вясаитлярин азалмасына да шяраит йарадыр. Игтисадиййатын 

инкишафында юзял секторун ящямиййятини нязяря алараг, сащибкарлыьын даща да 

инкишаф етдирилмяси, инкишафына мане олан сцни манеялярин арадан галдырылмасы, 

бу сащяйя инвестисийа гойулушларынын артырылмасынын тямин едилмяси мягсядиля 

юлкя президенти тяряфиндян имзаланан чохсайлы фярманлар, гябул едилян ганунлар 

Азярбайcанда сащибкарлыьын  сцрятли инкишафына, хариcи инвестисийаларын cялб 

едилмясиня,саьлам рягабятин формалашмасына ялверишли мцщит йаратмышдыр.  

Дювлят бцдcясинин формалашмасында сыьортанын диэяр ролу сыьорта ширкятляринин 

билаваситя фяалиййяти иля баьлыдыр. Беля ки, сыьорта ширкятляри фяалиййятляри 

нятиcясиндя ялдя етдикляри мянфяятдян, ишчилярин ямяк щагларындан, щямчинин 

малик олдуглары ямлакларына эюря дювлят бцдcясиня верэи юдямялярини щяйата 

кечирирляр. Сыьортанын инкишафынын дювлят бцдcясинин формалашмасында 

инвестисийаларла баьлы ролу да мцщцм ящямиййятя маликдир. Юлкядя, мювcуд 

ганунвериcилийя ясасян, сыьорта ширкятляринин дахил олан сыьорта щагларындан 

йаратдыглары сыьорта ещтийатлары мцяййян олунмуш нормативляр эюзлянилмякля 

онларын сечими иля дювлят гиймятли каьызларынын сатын алынмасына, банк вя диэяр 

кредит тяшкилатларындакы депозит щесабларда йерляшдирилмясиня, дашынмаз 

ямлакын вя  торпагларын, щабеля онлардан истифадя щцгугларынын сатын 

алынмасына, гейри-дювлят  гиймятли каьызларнын, хариcи валйутанын вя онунла 

ифадя едилмиш гиймятли каьызларын сатын алынмасына вя ганунвериcиликля гадаьан 

олунмайан саир сащяляря инвестисийайа гойула биляр. 

 Мялум олдуьу кими инвестисийа малиййя вясаитляринин, щабеля мадди вя 

интеллектуал сярвятлярин сащибкарлыг вя диэяр фяалиййят нювляри обйектляриня 

гойулушу иля эялир  (мянфяят) вя йа сосиал сямяря ялдя едилмясиндян ибарятдир. 

Тябии ки, гойулан инвестисийа щесабына щяр щансы сащянин сямярялилийинин 

йцксялмяси реаллашыр, бу сащянин эялирляринин артмасына да шяраит йараныр. Диэяр 

тяряфдян, инвестисийа гойулушларыны щяйата кечирян тясяррцфат субйекти 

инвестисийа мцгавиляси иля мцяййян олунмуш щяcмдя эялир ялдя етмяк шансы 

газаныр. Эялир (мянфяят) ялдя едилмяси ися дювлят бцдcясиня верэи юдямяляринин 

артымы иля мцшащидя олунур. Республикада дювлят бцдcясинин формалашмасында 
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сыьортанын ролунун даща да артырылмасы имканлары арашдырылыр. Бунунла ялагядар 

тякрар сыьорта системинин тякмилляшдирилмяси зяруридир. Беля ки, гцввядя олан 

ганунвериcилийя ясасян йцксяк рискли сыьорта ющдяликляриня тяминат йарадылмасы 

цчцн сыьорта  ширкятляри рискляри билаваситя хариcи тякрар сыьортачыларда тякрар 

сыьорта етдирмяк щцгугуна маликдирляр. 

 Рисклярин хариcя тякрар сыьортайа верилмяси ися рискляри гябул едян хариcи тякрар 

сыьорта ширкятиня тякрар сыьорта щаглары юдянилмякля, вясаитлярин республикадан 

чыхмасы иля нятиcялянир. Бу кими ямялиййатлар юлкянин малиййя вя валйута 

ещтийатларына юз мянфи тясирини эюстярир. Она эюря дя рисклярин илк нювбядя юлкя 

дахилиндя тякрар сыьортайа верилмясинин тямин едилмяси зяруридир. Бунун тямин 

едилмяси ися сыьорта ширкятлярин йцксяк рискляр гябул едя билмяляри цчцн онларын 

малиййя имканларынын йахшылашмасыны, илк нювбядя низамнамя капиталларынын 

артырылмасыны тяляб едир.  

 

 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Сыьорта базарынын инкишафыны тямин едян башлыcа амиллярин юлкянин эцcлц 

игтисади  потенсиала малик олмасындан, сыьорта şirkətlərinin малиййя сабитлийинин 

тямин едилмясиндян, сыьорта хидмятляринин апарылма сявиййясиндян вя 

чешидиндян, щямчининганунвериcилик базасынын мювcудлуьундан, инкишаф етмиш 

дювлятлярин тяcрцбясинин милли базара интеграсийа олунмасындан,ща-беля базарын 

дювлят тянзимлянмясиндян ибарят олдуьу нязяря алынмагла республикада бу 

истигамятдя ящямиййятли тядбирляр щяйата кечирилməlidir. 

1.Сыьортачыларын малиййя сабитлийи вя юдямя габилиййятинин тямин едилмяси, 

сыьорта тяминатынын етибарлылыьынын йцксялдилмяси мягсядиля Азярбайcан 

Республикасы Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярарлары иля низамнамя 

капиталынын минимум мябляьи ящямиййятли дяряcядя артырылmalıdır. 

         2.Sığorta xidməti sahəsindəəmlak sığortası xüsusi əhəmiyyət kəsb 

etməklə, sığorta bazranını inkişaf etməsində mühüm rol oynayır. Bu növ 
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sığorta vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyət hüququnda olan 

əmlakların sığortalanmasınıəhatə etməlidir.  

 3.Sığorta və antiinhisar qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq bərabərlik 

prinsipi əasında sığorta xidmətinin həyata keçirilməsinə zərurət yaratmış və 

bununla əlaqədar vətəndaşlara məxsus tikintilərin və dövlət icbari sığortası 

ləğv edilməklə, bu növ sığortanın könüllü qaydada həyata keçirilməsinə 

başlanması təmin edilməlidir. 

 4.Əmlakın icbari sığortalanmasından fərqli olaraq könüllülük prinsipi 

əasında həyata keçirilməsi, tarif dərəcəsinin sığortaçı ilə sığorta etdirən 

arasında razılaşma yolu ilə sərbəst müəyyən edilməsinə və sığortaşının 

seçilməsində sərbəstliyəşərait yaradılmalıdır.  

 5.Əmlak sığortasının inkişaf etməsində Dövlət proqramlarıəsasında 

müəsissə və təşkilatların özəllədirilməsi mühüm rol oynamışdır. Belə ki, 

özəllədirilmiş müəssisə və təşkilatların səhmdarları, müəssisənin mülkiyyətində 

olan əmlakın təbii fəlakət və gözlənilməz hadisələr nəticəsində zədələnməsi və 

məhv olması ehtimalının qarşısının alınması məqsədilə zərərin pul şəklində 

bərpasıüçün sığortalanmasında daha çox maraqlıdırmaq lazımdır.  

6.Əmlak sığortası qrup sığort hadisələrindən və ya sığorta etdirənlə 

sığortaçı arasında bağlanmıəş sığorta müqaviləsində razılaşdırılmış fərdi 

sığorta hadisələrindən sığortalanmaqla həyata keçirlməlidir.  

7.Beynəlxalq sığorta sistemindəəmlak sığortası yanğın sığortası qrupuna 

aid edilməklə həyata keçirilməlidir.  

 8.Əmlak sığortasının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə statistik məlumatlar 

əsasında baş vermiş sığorta hadisələri nəticəsindəödənilmiş sığorta 

məbləğlərinin, daxil olmuş sığorta haqlarına nisbəti təhlil  edilməklə  minimum 

tarif dərəcələrinin tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb dir. Bununla bərabər 

əmlakın sığortalanması zamanı sığorta hadislərinin baş vermə ehtimalının, 

əmlakın mövcud qiymətlərinin müəyyən edilməsi əsas şərtlərdən biri olmalıdir. 

9.Əmlak sığortasının təkminləşdirilməsi və inkişaf problemləri əmlak 

mənafeləri üzrə qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi, sığorta hadislərinin 
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başvermə ehtimallarının və dəymiş zərər üzrə sığorta məbləğinin müəyyən 

edilməsini həyata keçirmək üçün peşəkar sığorta ekspertlərin olmasını tələb 

edir. Sığorta bazarında peşəkar sığorta ekspertlərinin olmamasıəmlak 

sığortasının inkişaf etməsinə mənfi təsir gösətərn amilər aradan 

qaldırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТИФАДЯ ЕДИЛМИШ ЯДЯБИЙЙАТSİYAHISI 

1. Əliyev.M., Həmidov.H., Hüseyinli.A.«Korporativ idarəetmə» Dərslik. 
Bakı-2011 

2. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, 1995-жи ил. 
3. Азярбайжан Республикасынын «Харижи инвестисийаларын горунмасы 

щаггында»  гануну. 1994.(www.economy.gov.az). 
4.  Xudiyev N.N. «Sığorta işi» Bakı – 2003. 
5. В.В.Шихов «Страхование». Москва – 2001. 
6.  Гварлиани Т.Е. «Денежные потоки в страховании». Москва, 2004. 
7.  Юрченко Л.А. «Финансовый менеджмент страховщика». Москва, 

2001. 
8.  Турбина К.Е. «Тенденция развития мирового рынка страхования». 
Москва, 2000. 

9. Я.М. Аббасов, З.З. Байрамов, Щ.Х. Гулийев «Игтисади  
информасийанын ишлянмясинин компцтер  технолоэийасы». Бакы, 2002-жи ил.  

10. Азярбайжан Республикасынын «Мцяссисяляр щаггында» гануну. Ийул 
1994-жц ил. 

11. Азярбайжан Республикасынын «Антинщисар фяалиййяти щаггында» гануну 
«Халг гязети». 03.02.1993-жц ил. 

12. Азярбайжан Республикасынын «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» 
гануну. Декабр 1992-жи ил. 



 80

13.  «Азярбайжан Республикасында Дювлят Мцлкиййятинин Юзялляшдирилмяси 
щаггында» Азярбайжан Республикасынын гануну. «Республика» гязети, ийул 
2000-жи ил. 

14. «Азярбайжан Республикасында 1995-1998-жи иллярдя Дювлят мцлкий-
йятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы». Бакы, 1996-жы ил. 

15. «Азярбайжан Республикасында Дювлят Мцлкиййятинин Юзялляшдирил-
мясинин икинжи Дювлят програмы». Бакы – 2000-жи ил. 

16. «Азярбайжан Республикасында  кичик вя орта сащибкарлыq(qanunlar, 
normative sənədlər, analitik materiallar) Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi. Bakı.«Araz». nəş-tı. 
2000-cи ил. s. 188.  

17. «Азярбайжан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Фонду» щаггында 
ясаснамя. «Азярбайжан» гязети, 28 октйабр 1992-жи ил. 

18. Азярбайжан Республикасыnda rəqabətin qorunması və təbii inhisarların 
tənzimlənməsi (qanunlar, normativ sənədlər, analitik materillar).Azərbaycan 
Respublikası  Дювлят Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək  Komitəsi. 
Bakı . «Səda» nəş-tı. 2000-ci il. s.273. 

19. Азярбайжанын статистика эюстярижиляри .2003.Azərbaycan Dövlət  Statistika 

Komitəsi. Бакы.«Səda» nəş-tı.2003cü il.s.773. 
20. Bağırov.D.A.,Həsənli.M.X.,«Maliyyə» Dərs vəsaiti. Bakı-2010 
21. Bayramov.Ə.İ.«Dünya iqtisadiyyatının tarixi» Dərslik. Bakı-2010 
22. Балайев Р.Я.«Урбанизасийа: şəhər iqtisadiyyatı vəərzaq problemləri» 

Monaqrafiya  Бакы, 1998. 
23. Жябийев Р.М. «Азярбайжанда базар  инфраструктурунун формалашмасы 

вя инкишафы». Бакы, 2000. 
24. Ялийев Щейдяр «Мцстягиллийимиз ябядидир» Ы – ЫЫ – ЫЫЫ – ЫВ томлар, 

Азярняшр Бакы, 1997-жи ил. 
25. ЯлирзайевЯ.Г. «Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və 

proqramı» .  ”Odlar yurdu” Бакы, 1999. s. 44. 
26. Ялийев А., Шякярялийев А. «Базар игтисадиййатына кечид: дювлятин 

игтисади сийасяти». Бакы, 2002. 
27. Ялийев Р.Г.  Игтисади тящлил нязяриййяси. Бакы, 2002. 
28. Ялийев Т.Щ. «Бизнесин идаря едилмясинин ясаслары». Бакы, Елм, 1994-жц 

ил.  
29. Ящмядов М. «Глобаллашма вя милли игтисадиййатын 

формалашмасы».«Азярняшр». Бакы 2003, 520 с. 
30. Щцсейнов Т.Я. Сянайенин игтисадиййаты. Бакы, 2000. 
31. Щясянов Я.П. «Станлартлашдырманын елми ясаслары методолоэийа вя 

мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси» (дярс вясаити), Бакы,1992-жи ил. 
32. Həsənov.N.Ə. Beynəlxalq biznes Dərs vəsaiti.Bakı-2011 
33. Həsənov R.T.  «Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

bazar modelinin koseptual əsasları» Elm. Бакы, 1998-ci il.s.343. 
34.  «Инвестисийа фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын 

гануну. 13.01.1995-жи ил. 



 81

35. Гарайев И.Ш.«Гиймятин ямяля эялмяси» (методики 
эюстярижиляр),Бакы,1999 ил. 

36. Гасымов Я.Ж. «Милли игтисадиййатымызын актуал проблемляри»,Бакы,2000-
жи ил. 

37. Гафаров Ш.С. Ижтимаи ямяк бюлэцсц вя онун мцасир сосиал-игтисади 
проблемляри.  

38. Гулийев Т.Я. «Менежментин ясаслары» Бакы, 2001 
39. Qafarov Ş. S. «Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma» Monoqrafiya. 

Bakı-2005. 
40. Manafov Q. N. «İqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat:» Metodiki 

vəsait. Bakı-2008 
41.Мusayev A.F. və  s. «Qiymətli kağızlar bazarı».  Бакы.  Səda. 1999. . 

   42.Мейбуллайев М. Х. Ислам игтисадиййаты. Бакы, 2002. 

       43.Мурадов Ш.М., Аббасов Ф.П. Мцасир мярщялядя демографийа сийасяти. 
Бакы, Елм, 1986.  

44.Мурадов Р.Ш. Мцасир шяраитдя Азярбайжан Республикасында ямяк 
базары проблемляри. Бакы, Елм, 2000. 

         45.Мусайев А.Ф., Гящряманов А.Г. Игтисадиййатда рийази моделляшдирмя 
вя прогнозлашдырма. Бакы,  «Кцр», 1998.  

         46.Мяммядов Т.Ж., Мяммядов М.Г., Ялякбяров Я.Я.  Ярзаг маллары 
тижарятинин тяшкили. Бакы, Маариф, 1991.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 82

 
 


