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ÜMUMİ  MÜDDƏALAR 

“Dövlət sosial müdafiə fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun layihəsinə (Layihə) Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi (Rəy) 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6.0.2-ci, 7.0.1-ci və 24-cü 

maddələrinə, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27.7-ci maddəsinə və 

Hesablama Palatası Kollegiyasının 2022-ci il 29 iyul tarixli AHO/4-3.2-2022-98 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinə Hesablama Palatasının 

rəyinin hazırlanması, baxılması və təsdiq edilməsi Qaydaları”na müvafiq olaraq hazırlanmışdır. 

Rəyin hazırlanmasında məqsəd qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifə və funksiyaların 

həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (Fond) gəlir və xərc istiqamətləri üzrə proqnoz 

göstəricilərinin əsaslılığının və nəzərdə tutulan sosial-iqtisadi inkişafın məqsədləri ilə uyğunluğunun, 

Layihənin tərtibi və təqdim edilməsi ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə əməl edilməsi 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.  

Rəydə Fondun gəlirlərinin mənbələri, o cümlədən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının 

daxilolma vəziyyəti, sair gəlirlər və balanslaşdırılma məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin 

maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait barədə müvafiq təhlillər aparılmış, 

pensiyaların, məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına maliyyələşdirilən müavinətlərin 

ödənilməsi, sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi üzrə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası vasitəsilə maliyyələşdirilmə 

xərclərinə, habelə Fondun və “DOST” Agentliyinin saxlanılma xərclərinə yönəldiləcək vəsait 

haqqında müvafiq araşdırmalar həyata keçirilmişdir.     

Rəyin məlumat bazası kimi Fondun büdcəsinin 2021-ci il və 2022-ci ilin I yarısı üzrə icra, habelə 

illik proqnoz, gözlənilən icra göstəricilərindən, “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsi ilə birgə təqdim edilmiş məlumat və 

göstəricilərdən, Fondun statistik məlumatlarından, Hesablama Palatasına təqdim edilmiş hesabatlar 

və məlumatlardan, Hesablama Palatasının əvvəlki illər üzrə müvafiq rəylərindən və analitik məlumat 

bazasından, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 

(DVX) və Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarından istifadə edilmişdir.  

Rəyin hazırlanması zamanı INTOSAI P1 – Lima Bəyannaməsinin (Auditin Təməl Prinsipləri 

Bəyannaməsi) 2-ci maddəsi nəzərə alınmışdır.  

Dövlət sosial müdafiə fondunun 2023-cü il üzrə büdcə layihəsi haqqında izahat (İzahat) bir sıra 

məlumatları özündə əks etdirsə də, həm gəlir, həm də xərc istiqaməti üzrə vəsaitlərin əhatəsi, 
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qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş dəyişikliklərin gözlənilən nəticələri ilə bağlı ətraflı məlumatlar 

İzahata daxil edilməmişdir.  

İzahata daxil edilmiş məlumatların ümumi xarakterə malik olması, cari vəziyyətin və nəzərdə 

tutulmuş tədbirlərin gözlənilən nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün relevant məlumatların ətraflı və 

tam təqdim olunmaması diqqətə alınaraq “Proqnoz maliyyə məlumatlarının yoxlanılması” (Əminlik təmin 

edən məsələlər üzrə beynəlxalq standart – 3400) standartından istifadə olunmuş, Hesablama Palatasının 

rəyi təqdim edilmiş göstəricilərə dair məhdud əminlik əsasında formalaşdırılmışdır. 

Təhlillər müxtəlif tədqiqat metodları tətbiq olunmaqla Fondun gəlirlərinin mənbələr üzrə 

formalaşması, həmçinin xərclərinin istiqamətlər üzrə maliyyələşdirilməsi ilə bağlı risk 

qiymətləndirilməsi əsasında aparılmış, əldə edilmiş nəticələr üzrə tövsiyələr Rəydə əks etdirilmişdir.  
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I BÖLMƏ. “DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN 2023-CÜ İL BÜDCƏSİ  

     HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN    

      LAYİHƏSİNİN NORMATİV-HÜQUQİ AKTLARA UYĞUNLUĞU 

 

Layihə 6 maddədən ibarət olmaqla tərtib edilmişdir.  

Layihənin 1-ci maddəsində Fondun 2023-cü il üzrə gəlir və xərclərinin məbləği bərabər 

götürülməklə 6264,0 mln. manat həddində olması təklif edilmişdir. 

2-ci maddədə növbəti il üçün Fondun büdcə gəlirlərinin məbləği və bu məbləği formalaşdıracaq 

mənbələr, 3-cü maddədə isə istiqamətlər üzrə olmaqla xərc məbləği əks etdirilmişdir.  

4-cü maddədə dövlət sosial müdafiə fondunun (o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aparatının və digər struktur bölmələrinin) hesablarında ilin sonuna 

qalan vəsaitin növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi göstərilmişdir.  

5-ci maddədə büdcə ili ərzində dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara nəzərdə tutulmuş 

məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə vəsaitlər dövlət sosial müdafiə fonduna tam məbləğdə daxil 

olmadıqda, dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləği 

nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər 

artırılması, artıq daxil olduqda isə nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları arasındakı fərq qədər azaldılması əks olunmuşdur. 

6-cı maddədə Qanunun 2023-ci ilin 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minəcəyi göstərilmişdir. 

 

1.1.  Qanun layihəsi büdcə prosesini tənzimləyən hüquqi aktlar ilə müəyyən 

olunmuş müddətlərdə təqdim edilsə də, gəlir və xərclərin vahid büdcə təsnifatına 

uyğun şəkildə tərtib olunmaması büdcə sisteminə daxil olan büdcələr və büdcə 

təşkilatları, habelə büdcədənkənar dövlət fondları üzrə maliyyə əməliyyatlarının 

müqayisəsini təmin etmək imkanlarını məhdudlaşdırmış, eləcə də, qanunun icrası ilə 

bağlı parlament nəzarətinin təmin olunması mexanizminin müəyyənləşdirilməməsi 

dövlət vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı risk amillərini formalaşdırmaqdadır. 

Fondun 2023-cü il üzrə büdcəsinə dair Qanun layihəsi, eləcə də İzahat “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.1.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan qaydada 

dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanan və təqdim olunan sənədlərə (“Büdcə zərfi”) daxil 

edilmişdir.  

Qanun layihəsi ilə birlikdə Fondun gəlirləri və xərcləri üzrə cari ilin sonuna gözlənilən icrasına 

dair göstəricilər də Hesablama Palatasına təqdim edilmişdir. 
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Qeyd edək ki, Layihədə növbəti ildə dövlət büdcəsindən Fonda ayrılması nəzərdə tutulan 

vəsaitin məbləği dövlət büdcəsinin xərclərinin müvafiq göstərici ilə uyğunluq təşkil edir. Belə ki, 

Layihədə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün Fondun büdcəsinin 

balanslaşdırılması məqsədilə növbəti ildə dövlət büdcəsindən 1467,8 mln. manat vəsaitin ayrılması 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatın “Sosial müdafiə və 

sosial təminat” bölməsinin “Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və 

tədbirlər” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş məbləğ bərabərdir.  

 

1.2.  Layihədə Fondun gəlirləri “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun istiqamətlər üzrə proqnozlaşdırılmışdır.  

“Sosial sığorta haqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsində məcburi 

dövlət sosial sığortası vəsaitləri aşağıdakı istiqamətlər üzrə müəyyən edilmişdir: 

 məcburi və könüllü (əlavə) sosial sığorta üzrə daxil olan sığorta haqqı; 

 dövlət büdcəsindən ayırmalar; 

 maliyyə sanksiyalarının və cərimələrin tətbiqi nəticəsində daxil olan məbləğlər; 

 sanatoriya-kurort yollayışlarının satışından əldə edilmiş vəsaitlər; 

 bank kreditləri; 

 qanunvericiliyə uyğun əldə edilmiş digər gəlirlər. 

Təqdim olunmuş qanun layihəsində qanunvericiliyə uyğun əldə edilmiş digər gəlirlər, eləcə də 

maliyyə sanksiyalarının və cərimələrin tətbiqi nəticəsində daxil olan məbləğlər sair gəlirlər qismində 

nəzərdə tutulmuş, növbəti ildə bank kreditlərindən istifadə proqnozlaşdırılmamışdır.  

 

1.3.  Fondun növbəti il üçün əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərində müavinətlərlə 

bağlı xərclər hüquqi aktların müəyyən etdiyi istiqamətlər üzrə proqnozlaşdırılsa da, 

əmək pensiyalarının istiqamətləri “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələblərinə tam uyğun nəzərdə tutulmamışdır ki, bu da 

vəsaitlərin “vəsait-nəticə” uyğunluğununun müəyyənləşdiriməsi və qiymətləndirilməsi 

imkanlarını məhdudlaşdırır.  

Təqdim edilmiş layihədə müavinətlər üzrə xərclər “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu ilə müəyyən edilmiş, maliyyələşmə mənbəyi “Sosial müavinətlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə məcburi dövlət sosial sığorta haqları olan istiqamətlər üzrə 

proqnozlaşdırılmışdır. Eləcə də, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə 

sığorta hadisəsi hesab olunan əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə, həmçinin hamiləliyə görə 

müavinətin ödənilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə də, 2023-cü ildə Fond tərəfindən 

aşağıdakı müavinətlərin maliyyələşdirilməsi həyata keçiriləcəkdir:  
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 Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə; 

 hamiləliyə və doğuma görə; 

 uşağın anadan olmasına görə; 

 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar; 

 dəfn üçün. 

Əmək pensiyalarının ödənilməsi ilə bağlı xərclərin istiqamətləri “Əmək pensiyaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyən edilmiş istiqamətləri detallı şəkildə əhatə etmir. Belə 

ki, bu Qanunla əmək pensiyasının növləri aşağıdakı strukturla müəyyən edilmişdir.  

 yaşa görə əmək pensiyası; 

 əlilliyə görə əmək pensiyası; 

 ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası. 

Eləcə də, bu Qanunda yaşa və əlilliyə görə əmək pensiyalarının sığorta və yığım hissələrindən, 

ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının isə sığorta hissəsindən ibarət olması göstərilmişdir. 

Rəy üçün təqdim edilmiş Layihədə isə pensiyalarla bağlı xərclər bir sətirlə “əmək pensiyalarının 

ödənilməsi xərcləri” kimi göstərilmişdir.  

 

1.4. Fondun büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə nəzərdə tutulmuş 

daxilolmaları və dövlət büdcəsi xərclərinin müvafiq göstəricisi arasında cüzi fərq 

məbləği əvvəlki illərdə müşahidə olunan meylə əsasən uyğun olmaqla 

proqnozlaşdırılmış, icra ilə bağlı hesabatlılığın düzgün təmin edilməməsi, eləcə də, 

vergi orqanlarının məlumatlarında büdcə təşkilatları üzrə hesablanmış əmək haqqı və 

dövlət büdcəsindən əmək haqqı ilə bağlı xərclərdə müəyyən olunan fərq bu 

istiqamətdə faktiki potensialın dəqiq qiymətləndirilməsində riskləri formalaşdırmışdır.  

2023-cü ilin dövlət büdcəsi xərclərində əmək haqqı ilə bağlı 6762,1 min manat, dövlət sosial 

müdafiə fonduna ayırmalar (22,0%), 1502,1 min manat nəzərdə tutulmuşdur. Fondun növbəti il üçün 

büdcəsində bu sektor üzrə daxilolmalar (təşkilatlar üzrə - 22,0%) 1569,2 min manat məbləğində və 

ya dövlət büdcəsinin göstəricindən 67,1 min manat çox proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, dövlət 

büdcəsinin xərclərində və Fondun büdcəsində büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə müşahidə 

edilən fərq əvvəlki illərə də xas olmuşdur. Bu, fikrimizcə, dövlət büdcəsindən bir xərc maddəsi üzrə 

vəsait ayrılan qurumlardan daxil olan vəsaitlər hesabına formalaşır. Lakin eyni zamanda 

vurğulanmalıdır ki, təhlil göstərilən bu fərqin 2021-ci ildən başlayaraq cüzi də olsa artım dinamikasına 

malik olduğunu göstərir. Qanun layihəsinə dair izahatda qeyd olunanlarla bağlı hər hansı məlumat 

əks etdirilməsə də, hüquqi aktlarda hər hansı bir dəyişikliyin olmaması fonunda bu, dövlət 

büdcəsindən bir xərc maddəsi ilə vəsait alan qurumlarda əməyin ödənişi ilə bağı xərclərin artımı ilə 

izah oluna bilər. 
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Vergi orqanları tərəfindən təqdim edilən məlumata görə, 2021-ci ilin sonuna büdcə təşkilatları 

üzrə hesablanmış əmək haqqı fondu 5654,2 min manat, həmin il üçün dövlət büdcəsindən bu 

istiqamətdə icra olunan vəsaitin məbləği isə 6495,1 min manat təşkil etmişdir ki, bu da, 840,9 min 

manat fərq deməkdir. Hesablama Palatasının əvvəlki illərdə, eləcə də cari ildə həyata keçirdiyi 

nəzarət tədbirləri çərçivəsində təşkilatların büdcə və ya qeyri-büdcə təşkilatına aid edilib-edilməməsi 

ilə bağlı hesabatlılıqda bir sıra nöqsanlar müəyyən olunmuşdur ki, bu da son nəticədə göstərilən 

fərqlərin formalaşmasına da şərait yaradır.  

 Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, Fondun büdcəsinin icrası ilə bağlı parlament nəzarətinin müəyyən 

olunmaması, həmçinin təqdim edilən məlumatların qanunla təsdiq olunmuş istiqamətlərlə 

uyğunsuzluğu proqnoz və icra göstəriciləri arasında uzlaşma əsasında növbəti ilin büdcə 

proqnozlarının əsaslılığının qiymətləndirilməsində imkanları məhdudlaşdırır.  

 

1.5. Layihədə Fondun sığorta gəlirlərinin, eləcə də xərclərinin vahid büdcə 

təsnifatına uyğun şəkildə əks etdirilməməsi əsas gəlir və xərc istiqamətləri üzrə 

proqnoz göstəricilərinin faktiki icra əsasında ümumi əsaslarla müəyyənləşdirildiyi 

qənaətini formalaşdırır ki, Hesablama Palatası bu yanaşmanı proqnoz göstəricilərinin 

əsaslılığının, eləcə də orta və uzunmüddətli perspektivdə Fondun maliyyə vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi, həmçinin dayanıqlılığının təmin olunması tədbirlərinin nəticəliliyi 

istiqamətində risk amili olaraq dəyərləndirir.  

Rəyin 1.1-ci bəndində də qeyd olunduğu kimi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcəsinin büdcə təsnifatına uyğun tərtib və 

icra olunmasını tələb edir. Eləcə də, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 12 iyul 

tarixli 93 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondları 

büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər 

Planı”na, həm də Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”na əsasən büdcədənkənar dövlət fondları tərəfindən 

büdcə layihəsində əks etdirilən məlumatlar vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq tərtib edilməlidir. 

Qeyd edək ki, təsnifatda “Sosial təminata ayırmalar” köməkçi bölməsində əks etdirilən məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqı üzrə gəlirlər sığortaedənin “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda göstərilən fəaliyyət istiqamətlərinə, əldə edilən gəlirin mənbəyinə, eləcə 

də qanunvericilikdə qeyd edilən digər istiqamətlərə uyğun olaraq təsnifləşdirilsə də, Layihədə 

məcburi dövlət sosial sığorta haqqına dair Fondun gəlirləri yalnız büdcə və qeyri-büdcə bölmələri 

üzrə olmaqla əks etdirilmiş, həmin gəlirlərin mənbələri təsnifata uyğun qruplaşdırılmamışdır. 

Təsnifatda Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməli olan xərclər “əmək pensiyası xərcləri” 

və “müavinət” kimi xərclərə ayrılmışdır. Layihədə müavinət istiqaməti üzrə xərclərin bölgüsü həm 
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“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda göstərilən sığorta hadisələrinə, 

həm də təsnifatdakı bölgüyə uyğun olaraq əks etdirilsə də, əmək pensiyası üzrə xərclərdə bu 

qanunauyğunluq gözlənilməmişdir. Rəyin 1.3-cü bəndində göstərildiyi kimi, pensiyaların ödənilməsi 

ilə bağlı xərclər “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda qeyd edilən 

istiqamətlərə tam uyğunlaşdırılmamışdır. Bununla yanaşı, həmin xərclərin büdcə təsnifatının 

kodlarına uyğun proqnozlaşdırılması da təmin edilməmişdir.  

Ümumiyyətlə, Fondun büdcəsinə dair qanunvericilik aktında büdcə göstəricilərinin müvafiq 

qanunvericilik aktlarına uyğun əks etdirilməməsi həm hər bir gəlir mənbəyi üzrə olmaqla mövcud və 

gələcək dövrlərə dair potensialın, eləcə də bu gəlirin formalaşması zamanı baş verə biləcək risklərin 

qiymətləndirilməsi, habelə xərc istiqamətləri üzrə yaranacaq öhdəliklərin həcminin daha dəqiq 

müəyyənləşdirilməsi imkanlarını tam şəkildə məhdudlaşdırır ki, bu da Fondun büdcə vəsaitlərinin 

idarə edilməsində strateji qərarların qəbulu baxımından risk amili hesab edilir. 

 

1.6. “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 

Strategiyası”nda nəzərdə tutulmuş məqsədlərdən irəli gələrək Hesablama Palatası 

pensiya xərclərinin sığorta prinsipləri əsasında formalaşan və dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməli olan xərclər kimi qruplaşdırılmasını, eləcə də 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin də büdcə təsnifatı üzrə strukturlaşdırılmasını 

zəruri hesab edir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda 

qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən biri pensiya təminatı sisteminin maliyyə dayanıqlığının təmin 

edilməsi və pensiyaçıların dövlət təminatının əhatəliliyinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur və həmin 

Strategiyada bu məqsədin reallaşdırılması üzrə fəaliyyət istiqamətləri arasında pensiya təminatı 

sistemində dövlət öhdəliklərinin dəqiq çərçivəsinin müəyyən edilməsi ilə bağlı tədbir qeyd 

olunmuşdur. Ümumiyyətlə, pensiya təminatı sistemində dövlət öhdəliklərinin dəqiq çərçivəsinin 

müəyyən edilməsi xərclərin həm dövlət, həm də sığorta sisteminin öhdəlikləri kimi fərqləndirilməsini, 

bu da pensiya xərclərinin Fondun büdcəsinə dair qanunda maliyyələşdirilmə mənbələri üzrə 

strukturlaşdırılmasını zəruri edir. Eləcə də, tətbiq edilən təcrübədə Fondun büdcəsində “Dövlət sosial 

müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin 

maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” (dövlət büdcəsindən ayırmalar) kimi 

göstərilmiş vəsaitin də, həm dövlət büdcəsində, həm də Fondun büdcəsində vahid büdcə təsnifatına 

uyğun olaraq təsnifləşdirilməsi yuxarıda göstərilən öhdəliklərin istiqamətlərinin də konkretləşdirilməsi, 

həmçinin bu öhdəliklərin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin nəticəliliyinin yüksəldilməsi imkanlarını 

genişləndirər.  
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II BÖLMƏ. DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN GƏLİRLƏRİ 

 

2.1. Növbəti ildə və sonrakı 3 ildə Fondun cəmi gəlirləri artımla 

proqnozlaşdırılmış, gəlirlərin tərkibində dövlət büdcəsindən ayırmaların 2024-cü ildə 

2023-cü illə müqayisədə 78,3% artımla və 2025-2026-cı illər üçün təxminən sabit 

məbləğdə nəzərdə tutulması 2022-ci il üzrə bu mənbənin xüsusi çəkisində müşahidə 

edilən azalmanın həmin illərdə artımla əvəz olunması, nəticədə isə məcburi dövlət 

sosial sığorta haqlarından daxilolmaların payının 2022-ci ilin gözlənilən icrasına 

nisbətən 2024-cü ildə 10,5 faiz bəndi azalma, 2026-cı ildə isə bu fərqin 6,9 faiz bəndi 

səviyyəsində proqnozlaşdırılması ilə nəticələnmişdir.  

Fondun 2023-cü ilə dair büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatların təhlili        

2023-cü il və sonrakı 3 il üzrə gəlirlərin müntəzəm artımla proqnozlaşdırıldığını, 2024-cü ildə əvvəlki 

illə müqayisədə bu tempin daha böyük nəzərdə tutulduğunu göstərir (Şəkil 1).  

 

Şəkil 1. 2021-2026-cı illər üzrə gəlirlər. 

 

Şəkil təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
 

Gəlirlərin davranışında müşahidə edilən meyl 2024-cü ildə dövlət büdcəsindən ayırmaların 

məbləğində proqnozlaşdırılmış artım ilə formalaşmışdır. Belə ki, həmin il üçün Fondun gəlirlərində 

bu mənbə üzrə daxilolmalar 2023-cü illə müqayisədə 1148,9 mln. manat və ya 78,3% çox olmaqla 

2616,7 mln. manat nəzərdə tutulmuşdur (Şəkil 2). 
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Şəkil 2. 2021-2026-cı illər üzrə gəlirlərin strukturu, mln. manatla. 

 

Şəkil təqdim olunmuş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Göründüyü kimi, 2024-cü ildən sonra dövlət büdcəsindən ayırmaların məbləği təxminən eyni 

məbləğdə nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd olunan mənbə üzrə poqnoznozlaşdırılmış vəsaitin məbləğində 

göstərilən dəyişmə meylinin səbəbləri ilə bağlı izahata hər hansı bir məlumat əlavə edilməmişdir.  

 

2.2. Növbəti ildə Fondun gəlir mənbələri əvvəlki illərdə olduğu kimi nəzərdə 

tutulmuş, cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə dövlət büdcəsindən ayırmaların 

iştirak payında üstünlük təşkil edən ümumi artım 7,4% səviyyəsində 

proqnozlaşdırılmışdır.  

Növbəti ildə Fondun gəlirlərinin 6264,0 mln. manat olacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari 

ilin proqnoz göstəricisindən 657,7 mln. manat və ya 11,7%, ilin sonuna gözlənilən icra göstəricisindən 

isə 430,0 mln. manat və ya 7,4% çoxdur (Cədvəl 1).  

 

Cədvəl 1. Fondun gəlirləri, mln. manatla. 

Göstəricilər 2021 (icra) 2022 (proqnoz) 
2022-ci il 

(gözlənilən icra) 
2023 (roqnoz) 

Cəmi gəlirlər 5 177,6 5 606,3 5 834,0 6 264,0 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 3 847,2 4 361,7 4 590,0 4 783,6 

Sair daxilolmalar 23,0 12,6 12,0 12,6 

Dövlət büdcəsindən ayırmalar 1 307,4 1 232,0 1 232,0 1 467,8 

Cədvəl təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş artım məbləğinin 54,8%-i dövlət büdcəsindən ayırmalar 

hesabına proqnozlaşdırılmışdır.  

Fondun 2023-cü il üçün gəlirləri əvvəlki illərin analoji mənbələri üzrə və məcburi dövlət sosial 

sığorta haqlarının cəmi gəlirlərdə iştirak payı da yüksək olaraq nəzərdə tutulmuşdur (Şəkil 3). 

2022-ci il gözlənilən

2023-cü il  proqnoz

2024-cü il proqnoz

2025-ci il proqnoz

2026-ci il proqnoz
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Şəkil 3. 2021-2023-cü illər üzrə Fondun büdcəsində gəlir mənbələrinin xüsusi çəkisi. 

 

              
Şəkil təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Cari ilin sonuna Fondun məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalarının icrasının 

proqnozlaşdırılmış məbləğlə müqayisədə 5,2% artıqlaması ilə gözlənilməsi 2021-ci illə müqayisədə 

bu gəlirlərin xüsusi çəkisinin 4,4 faiz bəndi artımına, beləliklə də, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 

üzrə müvafiq göstəricinin isə azalmasına şərait yaradacaq.  

Gözlənilən icra ilə müqayisədə gəlirlərin xüsusi çəki göstəricilərində dəyişiklik növbəti ildə 

dövlət büdcəsindən ayırmalar üzrə vəsaitin daha sürətli artım tempi ilə nəzərdə tutulması hesabına 

proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, 2023-cü ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqlarından daxilolmaların, 

sair gəlirlərin və dövlət büdcəsindən ayırmaların 2022-ci ilin sonuna proqnozlaşdırılmış məbləğlə 

müqayisədə müvafiq olaraq 4,2%, 5,0% və 19,1% artımı nəzərdə tutulmuşdur.  

 

2.3. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə gəlirlərin tərkibində dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə növbəti il üçün daxilolmaların artım 

tempinin dövlət büdcəsi xərclərində nəzərdə tutulmuş müvafiq göstəricinin artım 

tempindən az proqnozlaşdırıldığını diqqətə alaraq Hesablama Palatası bunu ehtiyatlı 

yanaşma kimi qiymətləndirir.  

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə gəlirlərin növbəti il üçün məbləği cari ilin proqnoz 

göstəricisindən 421,9 mln. manat və ya 9,7%, ilin sonuna gözlənilən icradan isə 53,1 mln. manat və 

ya 3,3% çox proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 2). 

 
Cədvəl 2. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə gəlirlər, mln. manatla. 

Göstəricilər 2021 (icra) 
2022 

(proqnoz) 
2022-ci il 

(gözlənilən icra) 
2023 

(roqnoz) 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 3 847,3 4 361,7 4 590,0 4 783,6 

Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 1 392,8 1 695,5 1 695,5 1 783,1 

Qeyri-büdcə sektoru üzrə, o cümlədən 2 454,5 2 666,2 2 894,5 3 000,5 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 
şəxslər üzrə 

- 60,0 167,0 60,0 

Cədvəl təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Qeyd edək ki, cari ilin sonuna gözlənilən icra ilə müqayisədə növbəti ildə dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatlardan daxil olacaq sosial sığorta haqqının artım tempi qeyri-büdcə sektoru üzrə 

proqnozlaşdırılan artım tempini üstələyir.  

“Büdcə zərfi” ilə təqdim olunan məlumatların təhlili dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar 

üzrə gəlirlərin növbəti ilin orta aylıq əmək haqqı, eləcə də, dövlət büdcəsinin müvafiq göstəricinin 

artım tempindən daha sürətli artımla proqnozlaşdırıldığını göstərir. Belə ki, cari ilin gözlənilən icra 

göstəricilərinə əsaslanmaqla qeyd olunmalıdır ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində əmək haqqı, o 

cümlədən məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə ayırmalarla (22,0%) bağlı xərclər bərabər 

olmaqla 8,6% artımla proqnozlaşdırılmış, növbəti ildə orta aylıq əmək haqqının artımı 7,1% 

səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. Cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə 2023-cü ildə büdcə 

təşkilatları (22%) üzrə proqnozlaşdırılan sığorta haqqının artım tempi isə 5,2%-dir. 

 

2.4. Qeyri-büdcə sektorundan daxilolmalar üzrə cari ilin gözlənilən icra göstərici 

ilə müqayisədə artım tempinin orta aylıq əmək haqqının proqnozlaşdırılmış artım 

tempindən az nəzərdə tutulması, eləcə də 2022-ci ilin sonuna bu mənbə üzrə gəlirlərin 

artıqlaması ilə icra edilməsi qeyd edilən sektor üzrə mövcud potensialın tam nəzərə 

alınmadığı qənaətini formalaşdırmış, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

şəxslər üzrə gəlirlərin fərqli metodologiya ilə uçot alınması həmin istiqamət üzrə 

mövcud potensialın və proqnozların əsaslılığının qiymətləndirilməsinə şərait 

yaratmamışdır.  

Cədvəl 2-dən də göründüyü kimi, cari ildə qeyri-büdcə sektoru üzrə gözlənilən daxilolmalar 

nəzərdə tutulmuş məbləği üstələyir. Bu, 2022-ci ilin 9 ayı üçün faktiki nəticələrlə də təsdiqlənir. 

Diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda edilmiş dəyişikliyə əsasən cari il üçün Fondun 

proqnozlaşdırılan sosial sığorta gəlirlərinin artımı tam tərkibdə qeyri-büdcə sektoru üzrə formalaşmış 

və 9,3% artırılmışdır. Dəyişikliyə dair layihə ilə birlikdə təqdim edilmiş izahatda sosial sığorta 

gəlirlərinin artımı əsasən cari ilin başa çatmış ilk 5 ayında qeyri-büdcə sektorunda fəaliyyət göstərmiş 

hüquqi şəxslər üzrə daxil olmuş sosial sığorta haqlarının həmin dövr üzrə müəyyən edilmiş proqnoz 

göstəricisini əsaslı şəkildə üstələməsi ilə əlaqəli olduğu bildirilmişdir. 

Fondun qeyri-büdcə sektoru üzrə sosial sığorta gəlirləri cari ilin I yarısında 1388,4 mln. manat 

və ya proqnoz göstəricisinin 52,1%-i həcmində olmuş, ilin sonuna təsdiq edilmiş proqnoz 

göstəricisindən 228,3 mln. manat çox olacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə, ilin sonuna gözlənilən sosial 

sığorta gəlirlərinin təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisindən 5,2% artıqlaması ilə icrasının qeyri-büdcə 

sektorunda gözlənilən 8,6%-lik artım hesabına təmin ediləcəyini qeyd etmək olar.  
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Cari ilin sonuna gözlənilən nəticələrin dürüstləşmə nəticəsində təsdiq edilmiş göstəricidən 

fərqlənməsi sonrakı dövrdə icra göstəricilərinin artım tempinin nəzərdə tutulan həddən yüksək olması 

ilə əlaqədardır.  Eyni zamanda həm hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 

sayında, həm də orta aylıq əmək haqqı məbləğində artımların olması və bu tendensiyanın davam 

etməsi ilin sonuna sektor üzrə formalaşacaq sosial sığorta gəlirlərində gözlənilən artımların real 

olacağını göstərir. 

Diqqətə çatdıraq ki, “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə Hesablama Palatasının 

rəyində qeyri-büdcə sektoru üzrə gəlirlərin əlavə potensialının mövcud olması qeyd edilmişdir ki, bu 

da öz təsdiqini icra göstəriciləri ilə tapmışdır.  

Bu mənbənin tərkibində yer alan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ilin 

sonuna gözlənilən icranın proqnozla müqayisədə 2,8 dəfə çox olmasına baxmayaraq növbəti ildə 

fiziki şəxslər üzrə daxil olacaq sosial sığorta haqqı cari ilin proqnoz göstəricisinə bərabər və növbəti 

ilin proqnoz göstəricisinin cari ilin gözlənilən icrasından aşağı səviyyədə müəyyənləşdirilməsi cari və 

əvvəlki illərdə bu bölmədə həm fiziki şəxsin özü, həm də işçisi üzrə olduğu halda, növbəti ildən yalnız 

fiziki şəxsin özü üzrə ödəniləcək sosial sığorta haqqının göstərilməsi ilə əlaqələndirmişdir. Gəlirlərin 

uçota alınması ilə bağlı hesabatlılığın dəyişdirilməsi proqnoz və icra göstəricilərinin əsaslılığının da 

qiymətləndirilməsi imkanlarını məhdudlaşdırır.  

 

 2.5. Fondun və sığortaedənlərin qarşılıqlı borc nisbətində müsbət dinamika 

muşahidə olunması, eləcə də əvvəlki illərlə müqayisədə kreditor borcların azalması 

Fondun faktiki gəlirlərinə müsbət təsir edən amil olmaqla yanaşı debitor borcların 

artımı fonunda bu borcların aid olduğu qurumların təsnifləşdirilməsində vergi 

orqanları tərəfindən yol verilmiş nöqsanlar həmin borcların azaldılması və tam 

bağlanması istiqamətində riskləri formalaşdırmışdır.   

 Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 

2021-ci ilin əvvəlinə qeydə alınmış debitor borcun 154,7 mln. manatı (80,6%) əsas borcdan, 37,0 

mln. manatı (19,3%) hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış borcdan və 0,2 mln. 

manatı (0,1%) isə digər borcdan formalaşmışdır. İlin sonunda isə göstəricilər müvafiq olaraq, 152,0 

mln. manat (76,1%), 47,5 mln. manat (23,8%) və 0,2 mln. manat (0,1%) olmuşdur (Cədvəl 3). 
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Cədvəl 3. 2021-ci il və 2022-ci ilin I yarısı üzrə Fondun debitor və kreditor borcları, mln. manatla.       

Göstəricilər 01.01.2021 01.01.2022 

Əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisə 01.07.2022 

İlin əvvəli ilə 
müqayisə  

 +/- %   +/- %  

Kreditor borc 79, 2 42,8 -36,4  54,1 54,6 11,7  127,4 

Debitor borc 191,9 199,7 7,8  104,1 218,7 19,0  109,5 

Cədvəl Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən təqdim olunmuş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

tərtib edilmişdir. 

 

Debitor borclar üzrə cari ilin I yarısında 9,5% artım qeydə alınmışdır ki, bu da həm əsas borc, 

həm də hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış borc məbləğinin artımı hesabına 

baş vermişdir. 2022-ci ilin 01 iyul tarixinə qeydə alınmış debitor borcun 33,4 mln. manatı (15,3%) 

büdcə təşkilatları, 4,9 mln. manatı (2,2%) əsas iri sığortaedənlər, 50,3 mln. manatı (23%) dövlət 

mülkiyyətində olan digər təşkilatlar, 7,2 mln. manatı (3,3%) bələdiyyə mülkiyyətində olan təşkilatlar, 

79,3 mln. manatı (36,3%) digər hüquqi şəxslər və 43,5 mln. manatı (19,9%) isə fiziki şəxslər üzrə 

formalaşmışdır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi əsas iri sığortaedənlər bölməsi üzrə debitor borc 

“Azərenerji” ASC üzrə formalaşmışdır ki, bunun da məbləği 4,9 mln. manatdır. 

2021-ci ilin əvvəlinə qeydə alınmış kreditor borcun 73,0 mln. manatı (92,2%) əsas borcdan, 6,1 

mln. manatı (7,6%) hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış borcdan və 0,1 mln. 

manatı (0,2%) isə digər borcdan ibarət olmuşdur. Cari ilin əvvəlində isə bu göstəricilər müvafiq olaraq, 

37,9 mln. manat (88,6%), 4,8 mln. manat (11,2%) və 0,1 mln. manat (0,2%) olmuşdur. 

Hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə kreditor borcların yaranması əsasən hər hansı 

sosial sığorta borcu olmayan sığortaedənlər tərəfindən müvafiq xəzinə hesablarına əlavə vəsaitin 

ödənilməsi ilə əlaqədardır.  

Kreditor borclar üzrə cari ilin I yarısında 27,4% artım qeydə alınmışdır ki, bu da əsasən 

büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə baş vermişdir. Hesablama Palatası bu meylin hesabatlılıq 

dövründə olan fərqlərlə əlaqəli olduğu qənaətindədir.  

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi 2021-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə sonunda kreditor borclarda 

əsaslı azalma qeydə alınmışdır. Ümumiyyətlə kreditor borcların minimal həddə olması Fondun büdcə 

gəlirlərinin real göstəricilər əsasında proqnozlaşdırılması baxımından vacib hesab edilən 

amillərdəndir. İin əvvəli ilə müqayisədə cari ilin I yarısında həm debitor, həm də kreditor borcların 

artıma sahib olması sığortaedənlər tərəfindən sosial sığorta haqqının ödənilməsi, lakin məlumatın 

tərtib edildiyi tarixə hesabatın təqdim edilməməsi ilə əlaqədardır. Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən 

təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin I yarısında vergi orqanları tərəfindən silinmiş borc 0,2 

mln. manat olmuşdur ki, bu da “Məcburi dövlət sosial sığorta sahəsində borcların tənzimlənməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 6 mart tarixli 1042-VQ nömrəli Qanununa əsasən 
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2006-cı ilin 01 yanvar tarixindən sonra formalaşmış hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə 

silinən borclardan ibarətdir. 

Cədvəldə əks etdirilmiş məlumatlar üzrə təhlil ilin əvvəli ilə müqayisədə Fondun borcu/Fonda 

olan borc nisbətində müşahidə olunan dinamika gəlir dayanıqlılığı baxımından müsbət amil kimi 

dəyərləndirilə bilər. Ümumi aspektdən, debitor borcları Fondun potensial maliyyə imkanları kimi 

xarakterizə etmək olsa da, onların artımı fonunda bu borcların hesabatlığında müəyyən edilmiş 

nöqsanlar həmin borcların azaldılması və aradan qaldırılmasında riskləri formalaşdırır. Belə ki,  2021-

ci il əhatə edən son audit çərçivəsində vergi orqanları tərəfindən debitor borcların müəssisələrə 

münasibətdə yaranma məbləğlərinin uçotunda nöqsanlara yol verildiyini göstərmiş, ümumi məbləğə 

təsir göstərməsə də, 2022-ci ilin 01 yanvar tarixinə 11 müəssisə üzrə debitor borcun Dövlət Vergi 

Xidməti tərəfindən dövlət mülkiyyətində olan təşkilatlar qrupunda göstərilməli olduğu halda, büdcə 

təşkilatları qrupunda əks etdirildiyi müəyyən olunmuşdur.  

 

2.6. Həyata keçirilmiş nəzarət tədbirinin nəticələrinə əsaslanaraq Hesablama 

Palatası ödənilmiş sığorta haqqı üzrə hesabatlılığın tam təmin edilməməsi səbəbindən 

hesablanmış və ödənilmiş sığorta haqları üzrə davranış dinamikasının debitor və 

kreditor borcları üzrə müvafiq dinamikadan tam fərqlənməsi ilə nəticələndiyi 

qənaətindədir.  

Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş hesabat məlumatına 

əsasən cari ilin I yarısında hesablanmış sosial sığorta haqqı əvvəlki ilin illik göstəricisinin 56,5%-ni 

təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, büdcə sektoru üzrə bu göstərici 55,8%, qeyri-büdcə sektoru üzrə isə 

56,8% olmuşdur (Şəkil 4). 

Şəkil 4 . Hesablanmış və ödənilmiş sosial sığorta haqqı, mln. manatla. 

 
Şəkil Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

2167,4 774,7 1392,7

2233,4

837,4

1396,0

Cəmi sosial 
sığorta haqqı

Büdcə sektoru Qeyri-büdcə 
sektoru

2022-ci ilin I yarısı

Hesablanıb Ödənilib

3838,5 1388,0 2450,5

3863,0

1406,4

2456,6

Cəmi sosial 
sığorta haqqı

Büdcə sektoru Qeyri-büdcə 
sektoru

2021-ci il

Hesablanıb Ödənilib
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Sığortaedənlərin təqdim etdiyi hesabat məlumatlarına əsasən 2021-ci ildə olduğu kimi cari ilin 

I yarısında da ödənilmiş sosial sığorta haqqı hesablanmış sosial sığorta haqqını üstələmişdir. Başqa 

sözlə, 2021-ci ildə ödənilmiş sığorta haqqı hesablanmış sığorta haqqından 0,6% çox olduğu halda, 

cari ilin I yarısında bu göstərici 3,0% təşkil etmişdir. 

Şəkil 4-dən göründüyü kimi, 2021-ci ildə büdcə təşkilatları üzrə ödənilmiş sosial sığorta haqqı 

sektor üzrə hesablanmış məbləğdən 18,4 mln. manat çoxdur. Qeyd edək ki, Dövlət Vergi Xidməti 

tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin 

əvvəlində büdcə təşkilatları üzrə kreditor borc 6,2 mln. manat azalaraq ilkin göstəricinin 69,5%-i 

həcmində olmuşdur. Büdcə təşkilatları üzrə kreditor borcun azalması fonunda ödənilmiş sığorta 

haqqının hesablanmış göstəricini üstələməsi əvvəlki illərdə Hesablama Palatası tərəfindən keçirilmiş 

audit zamanı da müəyyən edilmiş, maliyyələşmə mənbələrinə görə sığortaedənlərin düzgün 

qruplaşdırılmadığını göstərir ki, bu da büdcə təşkilatları üzrə vahid reyestrin hazırlanması zəruri edir 

Ümumiyyətlə ödənilmiş məbləğin hesablanmış məbləğdən üstün olması əsasən Fondun 

debitor borclarının azalması, yaxud kreditor borclarının artması fonunda baş verə biləcək prosesdir. 

Lakin təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2021-ci ildə qeyd edilənlərin əksi, yəni debitor borcların 

artması, kreditor borcların isə azalması baş vermişdir. Göstərilənlərin fonunda ödənilmiş sığorta 

haqqının hesablanmış sığorta haqqı məbləğindən üstün olması sığortaedən tərəfindən sığorta 

haqlarının ödənilməsi, lakin müvafiq hesabatın təqdim edilməməsi ilə əlaqələndirilə bilər. Belə ki, cari 

ildə Hesablama Palatası tərəfindən Fondda keçirilmiş kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri zamanı 

2021-ci ildə sığortaedənlər tərəfindən Fondun xəzinə hesablarına köçürülmüş sosial sığorta 

haqqından 40,8 mln. manatına dair hesabatların təqdim edilməməsi səbəbindən qeyd edilən vəsaitin 

sığortaolunanların fərdi hesablarının sığorta hissəsində qeydə alınmadığı müəyyən edilmişdir. 

Qeyd edilməlidir ki, sığortaedənlər tərəfindən ödənilən sosial sığorta haqlarının toplanması 

Fondun müvafiq xəzinə hesabları üzrə həyata keçirilsə də, qanunvericiliyə əsasən 2019-cu il 01 

yanvar tarixindən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarət, 

məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə hesabatın vaxtında təqdim edilməməsinə, hesablanmış 

məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının azaldılmasına və ya yayındırılmasına görə maliyyə 

sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə olunmuşdur. 

Hazırda ödənilmiş sığorta haqlarının sığortaolunanların fərdi şəxsi hesab vərəqələrinə işlənilməsi 

sığortaedən tərəfindən təqdim edilmiş hesabat məlumatları əsasında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən 

təmin edilir. Daha sonra həmin məlumatların Dövlət Vergi Xidmətinin Avtomatlaşdırılmış Vergi 

İnformasiya Sistemindən (AVİS) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyin Mərkəziləşdirilmiş 

Elektron İnformasiya Sisteminə (MEİS) mübadiləsi həyata keçirilir. 

Yuxarıda qeyd edilən vəsaitin müəyyən hissəsinin Fond tərəfindən sığortaolunanların fərdi 

hesablarında qeydə alınmamasının digər səbəbi isə “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin və 
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məcburi dövlət sosial sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz” əldə etməklə məcburi dövlət sosial 

sığorta ödənişlərini həyata keçirən sığortaedənlərin hesabat məlumatlarının mübadiləsi təmin 

edilərkən AVİS ilə MEİS-in strukturları arasında fərqliliyin olması səbəbindən həmin məlumatların 

fərdi hesablara işlənilə bilinməməsidir. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 2006-2016-cı illərdə 

sığortaedənlər tərəfindən təqdim edilmiş hesabatlarda sığortaolunanların sosial sığorta nömrələrinin 

göstərilməməsi səbəbindən 174,5 mln. manat, hesabatların təqdim edilməməsi səbəbindən isə 100,1 

mln. manat olmaqla ümumilikdə 274,6 mln. manat məbləğində Fonda ödənilmiş sosial sığorta 

haqqının cari dövrədək sığortaolunanların fərdi hesablarına işlənilməsi həyata keçirilməmişdir. 

Ümumiyyətlə ödənilmiş sığorta haqqının sığortaolunanın fərdi hesabında qeydə alınmaması 

ödənişin aid edildiyi dövrün sosial sığorta stajı kimi, ödənilmiş məbləğin isə pensiya kapitalı olaraq  

nəzərə alınmamasına şərait yaradır ki, bu da sonda sığortaolunanın pensiya hüququnun 

müəyyənləşdirilməsində və pensiyanın təyin olunmasında çətinliklərə yol açır.  

 

2.7. Hesablama Palatasının əvvəlki illərə dair rəylərində qeyd etdiyi kimi, 

fəaliyyətin tənzimlənməsi və hesabat göstəricilərinin vahidliyinin təmin olunması 

istiqamətində qurumlararası koordinasiyanın tam təşkil olunmaması Fondun və vergi 

orqanlarının gəlirlərlə bağlı göstəriciləri arasında fərqlərin yaranmasına səbəb olur ki, 

bu da mənbələr üzrə cari vəziyyətin qiymətləndirilməsinə və proqnozların əsaslılığına 

təsir göstərən əsas amillərdən biridir.  

Cari ildə Hesablama Palatası tərəfindən keçirilmiş kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri zamanı 

Fondun 2021-ci il üçün gəlir göstəriciləri ilə Dövlət Vergi Xidmətinin müvafiq göstəriciləri arasındakı 

fərqlərin olduğu müəyyən edilmişdir (Cədvəl 4). 

 
Cədvəl 4. 2021-ci il üzrə Fond ilə Dövlət Vergi Xidmətinin göstəricilərinin müqayisəsi, mln. manatla. 

Göstərici 
Fond üzrə göstəricilər  

 
Dövlət Vergi Xidməti 

üzrə göstəricilər 
Fərq 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 3847,3 3848,7 1,4 

Hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyası 4,7 12,3 7,6 

Sanatoriya-kurort yollayışları 2,0 2,0 - 

Cəmi:  3854,0 3863,0 9,0 

Cədvəl təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, sığortaedənlər tərəfindən 2021-ci ildə Fondun müvafiq xəzinə 

hesablarına ümumilikdə köçürülmüş vəsait Dövlət Vergi Xidmətinə təqdim edilmiş hesabat 

göstəriciləri üzrə müəyyən edilmiş vəsaitdən 9 mln. manat az olmuşdur. Audit tədbiri ilə göstəricilər 

arasında fərqlərin sığortaedənlər tərəfindən sığorta haqlarının hesablanmış məbləğdən artıq 

ödənildiyi hallarda geri qaytarılması, təyinatı üzrə səhvən daxil edildikdə aidiyyəti üzrə 
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əvəzləşdirilməsi üzrə vergi orqanları tərəfindən aparılan müxabirləşmələr zamanı həmin vəsaitin 

iqtisadi təsnifata uyğun olmaqla yerdəyişmələrinin dövlət xəzinədarlıq məlumatlarında öz əksini 

tapmaması ilə əlaqədar olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Təhlil 2021-ci ildə məcburi dövlət sosial sığorta 

haqqı kimi ödənilmiş 9,0 mln. manat məbləğində vəsaitin işsizlikdən sığorta fondunun büdcəsinin 

gəlirləri kimi qeydə alındığını göstərir. Mövcud qanunveriliciliyə əsasən büdcə ili başa çatdıqdan 

sonrakı dövrdə də sığortaeədənlər tərəfindən əvvəlki il üzrə hesabat göstəricilərinə dürüstləşmələrin 

edilməsinin mümkünlüyü, lakin düzəlişin aid edildiyi büdcə ili üzrə xəzinədarlıq məlumatlarında 

dəyişikliklərin edilməsinin qeyri-mümkünlüyü Fond ilə Dövlət Vergi Xidmətinin göstəriciləri arasında 

fərqlərin yaranması ilə nəticələnir.  

Göstərilən uyğunsuzluğa dair Hesablama Palatasının rəylərində də münasibət bildirilmiş, 

məlumat mübadiləsi üzrə yaranan problemlərin sonda sığortaolunanların müvafiq sosial ödənişlər ilə 

təmin edilməsində maneələrin yaratması baxımından fəaliyyətin effektiv təşkili üçün optimal həllərin 

müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılmışdır. 

Bu uyğunsuzluqlar, son nəticədə, proqnoz göstəricilərinin də əsaslılığına təsir göstərir.  

 

2.8. Cari il üçün sair gəlirlərin icra vəziyyəti 2023-cü ildə bu mənbə üzrə gəlirlərin 

mövcud şərait nəzərə alınmaqla proqnozlaşdırıldığını diqqətə çatdıraraq Hesablama 

Palatası aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələri əsasında sair daxilolmaların, 

beləliklə Fondun gəlirlərinin hesabatlılığında nöqsanların mövcud olduğu 

qənaətindədir.  

Layihəyə əsasən növbəti ildə Fondun büdcə gəlirlərinin tərkibində sair gəlirlərin 12,6 mln. 

manat olacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisinə bərabər olmaqla 

cari ilin gözlənilən icrasından 5,0% çoxdur. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən Fondun sair gəlirləri 

cari ilin I yarısında 7,7 mln. manat və ya proqnoz göstəricisinin 61,2%-i səviyyəsində icra edilmiş, 9 

ay üzrə icranın 8,8 mln. manat və ya proqnoz göstəricisinin 69,5%-i, ilin sonuna isə bu göstəricinin 

12,0 mln. manat, yaxud təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisinin 95,2%-i səviyyəsində olacağı gözlənilir. 

Fondun sair gəlirləri əsasən sosial sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin 

hesablanmasından, habelə maliyyə sanksiyalarının tətbiqindən, artıq ödənilmiş pensiya və 

müavinətlərin Fondun büdcəsinə geri qaytarılmasından və sığortaolunanlar tərəfindən     sanatoriya-

kurort yollayışlarının dəyərinin qismən ödənilməsindən daxilolmalar hesabına formalaşır. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin I yarısında hesablanmış faiz və 

maliyyə sanksiyaları kimi daxil olmuş vəsait 2,5 mln. manat olmuş, 9 ay üzrə gözlənilən icranın 3,1 

mln. manat, ilin sonuna isə daxilolmanın 4,6 mln. manat olacağı nəzərdə tutulur ki, bu da 2021-ci il 

üzrə qeydə alınmış göstəricinin 95,7%-i həcmindədir. 
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) tərəfindən Hesablama Palatasına 

təqdim edilmiş məlumata əsasən 2023-ci ildə tam dəyəri 20,6 mln. manat olan 14135 ədəd yollayışın 

veriləcəyi, o cümlədən tam dəyəri 7,6 mln. manat təşkil edən 3260 ədəd yollayışın 15% qismən dəyəri 

– 1,1 mln. manat ödənilməklə satılacağı nəzərdə tutulmuşdur (Cədvəl 5). 

 
Cədvəl 5. Sanatoriya-kurort yollayışlarının sayı, onların tam və qismən dəyəri.       

  
2022-ci ilin I 

yarısı 
2022-ci il 

(gözlənilən icra) 
2023-cü il 
(proqnoz) 

Ümumi yollayışların sayı, ədəd 8202 12429 14135 

Yollayışınların tam dəyəri, mln. manatla 10,8 16,8 20,6 

Haqqı qismən ödənilən yollayışların sayı, ədəd 1258 2911 3260 

Haqqı qismən ödənilən yollayışların tam dəyəri, mln. manatla 3,0 6,2 7,6 

Haqqı qismən ödənilmiş yollayışların qismən dəyəri (15%), 
mln. manat 

0,4 0,9 1,1 

Fondun məlumatına əsasən daxilolma, mln. manat 0,6 1,2  - 

Dövlət Vergi Xidmətinin əsasən daxilolma, mln. manat 0,7  - -  

Cədvəl təqdim olunmuş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Cədvəl 5-dən göründüyü kimi Fondun məlumatlarında sanatoriya-kurort yollayışlarının 

satışından əldə edilmiş gəlir cari ilin I yarısında 0,6 mln. manat göstərildiyi halda AHİK tərəfindən 

Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatda bu göstərici 0,4 mln. manat olaraq qeyd edilmişdir. 

Göstəricilər arasında fərq eyni zamanda cari ilin sonuna gözlənilən icrada da müşahidə 

olunmaqdadır. 

Qeyd edilməlidir ki, Fondun göstəriciləri ilə AHİK-in göstəriciləri arasında uyğunsuzluğun 

olması “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanun Layihəsinə Hesablama Palatasının rəyinin tərtibi zamanı da özünü göstərmiş, vəzifə bölgüsü 

əsasında müəyyən funksiyaları müştərək olaraq həyata keçirən qurumlar tərəfindən icra və proqnoz 

göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə fəaliyyətin daha effektiv olaraq həyata keçirilməsinin 

zəruriliyi bildirilmişdir. 

Cari ilin İş planına əsasən Fondda həyata keçirilmiş auditlə sair daxilolmaların hesabatlılığında 

bir sıra nöqsanlar müəyyən edilmişdir ki, bu da, son nəticədə hesabatlarda gəlirlərin düzgün əks 

etdirilməməsinə gətirib çıxarmışdır.  
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2.9. Əvvəlki illərin icra göstəricilərinin müqayisəli təhlilinə əsaslanaraq 

Hesablama Palatası növbəti ildə həm həyatın yığım sığortasında iştirak edəcək 

sığortaolunanların sayında, həm də sığortanın bu növünə yönəldiləcək vəsaitin 

həcmində artımlar olacağı, qeyd olunanların isə Fondun gəlirlərinə təsir edəcəyi 

qənaətindədir.  

Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına əsasən 2022-ci ilin I yarısında məcburi dövlət sosial 

sığorta haqqına cəlb edilməyən gəlirlər 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 44,0% (131,2 mln. 

manat) artıma sahib olsa da, 2021-ci il üçün formalaşmış illik göstəricinin 45,6%-i həcmində olmuşdur 

(Cədvəl 6). 

2021-ci ildə bu kateqoriyaya aid edilən gəlirlərin 12,6%-i dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatlar, 87,4%-i isə qeyri-büdcə sektoru hesabına formalaşdığı halda cari ilin I yarısında bu 

göstərici müvafiq olaraq, 14,3% və 85,7% olmuşdur.  

 

Cədvəl 6. 2021-ci ildə və 2022-ci ilin I yarısında məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb edilməyən         

gəlirlər, mln. manatla. 

S/s Göstəricilər 2021-ci il 2022-ci ilin I yarısı 

1 Məcburi dövlət sosial sığorta haqqına cəlb edilməyən gəlirlər 942,9 429,5 

1.1 "Sosial sığorta haqqında" Qanunun 12-ci maddəsi üzrə 534,4 171,4 

1.2 Həyatın yığım sığortası üzrə 193,9 148,5 

1.3 
Sığortaedənin vəsaiti hesabına əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə 
görə verilən müavinət üzrə 

71,9 38,8 

1.4 Digər 142,7 70,8 

Cədvəl Dövlət Vergi Xidmətinin təqdim etdiyi göstəricilər əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 

 

2021-ci ildə muzdla işləyən şəxslər tərəfindən əldə edilmiş, lakin sosial sığorta ilə əhatə 

olunmayan gəlirlərin 56,7%-i neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, 

ixrac boru kəmərləri haqqında Sazişlər çərçivəsində fəaliyyət göstərən podratçı və subpodratçı 

tərəflərdə, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye parkında 

işləyən müvafiq əcnəbilərə ödənilmiş əmək haqqından, 20,6%-i həyatın yığım sığortasına yönəldilmiş 

gəlirlərdən, 7,6%-i işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilmiş sığorta müavinətlərindən və 15,1%-i isə 

digər gəlirlərdən ibarət olmuşdur. Cari ilin I yarısında isə qeyd edilən xüsusi çəki bölgüsü müvafiq 

olaraq, 34,9%, 34,6%, 9% və 16,5%-dir. 

Göründüyü kimi, xüsusi çəki göstəricisində əsaslı dəyişiklik neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, 

işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında Sazişlər çərçivəsində fəaliyyət 

göstərən podratçı və subpodratçı tərəflərdə, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına 
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əsasən yaradılan sənaye parkında işləyən müvafiq əcnəbilərə ödənilmiş əmək haqqı və həyatın 

yığım sığortasına yönəldilmiş gəlirlər istiqamətləri üzrə baş vermişdir.  

Orta aylıq əməkhaqqının artım tempinə sahib olması fonunda neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, 

işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında Sazişlər çərçivəsində fəaliyyət 

göstərən podratçı və subpodratçı tərəflərdə, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına 

əsasən yaradılan sənaye parkında işləyən müvafiq əcnəbilərə ödənilmiş əmək haqlarında azalmanın 

müşahidə edilməsi hazırda göstərilən istiqamətlərdə işləyən əcnəbilərin sayı ilə, yaxud həmin 

şəxslərin işlədikləri sığortaedənlər tərəfindən müvafiq hesabatların vergi orqanlarına təqdim 

edilməməsi və nəticədə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən təqdim edilmiş məlumatda bu şəxslərə dair 

göstəricilərin əks etdirilməməsi ilə əlaqələndirilə bilər.  

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 2021-ci ildə məşğul şəxslər tərəfindən həyatın yığım 

sığortasına yönəldilmiş vəsait 193,9 mln. manat olduğu halda cari ilin I yarısında bu göstərici əvvəlki 

ilin illik göstəricisinin 76,6%-i həcmində olmuşdur ki, bu da ilin sonuna həyatın yığım sığortasına 

yönəldiləcək vəsaitin 2021-ci ildəki göstəricidən əsaslı şəkildə üstün olacağını deməyə əsas verir. 

Ümumiyyətlə məşğul şəxslər tərəfindən həyatın yığım sığortasına yönəldilən vəsaitin həcmi növbəti 

illərdə də artım tempinə malik olacaqdır ki, bunun da baş verməsi yalnız əhali gəlirlərindəki deyil, eyni 

zamanda bu sığortalanma növündə iştirak edən şəxslərin sayındakı artımla əlaqədardır. 

Hazırda mövcud qanunvericiliyə əsasən sığortaolunan əldə etdiyi aylıq gəlirin bir hissəsini 

həyatın yığım sığortasına yönəldə bilər. Bu sığorta növündə sığorta müqaviləsinin müddəti 3 il olaraq 

nəzərdə tutulur ki, bu müddətin sonunda sığortaçı təşkilat tərəfindən sığortaolunana onun həyatın 

yığım sığortasına yönəltdiyi vəsaitdən daha artıq məbləğdə vəsait geri qaytarılır. Belə ki, müqavilə 

müddətinin sonunda sığortaolunana geri qaytarılan vəsaitin tərkibində onun müqavilə müddətində 

sığortaçı təşkilata köçürdüyü vəsaitdən əlavə müvafiq faiz gəlirinin və köçürülmüş vəsait üzrə 

hesablanmış lakin qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə və Fondun büdcəsinə deyil, 

sığortaçı təşkilata köçürülmüş gəlir vergisinin və məcburi dövlət sosial sığorta haqqının 

(sığortaolunan ilə sığortaedən arasındakı razılıq əsasında müəyyənləşən, həyatın yığım sığortasına 

yönəldilmiş gəlirin 3%-i ilə 25%-i arasında formalaşan məbləğ) yer alması, eləcə də yönəldilmiş 

vəsaitin qısa zamanda geri qayıtması məşğul şəxslərin qeyd edilən sığorta növündə iştirakını 

stimullaşdırır.  

Digər tərəfdən mövcud qanunvericiliyə əsasən həyatın yığım sığortasında iştirak edən şəxs 

aylıq əldə etdiyi gəlirin 50%-i ilə məcburi dövlət sosial sığorta iştirakçısı olduğu halda belə həmin ay 

ona pensiya təminatında tam olaraq sosial sığorta stajı kimi nəzərə alınır. Bu isə həmin şəxsə 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sosial sığorta stajı tələbini ödəməsi fonunda yaşa görə əmək 

pensiya ilə təmin olunmaq hüququnu formalaşdırmış olur. 
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Hazırda pensiya təyinatı üçün müraciət etmiş şəxsin fərdi hesabında toplanmış pensiya 

kapitalı, habelə qazanmış olduğu sığorta stajı pensiya hüququnun reallaşmasına imkan vermədikdə 

müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq ona aylıq sosial müavinət təyin edilir ki, bu müavinətlərin də 

maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir.  

Qeyd edilməlidir ki, şəxsin həyatın yığım sığortasında iştirak etməsi Fondun həmin şəxs 

qarşısında öhdəliyinin azalmasına, yaxud hər hansı öhdəliyin yaranmamasına səbəb olur. Bu halın 

baş verməsi ilkin olaraq Fondun gələcəkdə həyatın yığım sığortasında iştirak etmiş şəxslər 

qarşısında öhdəliyinin azalması kimi görünsə də, şəxsin pensiya hüququnun yaranmaması ona sosial 

müavinətin təyin edilməsinə, nəticədə həmin şəxs qarşısında dövlətin öhdəliyinin yaranmasına səbəb 

olur.  

Digər tərəfdən həyatın yığım sığortasına yönəldilən vəsaitin həcmində, eləcə də iştirak edən 

şəxslərin sayında artım dinamikasının mövcudluğu ölkədə sığorta fəaliyyətinin inkişafına müsbət təsir 

göstərsə də gələcək dövrlərdə Fondun maliyyə dayanıqlılığı üçün qeyri-qənaətbəxş nəticələr 

formalaşdıra bilər.  

Qeyd edilməlidir ki, həyatım yığım sığortasına yönəldilmiş gəlirlər fonunda 2021-ci ildə 48,5 

mln. manat, cari ilin I yarısında isə 37,1 mln. manat məbləğində vəsait məcburi dövlət sosial sığorta 

haqqı kimi hesablanaraq Fondun gəlirlərində nəzərə alınmamışdır. 

 

2.10. Son illərdə proqnozlaşdırılmış və icra edilmiş məbləğlər üzrə müşahidə 

edilən dinamika dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin dövlət öhdəliyinin 

maliyyələşdirilməsi məqsədindən daha çox balanslaşdırma məqsədi daşıması 

qənaətini formalaşdırmaqla öhdəliyin dəqiq müəyyənləşdirilməməsi, dövlət 

büdcəsindən ayrılan vəsaitin büdcə təsnifatına uyğun proqnozlaşdırılaraq icra 

edilməməsi, son nəticədə, öhdəlik-vəsait-nəticə qarşılıqlı uzlaşmasının təmin 

olunması, eləcə də, öhdəliyin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin nəticəliyinin 

yüksəldilməsi imkanlarını məhdudlaşdırır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ildə dövlət büdcəsindən Fondun büdcəsinə 

köçürələcək vəsaitin 1232,0 mln. manat olacağı gözlənilir ki, bu da 2021-ci il üzrə qeydə alınmış icra 

göstəricisinin 94,2%-i həcmindədir (Şəkil 5). 
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Şəkil 5. Dövlət büdcəsindən ayırmalar, mln. manatla. 

 

Şəkil təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

2022-ci ilin sonunadək dövlət büdcəsindən ayrılması nəzərdə tutulan vəsait ilkin olaraq Fondun 

2022-ci il üçün təsdiq edilmiş büdcəsində 1146,0 mln. manat məbləğində nəzərdə tutulsa da, cari 

ildə büdcə göstəricilərinə edilmiş dəyişikliyə əsasən həmin vəsaitin həcmi 7,5% (86,0 mln. manat) 

artırılmışdır. Belə ki, “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının rəyində qeyd edildiyi kimi, bu artım pensiyaçılara rüblük, habelə aylıq olaraq 

ödənişi təmin edilən maddi yardımların maliyyələşdirilməsi xarakteri daşımışdır.  

2021-ci ildə isə dövlət büdcəsindən ayırmalar 1631,5 mln. manat nəzərdə tutulsa da, icra 

1307,4 mln. manat təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, azaldılmış məbləğ təxminən məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları üzrə daxilolmalardan artıqlaması ilə icra edilmiş məbləğə bərabərdir. Belə ki, bu 

istiqamətdə 3502,5 mln. manat proqnoza qarşı 344,8 mln. manat çox vəsait daxil olmuşdur.   

Növbəti ildə isə dövlət büdcəsindən Fonda 1467,8 mln. manat məbləğində vəsaitin ayrılması 

proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisinə bərabər götürülmüş gözlənilən 

icradan 235,8 mln. manat və ya 19,1% çoxdur. Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa ediləcək dəyişikliklərə görə növbəti ildən başlayaraq cari ilin əvvəlindən 

pensiyaçılara ödənişi həyata keçirilən maddi yardımların, eləcə də 2023-cü il 01 yanvar tarixindən 

həmin yardımların indeksləşdirilməsi nəticəsində yaranacaq xərclərin də dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, qeyd etməliyik ki, aparılan təhlillər 

göstərir ki, növbəti il üçün dövlət büdcəsindən ayırmalarda nəzərdə tutulmuş artım məbləği maddi 

yardımlara nəzərdə tutulmuş vəsaitin yalnız  83,6%-ni əhatə edir. Beləliklə də, dövlət büdcəsindən 

ayırmalarda proqnozlaşdırılmış artım məbləği nəinki bu istiqamətdə, eləcə də indeksləşmə ilə bağlı 

xərclərdən az olmaqla dövlət öhdəliyi kimi qəbul olunmuş istiqamətləri tam əhatə etmir (Şəkil 6). 
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Şəkil 6. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan xərc istiqamətləri. 

 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Layihə ilə birlikdə təqdim edilmiş izahatda əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsində dövlət 

büdcəsinin proqnozlaşdırılan öhdəliyinin növbəti ildə cari illə müqayisədə 7,9%, 2024-cü ildə növbəti 

illə müqayisədə 6,9%, 2025-ci ildə 2024-cü illə müqayisədə 1% və 2026-cı ildə isə 2025-ci illə 

müqayisədə 0,8% artacağı qeyd edilmişdir (Şəkil 7). 

 

Şəkil 7. Dövlət büdcəsinin öhdəliyi və pensiya xərci, mln. manatla 

 

Şəkil Fondun təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Hazırda dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan xərclərdə üstün 

xüsusi çəkiyə 1992-ci ilin 01 yanvar tarixinədək qazanılmış sığorta hissə üzrə xərclər malikdir.  

Qeyd edilməlidir ki, əvvəlki dövrlərə nəzərən növbəti illərdə pensiyanın dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan sığorta hissəsinin hesablanmasında nəzərə 

alınmış 1992-ci ilədək olan əmək stajların həcminin azalması, habelə təyin ediləcək pensiyaların 

məbləğinin formalaşmasında 1992-ci ilədək stajların xüsusi çəkisinin pilləli olaraq azalması fonunda 

dövlət büdcəsinin öhdəliyi artımla proqnozlaşdırılmışdır. Bu da pensiyaların sığorta hissəsinin orta 
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aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə müvafiq olaraq indeksləşdirilməsi zamanı artım 

məbləğinin uçotdan çıxarılan pensiya işlərindəki 1992-ci ilədək olan staja görə hesablanmış sığorta 

hissə məbləğindən üstün olması, müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərə təyin ediləcək pensiyanın 

üzərində ödənilən qulluq əlavəsi hesabına baş verə biləcək artımlar, eləcə də növbəti ildən 

pensiyaçılara ödənilən maddi yardımların və onların indeksləşdirilməsi üzrə xərclərin dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən xərclər sırasına daxil edilməsi ilə əlaqələndirilə bilər. 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Qanun Layihəsinə əsasən müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərə təyin edilmiş pensiyanın 

üzərində verilən qulluq stajına görə əlavələrin artırılması növbəti ildən başlayaraq həmin əlavənin 

təyin edilməsində əsas götürülmüş vəzifənin vəzifə maaşına münasibətdə deyil, müvafiq qaydada 

indeksləşdirilməklə həyata keçiriləcəkdir ki, bu da istiqamət üzrə büdcə vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin həcminin artımını şərtləndirəcək. 

Təqdim edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, növbəti ilin proqnoz göstəricilərinə əsasən 

ümumi pensiya xərcində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan 

xərclər mütləq ifadədə artıma sahib olsa da, nisbi ifadədə, yəni xüsusi çəki baxımından azalma 

tendensiyasına sahib olacaqdır ki, bu da xərclərin tərkibində sığorta prinsipləri üzrə formalaşan 

xərclərin artımını ehtiva edir.  

Fondun xərclərinin 97,0%-dən çox hissəsini əhatə edən pensiya və müavinət xərcləri əsasən 

sosial sığorta gəlirləri hesabına maliyyələşdirilir (Şəkil 8). 

 

Şəkil 8. Sosial sığorta gəlirləri və əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər, mln. manatla. 

 

Şəkil Fondun təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə mövcud olmuş, cari ildə gözlənilən Fondun sosial sığorta 

gəlirlərinin həmin dövrlər üzrə əhaliyə ödənilmiş, yaxud ödənilməsi gözlənilən pensiya və müavinət 

xərclərində xüsusi çəki göstəricisi artım tempinə malikdir. Xərclərinin əsas hissəsinin sosial sığorta 
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gəlirləri hesabına maliyyələşdirilməsi hazırkı dövrdə Fondun dövlət büdcəsindən asılılığının 

azaldılması baxımından müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. 

Növbəti ilin proqnoz göstəricilərinin təhlili əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərdə sosial sığorta 

gəlirlərinin payının azalma tendensiyasına sahib olacağını göstərir ki, bu da qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş dəyişikliklərlə əlaqələndirilə bilər.  

Ümumiyyətlə, növbəti ildə Fondun sığorta gəlirlərinin əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərdə xüsusi 

çəkisinin azalması əsasən pensiya təminatında bir çox hallarda sığorta prinsiplərinə əsaslanmayan 

xərclərin yaranması və gələcək dövrlərdə həmin xərclərin müvafiq qaydada artımının dəstəkləməsi 

ilə əlaqədardır ki, bu da pensiya təminatı sisteminin uzunmüddətli dövr üzrə maliyyə dayanıqlılığına 

mənfi təsir göstərən haldır. Belə ki, orta və uzunmüddətli dövr üçün pensiyaçıların etibarlı sosial 

müdafiəsinə nail olmaq məqsədi ilə pensiya təminatı sisteminin maliyyə dayanıqlılığının 

möhkəmləndirilməsini təmin etmək baxımından 2017-ci ilin iyul ayından “Əmək pensiyaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına və sosial sığorta haqqı 

hesabına maliyyələşdirilməli olan xərclərin fərqləndirilməsinə, 2018-ci ildən isə Fondun büdcəsinə 

dair Qanunda “dövlət büdcəsinin öhdəlikləri” anlayışının tətbiqinə başlanılmışdır. 

Lakin cari ildə dövlət büdcəsindən Fonda ayrılması gözlənilən vəsait Fond tərəfindən 

hesablanaraq müəyyən edilmiş öhdəliyin 54,3%-i, növbəti il üzrə proqnozlaşdırılan vəsait isə həmin 

dövr üzrə nəzərdə tutulan öhdəliyin 59,9%-i həcmindədir.  

Layihə ilə birlikdə təqdim edilmiş izahatda, eləcə də Rəyin tərtib edilməsi üçün zəruri hesab 

edilən, lakin izahatda əks olunmayan göstəricilərin əldə edilməsi üçün Hesablama Palatası tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanlanmış sorğuya 

cavab olaraq təqdim edilmiş məlumatda qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan xərclərin strukturu barədə göstəricilər təqdim 

edilmədiyindən həmin xərclərin tərkibi üzrə təhlili mümkün olmamışdır.  

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 

Strategiyası”nda pensiya təminatı sistemində dövlət öhdəliklərinin dəqiq çərçivəsinin müəyyən 

edilməsinin məqsəd olaraq müəyyənləşdirilməsi cari dövrdə dəqiq uçotu aparılmayan, yalnız şərti 

olaraq hesablanmış dövlət öhdəliklərinin dəqiq göstəricilərinin Fond tərəfindən müəyyənləşdirilməsi 

istiqamətində fəaliyyətin sürətləndirilməsini zəruri edir. 

2023-cü ildə dövlət büdcəsindən Fonda ayrılması proqnozlaşdırılan vəsait əvvəlki illərdə 

olduğu kimi Layihənin “dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə 

dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” 

bölməsində əks etdirilmişdir.  

Eyni zamanda Layihənin 5-ci maddəsində növbəti ildə dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatlar üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı kimi daxilolmanın həcminin proqnoz 
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göstəricisindən artıq olacağı halda “dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması 

məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan 

vəsait” bölməsi üzrə nəzərdə tutulan vəsaitin həcminin həmin artım qədər azaldılması qeyd edilmişdir 

ki, bu da növbəti ildə dövlət büdcəsindən Fonda köçürələcək vəsaitin yuxarıda qeyd edilən, dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına qarşılanması nəzərdə tutulan xərclərin maliyyələşdirilməsi deyil, Fondun 

növbəti ildə gəlir və xərcləri arasında yarana biləcək fərqi balanslaşdırmaq məqsədi daşıdığını 

göstərir. 

Ümumiyyətlə, icra göstəricilərinin təhlili Dövlət sosial müdafiə fondunun ötən illər üzrə büdcələri 

barədə qanunların 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl edilmədiyini göstərir. Həmin 

maddədə büdcə ili ərzində dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara nəzərdə tutulmuş məcburi 

dövlət sosial sığorta haqları üzrə vəsaitlər dövlət sosial müdafiə fonduna tam məbləğdə daxil 

olmadıqda, dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləği 

nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər 

artırılması, artıq daxil olduqda isə nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları arasındakı fərq qədər azaldılması nəzərdə tutulur. 2021-ci ildə büdcə təşkilatlarından 

daxilolmaların proqnoz və icra göstəricilərinin müvafiq olaraq 1345434,5 min manat və 1392792,2 

min manat təşkil etməsi, başqa sözlə, bu gəlirlərin  47357,8 min manat artıqlaması ilə icra olunması 

fonunda həmin il dövlət büdcəsindən 1631531,0 min manat proqnoza qarşı 1307408,3 min manat 

ayrılmış, beləliklə də, bu mənbədən gəlirlər büdcə təşkilatlarından artıq icra edilmiş daxilolmalardan 

6,8 dəfə çox olmaqla azaldılmışdır.  

Dövlət büdcəsi xərclərində Fonda ayırmaların, eləcə də Fondun gəlirlərində büdcə təsnifatının 

tələblərinə əməl olunmaması proqnozlaşdırmanın əsaslılığı ilə bağlı qiymətləndirməyə təsir 

göstərməklə yanaşı, vəsaitlərin nəticəliliyinin də müəyyənləşdirilməsi, eləcə də dövlət vəsaitləri 

üzərində nəzarətin təmin olunması ilə bağlı fəaliyyəti məhdudlaşdırır.  
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2.11. Qeyri-dövlət sektoru üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının bəzi 

kateqoriyalı podratçılar üzrə subsidiyalaşdırılması mexanizminin tətbiqinin nəzərdə 

tutulması dövlət büdcəsi ilə yanaşı Fondun bu mənbə üzrə gəlirlərində 

proqnozlaşdırılmış subsidiya məbləğinin ayrı istiqamət üzrə göstərilməməsi icra 

prosesində vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsi, dövlət vəsaitləri üzərində hesabatlılıq 

və şəffaflıq prinsiplərinin, eləcə də nəzarət mexaznimlərinin tətbiqində əsaslı riskləri 

formalaşdırır.  

“Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildən işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət (maliyyə və avtonəqliyyat vasitələri ilə yük daşıma 

sahələrində fəaliyyət göstərən, eləcə də dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına malları (işləri və 

xidmətləri) təqdim edən podratçılar (işğaldan azad edilmiş ərazi daxilində istehsal fəaliyyətini həyata 

keçirən rezident podratçılar istisna olmaqla) istisna olmaqla) sektoru üzrə neft-qaz sahələrində 

fəaliyyəti olmayan sığortaedənlər (sığortaolunanlar) tərəfindən ödənilən məcburi dövlət sosial sığorta 

haqqının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyalaşdırılmasına başlanılacaq. Belə ki, dəyişikliyə 

əsasən işəgötürənlər (sığortaedənlər) üzrə nəzərdə tutulan sosial sığorta haqqının 2026-cı ilin 1 

yanvar tarixinədək 100%-i, 2026-cı ilin 1 yanvar tarixindən 2029-cu il 1 yanvar tarixinədək 80%-i, 

2029-cu ilin 1 yanvar tarixindən 2031-ci ilin 1 yanvar tarixinədək 60%-i və 2031-ci ilin 1 yanvar 

tarixindən 2033-cü ilin 1 yanvar tarixinədək 40%-i dövlət büdcəsi tərəfindən subsiyalaşdırılacaq. 

Dəyişiklik eyni zamanda muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir əldə edən sığortaolunanları, 

habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsləri də əhatə edir ki, 

bunlar da 2033-cü ilin 1 yanvar tarixinədək hesablanacaq sığorta haqqının 100%-i dövlət büdcəsi 

tərəfindən ödəniləcək. Digər dəyişikliyə əsasən isə növbəti ildən fərdi baytarlıq xidməti praktikası ilə 

məşğul olan fiziki şəxslərin də minimum aylıq əməkhaqqının 3,0%-i səviyyəsində sosial sığortaya 

cəlb edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da həmin fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslərin sosial 

müdafiəsinin təmin edilməsi baxımından müsbət haldır. 

Ümumiyyətlə qeyd edilməlidir ki, qeyri-dövlət sektorunda olmaqla işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə fəaliyyət göstərən subyektlərə sosial sığorta haqqı üzrə ödənişlərin dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilməsi həmin ərazilərdə iqtisadi mühitin çevik inkişafına təkan verməklə, işəgötürülənləri 

mövcud potensialları çərçivəsində olmaqla maksimal sayda şəxsin işlə təmin edilməsində maraqlı 

edəcək. 

Lakin Fondun növbəti il üçün büdcə layihəsində, eləcə də dövlət büdcəsinin layihəsində 

subsidiya məbləği ilə bağlı proqnozlaşdırılmış vəsaitin məbləği və əhatə olunacaq kontingent barədə 

hər hansı məlumatın daxil edilməməsi, fikrimizcə, icra prosesində dövlət büdcəsindən Fonda ayrılan 
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və xarakteri fərqli olan ayırmaların təyinatı üzrə istifadəsində riskləri yaradır. İlk olaraq isə, bu 

yanaşma dövlət vəsaitlərinin hesabatlı və şəffaf icrası prinsiplərinə də uyğunluq təşkil etmir ki, son 

nəticədə nəzarət mexanizmlərinin tətbiqini və vəsaitlərin nəticəli istifadəsinin ədalətli 

qiymətləndirilməsi imkanlarını tam məhdudlaşdırır.  

 

2.12. Fondun ilin əvvəlinə xəzinə hesabında qalığının növbəti ildə xərclərin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldildiyini diqqətə alaraq Hesablama Palatası Layihədə bu 

vəsaitin gəlir mənbəyi kimi həmin məbləğin Fondun gəlirləri kimi təsnifləşdirilməsi, 

eləcə də gələcək dövrdə maliyyə dayanıqlılığının təmin olunması məqsədilə dövlət 

öhdəliyinin dəqiqləşdirilməsi şərti ilə sığorta ehtiyatı kimi istifadəsi ilə bağlı hüquqi 

tənzimlənmənin yaradılmasına zərurət olması qənaətindədir.  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, Fondun müvafiq xəzinə hesablarında ilin sonuna istifadə edilməyən 

vəsaiti kimi formalaşan qalıqlar barədə Layihədə yalnız həmin vəsaitin növbəti ilin xərclərinin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi ilə bağlı məsələ təsbit edilmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatların müqayisəli təhlili göstərir ki, Fondun qalıqları hər il əvvəlki illə 

müqayisədə daha üstün məbləğlə ifadə olunur (Şəkil 9). Qeyd edək ki, hər il Fondun büdcəsinə dair 

qanunda gəlir və xərclərin bərabər səviyyədə təsdiq edilməsinə baxmayaraq büdcə ilinin sonuna 

qalıqların artım dinamikasına sahib olması yalnız gəlirlərin proqnoz göstəricisini üstələməsi ilə deyil, 

eyni zamanda xərcin proqnoz göstəricisindən aşağı səviyyədə icra edilməsi ilə əlaqədardır. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, xərclər üzrə icranın proqnoz göstəricisindən aşağı olması pensiya məbləğlərinin 

artımı fonunda yeni pensiya hüququ qazanmış şəxslərin sayının qeydiyyatdan çıxarılmış 

pensiyaçıların sayından əsaslı şəkildə az olması, habelə Fond tərəfindən pensiya hüquqlarının 

yenidən araşdırılması nəticəsində əmək pensiyalarının ödənilməsinə yönəldilən vəsaitin aşağı 

səviyyədə icra edilməsi, habelə proqnoz göstəricisinin daha yüksək müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. 

 

Şəkil 9. Fondun qalıqları, mln. manatla.  

 
Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Şəkil 1- dən göründüyü kimi, cari ilin sonuna qalıqların 1,0 mlrd. manatdan yuxarı həddə olacağı 

gözlənilir ki, bu da növbəti il üçün proqnozlaşdırılan məcmu gəlirlərin 17,1%-i həcmindədir. 

Ümumiyyətlə qalıqların artım dinamikasına sahib olması gələcək dövrlərdə Fondun maliyyə 

dayanıqlılığının təmin edilməsi baxımından müvafiq ehtiyatların formalaşdırılmasına zəmin yaradır. 

2017-ci il 01 iyul tarixindən sığorta-pensiya sistemində “sosial sığorta ehtiyatı” anlayışının 

tətbiqinə başlanılmışdır. Sosial sığorta ehtiyatının formalaşdırılması, eləcə də həmin ehtiyatdan 

istifadə kimi məsələlərin tənzimlənməsi isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 

sentyabr tarixli 1597 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sosial sığorta ehtiyatından istifadə 

Qaydası”na əsasən həyata keçirilir. Qeyd edilən Qaydaya əsasən sığorta ehtiyatı sığortaolunanlar 

üzrə ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının fərdi hesabın sığorta hissəsinə və idarəetmə 

xərclərinə yönəldilən hissəsi çıxıldıqdan sonra yerdə qalan məbləğdə formalaşdırılan, əmək 

pensiyalarının minimum pensiya məbləğinə çatdırılması, məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

hesabına müavinətlər və digər ödəmələr üzrə xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən və ilin 

sonuna istifadə edilməmiş qalığı növbəti ilə keçən vəsaitdir.  

Göründüyü kimi sığorta ehtiyatı eyni zamanda Fondun müvafiq xəzinə hesablarında qalan və 

istifadə edilməyən vəsaitin məcmusudur. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, dövlət öhdəliklərinin konkret 

müəyyən olunması və ən əsası, il üzrə müəyyən edilmiş ayırmaların tam məbləğdə Fonda 

köçürülməsi, son nəticədə ehtiyat vəsaitlərin formalaşması və artımına şərait yaradacaq.  
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III BÖLMƏ. DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XƏRCLƏRİ 

 

3.1. Fondun xərclərinin, gəlirlərdə olduğu kimi, büdcə təsnifatına uyğun tərtib 

olunmaqla proqnozlaşdırılmaması, eləcə də, vəsaitlərin icrası ilə bağlı hesabatlılıq 

formasının müəyyənləşdirilməməsi proqnoz və icra ilə bağlı məlumatların bir-biri ilə 

uzlaşmadan təqdim olunmasına şərait yaratmaqla yanaşı nəzərdə tutulmuş 

göstəricilərin əsaslılığının və dövlət vəsaitlərinin nəticəliliyinin ədalətli 

qiymətləndirilməsi, icmal büdcə üzrə maliyyə əməliyyatlarının müqayisəsi və dövlət 

vəsaitləri üzərində nəzarət imkanlarını tam məhdudlaşdırır.  

Gəlirlərdə olduğu kimi, xərclər üzrə də həm proqnoz məlumatları, həm də vəsaitlərin istifadəsi 

ilə bağlı təqdim olunan məlumatlar hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq vahid büdcə təsnifatının 

tələblərinə əməl edilmədən tərtib edilməkdədir və Hesablama Palatası bu istiqamətdə dəfələrlə 

rəylərində, eləcə də kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin nəticələri ilə bağlı sənədlərdə 

mövqeyini əks etdirmişdir. Bu yanaşma və yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, Fondun büdcəsinin icrası 

üzərində parlament nəzarətinin təmin edilməməsi son nəticədə, parlament tərəfindən qəbul olunmuş 

qanunla təsdiq edilmiş xərclərin dəyişdirilməsinə şərait yaratmaqla yanaşı proqnoz və icra 

göstəriciləri arasında uzlaşmanın qiymətləndirilməsi imkanlarını da tam məhdudlaşdırır.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən büdcə təsnifatı 

Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminə daxil olan büdcələr və büdcə təşkilatları, habelə 

büdcədənkənar dövlət fondları üzrə maliyyə əməliyyatlarının (o cümlədən büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar əməliyyatlarının) müqayisəsini təmin etmək məqsədi daşıyır. İcmal büdcənin tərkib 

hissəsi olan Fondun gəlir və xərclərinin təsnifata uyğun tərtib edilməməsi göstərilən müqayisənin 

həyata keçirilməsi imkanlarını tam məhdudlaşdırmaqla yanaşı icmal gəlir və xərclərin 

hesabatlılığında da uyğunsuzluqlara yol aça bilər.  

Fondun büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatlılıq formasının təsdiq edilməməsi dövlət vəsaitlərinin 

istifadəsi üzrə məlumatların fərqli formatlarla təqdim olunmasına şərait yaratmaqla vəsait-nəticə 

uyğunluğu üzərində nəzarət imkanlarını da məhdudlaşdırır.  

 

3.2. Hesablama Palatası Fondun büdcə xərclərində bəzi istiqamətlərin birgə 

təqdim edilməsini şəffaflığın və hesabatlılığın təmin olunması, eləcə də istifadə oluna 

vəsaitlərin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi istiqamətində risk amili olaraq 

qiymətləndirir.  

Fondun 2022-ci il üzrə büdcəsi ilə bağlı qanununda olduğu kimi Layihədə də Dayanıqlı və 

Operativ Sosial Təminat Agentliyinin (“DOST”) müştərək maliyyələşdirilməsi məqsədilə növbəti il 



Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsinə rəy                                            2023 
 

34 
 

üçün proqnozlaşdırılan vəsait “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

əhaliyə sosial sahədə xidmətlərin təşkili üzrə fəaliyyətinin müştərək maliyyələşdirilməsi xərcləri, eləcə 

də pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət haqları xərcləri” 

bölməsində nəzərdə tutulmuş, beləliklə, bu istiqamətdə pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması 

xərci ilə “DOST”-a ayrılan vəsait birlikdə əks etdirilmişdir.  

“Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən bu Agentliyin, o cümlədən “DOST” 

mərkəzlərinin saxlanma xərclərinin və fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri də 

Fonddur. 

“DOST”-un Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinin hüquqi aktlarda təsbit edilməsi, eləcə də 

ayrılan vəsaitin artım dinamikasına sahib olması, xüsusilə də bu qurumun xərclərinin Fonddan 

ayrılmış məbləğdən çox olması Layihədə həmin xərclərin ayrıca xərc istiqaməti kimi nəzərdə 

tutulmasını zəruri edir.  

Xərc istiqamətlərinin konkretləşdirilməsi zərurəti olan digər bir xərc istiqaməti sanatoriya-kurort 

müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirləri ilə bağlı vəsaitləri əhatə edir. Belə ki, Azərbaycan Həmkarlar 

İttifaqları Konfederasiyasından (AHİK) və Fonddan Hesablama Palatasına təqdim edilmiş 

məlumatların təhlili zamanı istər cari ilin I yarısı üzrə qeydə alınmış icra, istərsə də növbəti il üzrə 

müəyyən edilmiş proqnoz göstəriciləri arasında uyğunsuzluğun olduğu müəyyənləşdirilmiş, AHİK 

tərəfindən xərclərin istiqamətlər üzrə açıqlanması verilsə də, Layihə ilə birlikdə təqdim edilmiş 

İzahatda sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi üzrə Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsi proqnozlaşdırılan xərclərə dair açıqlama 

verilmədiyindən müqayisəli təhlilin aparılması mümkün olmamışdır. 

Ümumiyyətlə, diqqətə çatdırılmalıdır ki, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununa əsasən sanatoriya-kurort müalicəsi zərurəti sosial sığorta hadisəsi hesab olunur və 

Fondun vəsaiti hesabına sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma 

tədbirlərinin maliyyələşdirilmə istiqamətləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 

15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə 

ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən 

müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”yə əsasən müəyyənləşdirilir. Həmin 

Əsasnaməyə görə AHİK-ə sanatoriya-kurort müalicəsi üçün ayrılan vəsait, sanatoriya-kurort 

müalicəsi və istirahət üçün yollayışların (putyovkaların) alınmasına, sığortaolunanların uşaqlarının 

sağlamlıq düşərgələrində istirahətinin təşkilinə, sanatoriya-profilaktoriyalara yemək xərcləri, tibb 

xidməti və ştatların saxlanmasına, AHİK-in idman cəmiyyətlərinə məxsus idman qurğularının qismən 

saxlanılmasına və həmkarlar ittifaqlarının texniki və əməyin hüquqi müfəttişliyinin, 

etimadlı həkimlərin, sağlamlaşdırma işi ilə məşğul olan təlimatçıların saxlanılmasına yönəldilir. 
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2019-cu ilədək Fondun büdcəsinə dair Qanunda sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi 

və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə ayrılan vəsaitin istiqamətlər üzrə açılışı 

verilsə də, 2020-ci ildən başlayaraq qeyd edilən xərcin istiqamətlər üzrə bölgüsü verilməmişdir.  

 

3.3. Növbəti ildə xərclərdə artım əsasən əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi 

üzrə proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və ilə 

bağlı dövlət siyasətinin, eləcə də həyata keçirilmiş sığorta ödənişləri qarşılığında 

öhdəliklərin müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması üçün əsaslı maliyyə zəminini 

formalaşdırır.  

Layihəyə əsasən növbəti ildə Fondun xərcləri gəlirlərinə bərabər tutulmaqla cari ilin təsdiq 

edilmiş proqnoz göstəricisindən 657,7 mln. manat və ya 11,7%, gözlənilən icrasından isə 927,3 mln. 

manat və ya 17,4% çox nəzərdə tutulmuşdur (Cədvəl 7). 

 
Cədvəl 7. Fondun xərclərinin istiqamətlər üzrə bölgüsü, mln. manatla. 

Göstəricilər 
2021-ci il 

(icra) 
2022-ci il 
(proqnoz) 

2022-ci il 
(gözlənilən 

icra) 

2023-cü il 
(proqnoz) 

Cəmi xərclər 4842,57 5606,27 5336,72 6263,97 

Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər 4717,04 5431,2 5167,0 6077,58 

Sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və 
sağlamlaşdırılması tədbirləri üzrə xərclər 

20,5 21,5 21,5 22,5 

“DOST” Agentliyinin müştərək maliyyələşdirilməsi xərcləri, bank 
və sair xidmət haqqı xərcləri 

31,66 50,0 50,0 60,53 

Fondun aparatının və onun yerli orqanlarının saxlanılması 
xərcləri 

67,72 102,91 95,0 102,7 

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi xərcləri 0,06 0,06 0,06 0,06 

"İnkişaf üçün Kredit Sazişi"nə əsasən "Pensiya və sosial 
təminat" layihəsi üzrə kreditin qaytarılması xərcləri 

0,6 0,6 0,6 0,6 

Digər xərclər 4,99  - 2,56 -  

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi növbəti ildə də Fondun büdcəsinin əsas hissəsi əhaliyə ödənişlər 

üzrə xərclərin maliyyələşdirilməsi istiqamətində icra ediləcək. Belə ki, növbəti ildə Fondun ümumi 

xərclərinin 97%-i əhaliyə ödənişlər üzrə, 0,4%-i sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və 

sağlamlaşdırılması tədbirləri üzrə, 1,0%-i “DOST” Agentliyinin fəaliyyətinin müştərək 

maliyyələşdirilməsi və pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət 

haqqı üzrə, 1,6%-i isə Fondun aparatının və onun yerli orqanlarının saxlanılması üzrə xərclərinin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi proqnozlaşdırılır. 

Aparılmış təhlil göstərir ki, 2023-cü il üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2022-ci ilin sonuna 

gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə artımı, demək olar ki, tam məbləğdə əhaliyə ödənişlər üzrə 
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xərclərdə nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da sosial siyasətin müvəffəqiyyətlə icrası ilə yanaşı ödənilmiş 

haqlar müqabilində qəbul edilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə şərait yaratmış olacaq.  

 

3.4. Növbəti ildə əhaliyə ödənişlərin cari illə müqayisədə artımla 

proqnozlaşdırılması fonunda bu ödənişlərin digər struktur elementi olan məcburi 

dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərclərinin azalma ilə nəzərdə 

tutulması artımın bütünlüklə pensiya xərclərini əhatə edəcəyini göstərir ki, bu da 

pensiyaçıların rifah halının qorunması və gücləndirilməsi istiqamətində müsbət rol 

oynayacaq. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən cari ilin I yarısında əhaliyə ödənişlər üzrə 

2506,6 mln. manat və ya proqnoz göstəricisinin 46,2%-i həcmində vəsait xərc edilmiş, ilin sonunda 

isə bu göstəricilərin müvafiq olaraq, 5167,0 mln. manat və ya 95,1% olacağı gözlənilir (Cədvəl 8).  

 

Cədvəl 8. Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər, mln. manatla 

Göstəricilər 
2021-ci il 

(icra) 
2022-ci il 
(proqnoz) 

2022-ci il 
(gözlənilən 

icra) 

2023-cü il 

proqnoz 

2022-ci ilin proqnoz 
göstəricisi ilə müqayisə 

+/- % 

Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər 4717,0 5431,2 5167,0 6077,6 646,4 111,9 

1 Əmək pensiyalarının ödənilməsi xərcləri 4586,9 5257 5020,0 5907,2 650,2 112,4 

2 
Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 
hesabına müavinət xərcləri 

130,1 174,2 147,0 170,4 -3,8 97,8 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Layihəyə əsasən növbəti ildə əhaliyə ödənişlər üzrə proqnozlaşdırılmış xərclər cari ilin 

gözlənilən icrasından 910,6 mln. manat və ya 17,6% çoxdur. Qeyd edək ki, növbəti ildə bu xərc 

istiqaməti Fondun ümumi xərclərinin 97%-ni təşkil edəcək. Növbəti ildə əmək pensiyalarının və 

məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərclərinin artım tempinin cari ilin gözlənilən 

icrası üzrə nəzərdə tutulan artım tempi ilə eynilik təşkil etməsi bu xərc istiqamətlərinin əhaliyə 

ödənişlər üzrə xərclərin tərkibindəki xüsusi çəki göstəricilərinin də sabit qalması ilə nəticələnəcək. 

Belə ki, 2022-ci ilin sonuna gözlənilən və növbəti il üçün proqnozlaşdırılan xərclərdə əhaliyə 

ödənişlərin tərtibində əmək pensiyalarının və müavinətlərin ödənilməsi xərclərinin payı müvafiq 

olaraq 97,2% və 2,8% təşkil edir.   
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3.5. Növbəti ildə orta aylıq pensiya məbləğinin artım tempinin cari il üçün orta 

aylıq əmək haqqının artım tempi ətrafında olması pensiya xərclərində 

proqnozlaşdırılan artımın əsasən pensiyaların indeksləşdirilməsi hesabına baş 

verəcəyi qənaətinə gəlməyə əsas verir. 

“Əmək pensiyaları haqqında “1-pensiya №li forma” statistik hesabata əsasən cari ilin 01 yanvar 

tarixinə ölkə üzrə orta aylıq pensiya məbləği 331,8 manat olduğu halda ilin I yarısında 36,2 manat və 

ya 10,9% artaraq 368,0 manat təşkil etmiş, artım pensiyanın hər 3 növü üzrə baş vermişdir (Şəkil 

10). 

 

Şəkil 10. Pensiya növləri üzrə orta aylıq pensiya məbləği, manatla. 

  

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Şəkil 10-dan göründüyü kimi, cari ilin I yarısında yaşa görə pensiyalar 37,7 manat (10,4%), 

əlilliyə görə pensiyalar 31,8 manat (10,9%), ailə başçısını itirməyə görə pensiyalar isə 29,8 manat 

(10,3%) artmışdır ki, bu da minimum pensiya məbləğinin artırılması, əmək pensiyalarının sığorta 

hissəsinin indeksləşdirilməsi və cari ilin 01 yanvar tarixinədək əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərə 

maddi yardımın ödənilməsi hesabına baş vermişdir.  

Minimum pensiya məbləğinin daha yuxarı həddə çatdırılması və pensiyaların sığorta hissəsinin 

indeksləşdirilməsi ilin I yarısında həyata keçirildiyindən pensiya məbləğlərindəki nəzərəçarpacaq 

dəyişiklik bu dövrdə müşahidə edilmişdir. İlin II yarısında isə pensiya məbləğlərində kəskin dəyişiklik 

yarada biləcək halların gözlənilməməsi səbəbindən növbəti ilin əvvəlinə orta aylıq pensiya məbləğləri 

aşağı artımla proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, növbəti ilin əvvəlində yaşa görə orta aylıq pensiyanın 0,1 

manat azalması, əlilliyə görə orta aylıq pensiyanın 0,4 manat artması fonunda, ümumi orta aylıq 

pensiyanın 1,4 manat artaraq 369,4 manat həddində olması gözlənilir ki, bu da ailə başçısını itirməyə 

görə pensiya növündə gözlənilən artım ilə əlaqədardır.  

Növbəti ilin sonunda isə orta aylıq pensiya məbləğinin ilin əvvəli ilə müqayisədə 52,6 manat və 

ya 14,2% artaraq 422 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Hüquqi aktlara əsasən indeksləşmənin orta 

aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun aparıldığını diqqətə alaraq, qeyd etmək olar ki, pensiyaların 

360,9
398,6 398,5

465

290,9
322,7 323,1

372,4

288
317,8 319

363,5

01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 (proqnoz) 01.01.2024 (proqnoz)

Yaşa görə Əlilliyə görə Ailə başçısını itirməyə görə
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orta aylıq məbləğində nəzərdə tutulmuş artım tempi cari ilin əvvəli ilə müqayisədə sonuna orta aylıq 

əmək haqqının 14,5% səviyyəsində artımına uyğundur.  

Qeyd edək ki, orta aylıq pensiya məbləğinin artım tempinin cari il üçün gözlənilən orta aylıq 

əmək haqqının artım tempi ətrafında olması növbəti ildə orta aylıq pensiya məbləğinin artımının 

əsasən pensiya məbləğlərinin indeksləşdirilməsi hesabına baş verəcəyini, indeksləşmədən kənar 

olmaqla nəzərəçarpacaq dəyişikliklərin proqnozlaşdırılımadığını deməyə əsas verir. 

Növbəti ilin sonuna orta aylıq pensiya məbləği üzrə proqnozlaşdırılan artım tempi orta aylıq 

əmək haqqının artım tempi ətrafında olsa da, pensiya xərcinin cari ilin sonuna gözlənilən pensiya 

xərcindən 17,7% çox nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, növbəti ildə proqnozlaşdırılan pensiya xərcinin 

cari ilin sonuna gözlənilən pensiya xərcinə orta aylıq əmək haqqının artım tempi tətbiq edildikdən 

sonra formalaşan (növbəti il üzrə proqnozlaşdırılan pensiya xərci = 5907,2 mln. manat – cari ilin 

sonuna gözlənilən pensiya xərci = 5020,0 mln. manat * orta aylıq əmək haqqının artım tempi =14,5%) 

məbləğdən orta hesabla 159,3 mln. manat çox olması pensiya xərcinin tərkibində əsasən əvvəlki 

dövrlər üzrə formalaşmış, lakin növbəti ildə ödənişi təmin ediləcək pensiya məbləğlərinin yer alması 

ilə əlaqələndirilə bilər.  

Təqdim edilmiş məlumata əsasən əmək pensiyasının yenidən hesablanması, yaxud əvvəlki 

tarixdən pensiya hüququnun formalaşması nəticəsində yaranmış öhdəliyin həcminin növbəti ilin 

əvvəlində 15,0 mln. manat olacağı, il ərzində isə 70,4 mln. manat məbləğində əlavə öhdəliyin 

yaranacağı proqnozlaşdırılmışdır. Eyni zamanda Fond tərəfindən təqdim edilmiş digər məlumatda 

yuxarıda qeyd edilən öhdəlik üzrə göstəricilərin yalnız ümumi əsaslarla pensiya təyin edilmiş şəxslər 

üzrə formalaşdırıldığı, müvafiq proqram təminatının funksionallığının tam təşkil edilməməsi 

səbəbindən hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər üzrə öhdəliklərin həmin məbləğlərdə əks 

etdirilmədiyi bildirilmişdir. Qeyd edək ki, Fondun büdcə potensialının qiymətləndirilməsi zamanı 

müəyyənləşdirilməsi zəruri hesab edilən faktorlardan biri də keçmiş dövrlər üzrə formalaşmış məcmu 

öhdəlikdir. 

Lakin qeyd edilən məcmu göstəricilərin mərkəzləşmiş qaydada uçotunun aparılmaması Fond 

tərəfindən pensiya xərclərinin daha dərin əsaslılıq üzərindən deyil, makro səviyyədə yanaşmaların 

əsas götürülməsi, eləcə də risklərin minimallaşdırılması məqsədilə göstəricilərin baş verə biləcəkdən 

daha yuxarı həddə olmaqla müəyyənləşdirilməsi yolu ilə proqnozlaşdırıldığını əks etdirir. 

Başqa sözlə, cari ilin I yarısında pensiya xərcinin (maddi yardım ilə birlikdə) proqnoz 

göstəricisinin 46,4%-ni təşkil etməsi, ilin II yarısında pensiya xərcində əlavə yüklülük yaradacaq 

halların gözlənilməsi yuxarıda qeyd edilən fikrin təsdiqi olaraq Fondun ehtiyatlı mövqedən çıxış 

etməklə göstəricilərin daha yuxarı həddə proqnozlaşdırığını göstərir. 
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3.6. 3.5-ci bəndə qeyd olunanları, növbəti ildə ehtiyac meyarının əsaslı artımla 

nəzərdə tutulduğunu, minimum pensiya məbləğinin artırılması ilə bağlı hər hansı 

məlumatın “Büdcə zərfi”nə daxil edilmədiyini diqqətə alaraq, Hesablama Palatası 

2023-cü ildə minimum sosial standartların artırılması ilə bağlı yüksək ehtimalları və 

dövlət strategiyasının tələblərini diqqətə alaraq pensiya ödənişlərinin 

maliyyələşdirilməsinə əlavə vəsait tələb olunacağı qənaətindədir.  

"Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 24 dekabr tarixli Qanununa əsasən cari ilin əvvəlindən əmək 

pensiyalarının minimum məbləği 40 manat və ya 20% artırılaraq 240,0 manata çatdırılmışdır. Hazırda 

minimum pensiya orta aylıq əmək haqqının 28,9%-i, minimum aylıq əmək haqqının isə 80,0%-i 

səviyyəsindədir. Cari ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2022─2026-cı illərdə sosial-

iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda minimum pensiya məbləğinin minimum əməkhaqqı səviyyəsinin    

75‒80,0%-i səviyyəsində saxlanılması əsas hədəflərdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Yuxarıda da 

qeyd olunduğu kimi, məlumatların təhlili pensiyanın orta göstəricinin artımının indeksləşmə hesabına 

təmin ediləcəyini göstərir.  

Layihə ilə birlikdə təqdim edilmiş İzahatda, eləcə də “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Qanun Layihəsində minimum pensiya 

məbləğinin artırılmasına dair qeydlər əks etdirilməmişdir ki, bu da növbəti ildə minimum pensiya 

məbləğinin ehtiyac meyarından aşağı olacağı deməkdir. Bu və yuxarıda göstərilənlər, növbəti ildə 

minimum pensiya məbləğinin artırılması ilə bağlı tədbirlərin reallaşacağına dair ehitmalları 

yüksəltməklə Fondun xərclərinə yenidən baxılması zərurətinin də yaranacağını qeyd etmək imkanı 

verir.  

Növbəti il üzrə pensiyaçılar üçün yaşayış minimumu 23 manat və ya 13,1% artırılaraq 199 

manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da minimum pensiyadan 41 manat az və ya 

göstəricinin 82,9%-i həcmindədir. 

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əsasən növbəti ilin 01 yanvar tarixindən 

ehtiyac meyarının həddi 246 manat olaraq təklif edilir. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən ehtiyac meyarı ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi 

üçün müəyyən edilən göstəricidir. 
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3.7. Növbəti ildə həm orta aylıq əmək haqqının artım tempinin yüksək olması, 

həm də qanunvericiliyə ediləcək dəyişikliyə əsasən sığorta hissə ilə paralel olaraq 

qulluq stajına görə əlavələrin də indeksləşdirilməsinə başlanılması təyin edilmiş 

pensiya məbləğlərində, bu isə rifahın əsas göstəricilərindən biri kimi qəbul edilən orta 

aylıq pensiya məbləğində nəzərəçarpacaq artımlarla nəticələnəcək.  

Pensiya xərclərinin artımına təsir edən əsas amillərdən biri pensiyaların sığorta hissəsinin 

indeksləşdirilməsidir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən hazırda pensiyanın yalnız sığorta hissəsi ildə 

bir dəfə orta aylıq nominal əməkhaqqının illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda əks 

etdirilmiş məqsədlərdən biri olan, pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün pensiya 

təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsinə nail olmaq üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 

fəaliyyətlərdən biri də bütün pensiyaların vahid indeksasiya metodu ilə artırılmasının təmin 

edilməsidir. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi ilə bağlı təqdim olunmuş qanun layihəsinə əsasən 2023-cü ilin əvvəlindən yalnız 

pensiyaların sığorta hissəsi deyil, eyni zamanda qulluq stajına görə təyin edilmiş əlavələrin də orta 

aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdiriləcək ki, bu da həm 

Startegiyanın tələbinin yerinə yetirilməsi, həm də pensiyaçıların sosial müdafiəsi baxımından müsbət 

hal kimi qiymətləndirilməlidir. 

Növbəti ildən qanunvericiliyə ediləcək dəyişikliyə əsasən həm pensiyaların sığorta hissəsinin, 

həm də qulluq stajına görə əlavələrin indeksləşmə obyekti olması, eləcə də orta aylıq əmək 

haqqındakı əsaslı artım növbəti ildə pensiya məbləğlərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına 

səbəb olacaqdır ki, bu da əhalinin həssas qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı 

həyata keçirilən tədbirlərin müvəffəqiyyətli nəticələrindən hesab olunmalıdır.  

 

3.8. Cari ildən ödənilməsinə başlanılmış maddi yardımların təyin olunması ilə 

bağlı meyarları, eləcə də icra meylini diqqətə alaraq Hesablama Palatası həmin 

yardımların ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləğinə yenidən baxılması 

zərurətinin olması qənaətindədir.  

2022-ci ildən pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə maddi yardımların 

ödənilməsinə başlanılmış, bu yardımlar cari ilədək pensiya təyin edilmiş əmək pensiyaçılarına (qulluq 

stajına görə əlavələr alan əmək pensiyaçıları istisna olmaqla) rüblük, qulluq stajına görə əlavələr alan 

əmək pensiyaçılarına isə aylıq əsaslarla təyin olunmuşdur. Eyni zamanda, qeyd edək ki, maddi 

yardımlar 2022-ci ilin 01 yanvar tarixinədək pensiya təyin edilmiş şəxslərə şamil edilmişdir.  
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Növbəti ildən isə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

ediləcək dəyişikliyə əsasən maddi yardımlar əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilməklə, qulluq 

stajına görə əlavələr alan əmək pensiyaçılarına münasibətdə aylıq maddi yardım məbləğində, digər 

əmək pensiyaçılarına münasibətdə isə illik maddi yardımın bir aya düşən hissəsi məbləğində 

hesablanaraq pensiyaçılara ödənişi təmin ediləcək. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən ümumi qaydada əmək pensiyası təyin 

edilmiş pensiyaçılara cari ilin I yarısında ödənilmiş maddi yardım təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisinin 

43,7%-i həcmində olmuş, ilin sonunda gözlənilən icranın isə proqnoz göstəricisinin 87,2%-i həcmində 

olacağı nəzərdə tutulur. Qulluq stajına görə əlavələr alan pensiyaçılara ödənilən maddi yardım üzrə 

isə bu göstərici müvafiq olaraq, 49,7% və 98,6%-dir (Cədvəl 9). 

 

Cədvəl 9. 2022-ci ilin 01 yanvar tarixinədək təyin edilmiş maddi yardımlar barədə məlumat. 

Xərc istiqamətləri 

2022-ci ilin I yarısı üzrə 
icra 

2022-ci il üzrə 
gözlənilən 

2023-cü il üzrə proqnoz 

say (nəfər) 
məbləğ 

 (mln. manat) 
say 

(nəfər) 
məbləğ  

(mln. manat) 
say 

(nəfər) 
məbləğ 

 (mln. manat) 

Ümumi qaydada pensiya təyin 
edilmiş pensiyaçılar üzrə (rüblük) 

961 164 96,1 959 469 191,9 990 000 226,7 

Qulluq stajına görə əlavələr alan 
əmək pensiyaçıları üzrə (aylıq)  

85 370 42,7 84 673 84,8 89 000 102,0 
 

Cədvəl təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

Maddi yardımların yalnız 2022-ci ilin 01 yanvar tarixinədək pensiya təyin edilmiş şəxslərə şamil 

edilməsi, pensiyaçıların müxtəlif səbəblərdən uçotdan çıxarılması (vəfat etməsi, əlillik müddətinin 

başa çatması, müəyyən edilmiş yaş həddinə çatması və s.) kimi faktorları nəzərə almaqla, qeyd 

etmək olar ki, ümumi əsaslarla pensiya təyin edilmiş şəxslərə ödənilən maddi yardım üzrə xərc 

ediləcək vəsaitin məbləği cari ilin sonuna gözləniləndən aşağı olacaqdır. Əmək pensiyaları haqqında 

“1-pensiya №li forma” statistik hesabata əsasən cari ilin I yarısında vəfat etmiş əmək pensiyaçılarının 

sayı 19,5 min nəfər olmuşdur ki, bu da ilin sonuna istiqamət üzrə sayın təxminən 40,0 min nəfər təşkil 

edəcəyini deməyə əsas verir. Qeyd edək ki, ümumi əsaslarla pensiya təyin edilmiş şəxs kimi maddi 

yardım ilə təmin edilən pensiyaçıların ilin sonuna gözlənilən sayının ilin I yarısında faktiki olaraq 

ödənişlə təmin edilmiş pensiyaçıların sayından 1,7 min nəfər az olmaqla nəzərdə tutulması ilin 

sonunda maddi yardımın gözləniləndən daha az sayda pensiyaçıya ödəniləcəyi və buna müvafiq 

olaraq, xərcin də az icra ediləcəyi qənaətini formalaşdırır. 

Maddi yardımların ödənişi yalnız 2022-ci ilin 01 yanvar tarixinədək pensiya hüququ qazanmış 

şəxslərə münasibətdə həyata keçirilir ki, bu da cari ildə pensiya təyin edilmiş şəxslərin həmin 

təminatdan kənarda qalması deməkdir. Pensiya təminatında maddi yardımın yuxarıda göstərilən 

əsaslarla təyin edilməsi “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 

Strategiyası”nda qeyd edilən “hamı üçün bərabər iştirak imkanı yaradan sosial təminat” məqsədinə 
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nail olma baxımından yardım ilə təmin edilməli olan şəxslərin əhatə dairəsinə yenidən baxılmasına 

zəmin yaradır. 

Növbəti ildə ümumi əsaslarla pensiya təyin edilmiş şəxslər üzrə ödəniləcək maddi yardım üçün 

xərc ediləcək vəsait cari ilin gözlənilən icrasından 18,1%, qulluq stajına görə əlavələr alan 

pensiyaçılara münasibətdə isə 20,4% çox proqnozlaşdırılmışdır. Say göstəricisi üzrə isə artım 

müvafiq olaraq, 3,2% və 5,1%-dir. Maddi yardımlar üzrə xərc ediləcək vəsaitin artım tempinin orta 

aylıq nominal əmək haqqının artım tempindən yüksək olması növbəti ildən maddi yardım ilə yalnız 

cari ilin 01 yanvar tarixinədək deyil, eyni zamanda sonrakı dövrdə də əmək pensiyası təyin edilmiş 

şəxslərin də təmin ediləcəyi nəticəsinə gəlməyə əsas verir ki, bu da yuxarıda qeyd edilən məqsədə 

nail olma baxımından müsbət haldır. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatda həm cari ilin sonunda, həm də növbəti ildə ümumi 

əsaslarla pensiya təyin edilmiş şəxs kimi maddi yardım ilə təmin edilməli olan pensiyaçılara dair sayın 

ödənişlə təmin ediləcək pensiyaçıların sayından çox olması, eləcə də cari ilin I yarısında qulluq 

stajına görə əlavələr alan pensiyaçılara ödənilmiş maddi yardım üzrə müəyyən edilmiş orta aylıq 

məbləğ əsasında aparılan hesablamalarla (42,7 mln. manat / 85370 pensiyaçı / 6ay * 89000 

pensiyaçı * 12ay * orta aylıq əmək haqqının artım tempi) müqayisədə xərcin çox nəzərdə tutulması 

proqnoz göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsi zərurətini vurğulamaq imkanı verir. 

 

3.9. Hesablama Palatası növbəti ildən başlayaraq pensiyaçıların sayında nəzərdə 

tutulmuş artımın əsasən hüquqi aktlarda müsbət dinamikanın proqnozlaşdırılmasını 

həm pensiya təyinatı üçün müraciət edəcək şəxslərin sayının artması, həm də 

qanunvericilik üzrə şərtlərin optimallaşdırılması ilə əlaqəli olması qənaətindədir.  

Orta aylıq pensiya məbləğinin dəyişməsinə təsir edən amillərdən biri də pensiyaçıların say 

göstəricisidir. Cari ilin 01 yanvar tarixinə tərtib edilmiş statistik hesabata əsasən ölkə üzrə 

pensiyaçıların ümumi sayı 1200,5 min nəfər olmuşdur ki, bunun da 707,0 min nəfəri yaşa görə, 347,3 

min nəfəri əlilliyə görə və 146,2 min nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alan 

şəxslərdir. 01 iyul tarixinə tərtib edilmiş statistik hesabatda isə ümumi pensiyaçıların sayında 41,3 

min nəfər, yaşa görə pensiya alan şəxslərin sayında 6 min nəfər, əlilliyə görə pensiya alan şəxslərin 

sayında 38,3 min nəfər azalma, ailə başçısını itirməyə görə pensiya alan şəxslərin sayında isə 3 min 

nəfər artım qeydə alınmışdır (Şəkil 11). 
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Şəkil 11. Pensiyaçıların sayı, min nəfərlə. 

 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Qeyd edək ki, pensiyaçıların sayında baş verən azalma 2018-ci ildən başlayaraq müşahidə 

edilir ki, bu da 2017-ci ilin 01 iyul tarixindən “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa edilmiş dəyişiklikdən sonrakı dövrdə pensiya təyinatı üzrə müəyyən 

edilmiş şərtlərin əvvəlki illərlə müqayisədə sərtləşdirilməsi və nəticədə pensiya hüququ qazanan 

şəxslərin sayının qeydiyyatdan çıxarılan şəxslərin sayından az olması ilə əlaqədardır.  

2020-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə yeni qeydiyyata alınmış pensiya işlərinin sayında 

müşahidə olunan nəzərəçarpacaq artım əsasən həmin dövrdə yaşa və ailə başçısını itirməyə görə 

pensiya növləri üzrə pensiya hüququ qazanmış şəxslərin sayında artım hesabına formalaşmışdır. 

Cari ilin I yarısında isə ümumilikdə 25921 yeni pensiya işi qeydiyyata alınmışdır ki, bu da əvvəlki ilin 

illik göstəricisinin 57,4%-i səviyyəsindədir (Şəkil 12).  
 

Şəkil 12. Yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış pensiya işləri, ədədlə. 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Cari ildə güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatı üzrə şərtlərinin mövcud göstəricilərə münasibətdə 

optimallaşdırılması baxımından “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 

edilmiş dəyişikliklə sığorta göstəriciləri əsasında hesablanmış məbləğin minimal olaraq minimum 

pensiya məbləğinə bərabər olması, eləcə də pensiya məbləğinin hesablanması zamanı gözlənilən 

pensiya ödənişi aylarının sayının artırılması tələbləri aradan qaldırılmış, nəticədə iş şəraiti ağır və 
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zərərli işlərdə işləyən daha çox şəxsə pensiyanın təyin edilməsi imkanı yaranmışdır. Bu isə, yeni 

təyin edilmiş pensiyaçıların sayının davranış meylində də əks olunmuşdur.  

 “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yaşa, əlilliyə 

və ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətlər şəxsin pensiya hüququ olmadıqda təyin edilir. 

Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiyalari və təqaüdləri haqqında statistik hesabata əsasən cari 

ilin I yarısında yaşa görə sosial müavinət təyin edilmiş şəxslərin sayı 2021-ci ilin illik göstəricisinin 

68,5%-i, əlilliyə görə müavinət təyin edilmiş şəxslərin sayı isə müvafiq olaraq, 53,2%-i həcmində 

olmuşdur. Göründüyü kimi, cari ildə artım tendensiyası yalnız pensiyada deyil, eyni zamanda sosial 

müavinətlərdə də özünü göstərir ki, bu da müraciət etmək hüququ qazanan şəxslərin sayındakı artımı 

əks etdirir. 

Cari ilin birinci yarısında uçotdan çıxarılmış pensiya işlərinin sayı 2021-ci ildə uçotdan çıxarılmış 

pensiya işlərinin sayının 86,6%-i həcmində olmuşdur.  

Cari ildə tempin yüksək olması əsasən əlilliyə görə pensiya işlərinin uçotdan çıxarılması 

hesabına baş vermişdir (Cədvəl 10). 

 

Cədvəl 10. Pensiya növləri üzrə yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış pensiya işləri, 

ədədlə. 

Pensiya növü 

2021-ci il 2022-ci ilin I yarısı 

yeni təyin 
edilmişdir 

uçotdan çıxarılmışdır 
yeni təyin 
edilmişdir 

uçotdan çıxarılmışdır 

cəmi 
digər 
səbəb 

vəfat cəmi 
digər 
səbəb 

vəfat 

Yaşa görə 30862 40174 949 39225 19085 18552 4156 14396 

Əlilliyə görə 2883 25022 16575 8447 2351 40426 37569 2857 

Ailə başçısını itirməyə görə 1145 12370 7318 5052 4485 8178 5899 2279 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Əlilliyə görə təyin edilmiş pensiya işlərinin sayında müşahidə edilən azalma əvvəlki dövrlərdə 

barəsində əlillik dərəcəsi müəyyən edilmiş şəxslər tərəfindən əlillik dərəcəsinin qüvvədə olma 

müddəti başa çatdığı hallarda müddətin artırılması üçün yenidən müraciət edilməməsi, yaxud 

müraciət edilməsi hallarında isə çox zaman göstəricilərin əlilliyin müəyyən edilməsi üçün əsaslı 

olmaması səbəbindən əlillik dərəcəsinin ləğv edilməsi və nəticədə pensiya ödənişinin dayandırılması 

ilə izah oluna bilər.  

Qeyd edilməlidir ki, 2017-ci ildə qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklik nəticəsində həm yaşa görə, 

həm də əlilliyə görə yeni təyin edilmiş pensiya işlərinin sayının kəskin azalmasının qarşısının alınması 

məqsədilə 2019-cu ilin yanvar ayından “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa “Əmək pensiyasının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı zamanı 2006-cı il yanvarın          

1-dək olan sığorta stajının hesablanması xüsusiyyətləri” adlı maddə əlavə edilmişdir. 
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Bu maddəyə əsasən 2019-cu il 1 yanvar tarixindən başlayaraq şəxsə əmək pensiyası təyin 

edilərkən, onun fərdi hesabının sığorta hissəsində 2018-ci ilin 1 iyul tarixinə qeydə alınmış pensiya 

kapitalı olduğu halda yaşa görə əmək pensiyası növündə onun 2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta 

stajı 25 il, əlilliyə görə əmək pensiyası növündə isə onun 2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta stajı 

həmin dövrə olan əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər ili üçün 4 ay götürülməklə hesablanır. 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Qanun layihəsinə əsasən qeyd edilən güzəştlər 2025-ci ilin sonunadək artırılır ki, bu da 

mövcud şərtlər daxilində pensiya hüququ qazanan şəxslərin sayının sabitliyinin qorunması 

baxımından, eləcə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış, yaxud əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərin 

sosial müdafiəsi baxımından effektiv addımdır. 

Hazırda mövcud qanunvericiliyə əsasən yaşa görə pensiya təyinatı üçün müraciət etmiş şəxsin 

2006-cı ilin 1 yanvar tarixinədək 24 il sığorta (əmək) stajı olduğu, 2006-ci ilin yanvar ayından         

2018-ci ilin iyul ayınadək olan, eləcə də sonrakı dövrdə isə fərdi hesabının sığorta hissəsində pensiya 

kapitalı qeydə alınmadığı halda ona əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtinaya dair qərar qəbul 

edilir. Başqa sözlə, şəxsin 2006-ci ilin 1 yanvar tarixinədək olan dövrdə ölkə iqtisadiyyatının 

formalaşmasında iştirak etməsinə və sosial sığorta haqqı ödəməsinə baxmayaraq, nəticədə fərdi 

hesabının sığorta hissəsində toplanan pensiya kapitalının əmək pensiyasının minimum məbləğindən 

az olmayan pensiya təminatına imkan verməməsi həmin şəxsin pensiya hüququndan məhrum 

olmasına səbəb olur. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən növbəti ilin əvvəlində pensiyaçıların 

sayının 1118,1 min nəfər, ilin sonuna isə 1127,3 min nəfər olacağı proqnozlaşdırılır. Başqa sözlə, 

növbəti ilin əvvəli ilə müqayisədə sonunda pensiyaçıların sayında müsbət dinamikanın olacağı 

proqnozlaşdırılır ki, bu da həm kişilər üzrə yaşa görə pensiyanın təyin edilməsi üçün müəyyən edilmiş 

yaş həddinin sabitləşməsi, müraciət hüququ qazanan şəxslərin sayının artması nəticəsində yeni təyin 

edilmiş işlərin sayının uçotdan çıxarılmış işlərin sayında çox olması ilə əlaqədardır. 

 

3.10. Hesablama Palatası cari ilin proqnoz göstəricisi ilə müqayisədə növbəti ildə 

məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilən müavinət xərclərinin azalma 

ilə proqnozlaşdırmasının təyin ediləcək müavinət məbləğlərinin azalması ilə deyil, cari 

ildə proqnoz göstəricilərinin daha yüksək həddə müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 

olması qənaətindədir. 

Layihəyə əsasən növbəti ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilən müavinət 

xərcləri Fondun ümumi xərclərinin 2,7%-i səviyyəsində olmaqla 170,4 min manat həcmində 
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proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin proqnoz göstəricisindən 3,8 mln. manat az və ya bu 

göstəricinin 97,8%-i həcmindədir (Şəkil 13). 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən cari ilin I yarısında sığortaolunanlara 

ümumilikdə 65,3 mln. manat məbləğində və ya proqnoz göstəricisinin 37,5%-i həcmində müavinət 

ödənilmiş, ilin sonuna bu göstəricilərin müvafiq olaraq 147,0 mln. manat və ya 84,4% olması 

gözlənilir. 

 
 
Şəkil 13. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərcləri, mln. manatla. 
 

 
Şəkil büdcə məlumatları əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

2021-ci ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilən müavinətlər üzrə təsdiq 

edilmiş proqnoz göstəricisindən 5,3 mln. manat (4,3%) çox vəsait istifadə olunmuş, cari ilin proqnoz 

göstəriciləri isə ilkin halda 182,0 mln. manat həddində müəyyən edilsə də, “Dövlət sosial müdafiə 

fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməklə 

bu məbləğ 7,8 mln. manat azaldılaraq 174,2 mln. manat həddində təsdiq olunmuşdur. Cari ildə 

aparılan dəyişiklər fonunda ilin sonuna gözlənilən icranın nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədə 

gözlənilməsi, eləcə də əvvəlki illərdə də müavinətlə bağlı xərclərin icra səviyyəsinin proqnoz 

göstəricilərlə müqayisədə fərqlənməsi qeyd olunan istiqamətdə proqnozun əsaslığının daha da 

dərinləşdirilməsinin, göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı daha effektiv təhlil metodlarının, 

eləcə də indikatorların tətbiqinin zəruriliyini bir daha göstərmiş olur. 

Növbəti ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərcləri əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, 5 komponent üzrə proqnozlaşdırılmışdır ki, bunlar içərisində də hamiləliyə və doğuma 

görə müavinətin xüsusi çəkisi daha böyük olmaqla nəzərdə tutulmuşdur (Şəkil 14). Qeyd edək ki, bu 

müavinətin payı baxılan dövrdə artım dinamikasına malik olmuş, bu meyl əmək qabiliyyətinin 

müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlərin cəmi müavinətlərdə üstün mövqeyini dəyişdirmişdir. 
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Şəkil 14. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərcləri istiqamətlər üzrə                  
xüsusi çəkisi, %-lə 

 
Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət ilə hamiləliyə və doğuma görə 

müavinətin hesablanma qaydasının, orta gündəlik qazancın müəyyənləşdirilməsi əsaslarının eynilik 

təşkil etməsinə, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət təyin edilən şəxslərin 

sayının daha çox olmasına baxmayaraq hamiləliyə və doğuma görə müavinət üzrə xərc daha çox 

məbləğdə proqnozlaşdırılması qeyd edilən müavinətin tam həcmdə (100% dərəcəsi ilə) ödənilməsi 

ilə əlaqədardır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən növbəti ildə cari ilin gözlənilən icrasından 55,7 min nəfər 

çox sığortaolunana müavinətin təyin edilməsi proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 11). 

 
Cədvəl 11. Müavinətlə təmin edilmiş və ya təyin ediləcək şəxslərin sayı, nəfərlə. 

Göstəricilər 
2021 
(icra) 

2022 
(9 aylıq 

icra) 

2022 
(gözlənilən 

icra) 

2023-cü il (proqnoz) 

cəmi 

2022-ci il 
gözlənilən icra 
ilə müqayisə 

+/-   % 

Cəmi müavinət alanlar 240542 200796 249398 305100 55702 122,3 

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə 
müavinət üzrə 

70449 60267 86000 88000 2000 102,3 

Hamiləliyə və doğuma görə müavinət üzrə 20709 17975 24500 26000 1500 106,1 

Uşağın anadan olmasına görə müavinət üzrə 64848 52300 70000 71500 1500 102,1 

3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar 
müavinət 

25558 36000 50000 69000 19000 138,0 

Dəfn müavinəti 58978 34254 49000 50600 1600 103,3 

 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Diqqətə çatdıraq ki, “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə Hesablama Palatasının 
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rəyində məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesabına ödənilən müavinət üzrə cari ilin I yarısında 

mövcud olmuş icra göstəricilərinə əsasən il üzrə proqnozlaşdırılan xərclərə yenidən baxılmaqla 

azaldılması potensialının olması qeyd edilmişdir ki, bu da ilin sonuna gözlənilən icrada öz təsdiqini 

tapır. 

 

3.11. Növbəti ildə həm əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə 

müavinətin təyin edilməsi üçün əsas götürülən xəstəlik vərəqələrinin, həmçinin 

hamiləliyə və doğuma görə müavinətlərlə təmin ediləcək şəxslərin sayının 

nəzərəçarpacaq artımla gözlənilməsi, eləcə də orta aylıq əmək haqqının artım tempi 

Hesablama Palatasına hər iki müavinət növü üzrə xərclərin proqnoz göstəricisi 

ətrafında olacağı qənaətinə gəlməyə imkan verir. 

Növbəti ildə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlərin maliyyələşdirilməsi 

üzrə 42,4 mln. manat vəsaitin xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin proqnoz 

göstəricisindən 3,6 mln. manat (proqnoz göstəricisinin 92,2%-i səviyyəsində) az, gözlənilən icradan 

isə 8,9 mln. manat (26,6%) çoxdur. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin 9 ayında bu müavinət növü üzrə 60,3 min xəstəlik 

vərəqəsi üzrə ümumilikdə 23,5 mln. manat məbləğində və ya cari il üzrə proqnoz göstəricisinin  

51,1%-i səviyyəsində müavinət ödənilmiş, ilin sonuna gözlənilən icra məbləğinin isə 33,5 mln. manat 

olacağı nəzərdə tutulmuşdur.  

Müavinət məbləği ilə paralel olaraq növbəti il üzrə müavinətin təyin edilməsi üçün əsas 

götürülən xəstəlik vərəqələrinin sayında da əsaslı artımlar nəzərdə tutulmuş, cari ilin sonuna xəstəlik 

vərəqələrinin sayının 86 min həddində gözlənilməsi fonunda növbəti il üçün bu göstərici 2,3% daha 

çox olmaqla proqnozlaşdırılmışdır.  

Növbəti ildə hamiləliyə və doğuma görə müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üzrə 48,0 mln. manat 

vəsaitin xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin proqnoz göstəricisindən 0,9 mln. manat 

və ya 1,9%, ilin sonuna gözlənilən icradan isə 4 mln. manat və ya 9,1% çoxdur. Təqdim olunmuş 

məlumatlara əsasən cari ilin sonuna müvafiq bölmə üzrə 22,3 min sığortaolunana ümumilikdə 44,0 

mln. manat məbləğində müavinətin ödəniləcəyi gözlənilir. 

Say göstəricisi isə xüsusi amillərlə xarakterizə olunmayan 2019-cu ildə müavinətlə təmin 

edilmiş sığortaolunanların sayından 21,6%, cari ilin sonuna gözlənilən icrasından isə 16,4% çox 

olmaqla proqnozlaşdırılmışdır. 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən həm əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə, həm də 

hamiləliyə və doğuma görə müavinət orta gündəlik qazanca əsasən hesablanır və bu göstərici 

sığortaolunanın əmək qabiliyyətini itirdiyi aydan əvvəlki son 12 tam təqvim ayı ərzində əldə etdiyi 

qazanca müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir. Cari ilin əvvəli ilə müqayisədə sonunda orta aylıq əmək 
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haqqının artım tempinin nəzərəçarpacaq dərəcədə olması və Fond tərəfindən say göstəricilərinin 

artımla nəzərdə tutulması hər iki müavinət üzrə xərclərin proqnozlaşdırılan hədd ətrafında olacağını 

demək imkanını verir. 

 

3.12. Əvvəlki illərin icra göstəricilərinin təhlilinə əsaslanaraq Hesablama Palatası 

növbəti ildə müavinət məbləğlərində dəyişiklik edilməyəcəyi halda uşağın anadan 

olmasına və 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar müavinət üzrə xərc 

ediləcək vəsaitin həcmi müəyyən edilmiş proqnoz göstəricisindən aşağı olacağı və bu 

istiqamətdə nəzərdə tutulmuş vəsaitin azaldılması potensialının mövcud olduğu 

qənaətindədir.  

Növbəti ildə uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət üzrə xərc ediləcək məbləğ 28,0 

mln. manat həddində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin proqnoz göstəricisindən 4,0 mln. manat 

və ya 16,7%, ilin sonuna gözlənilən icradan isə 7,0 mln. manat və ya 33,3% çoxdur. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, “Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli Fərmanına dəyişiklik 

edilməsi barədə” 2021-ci il 20 dekabr tarixli 1496 nömrəli Fərmanına əsasən uşağın anadan olmasına 

görə birdəfəlik müavinətin məbləği cari ilin 01 yanvar tarixindən 50% artırılaraq 300,0 manata 

çatdırılmışdır ki, bu da nəticə etibarilə müavinətlərinin tərkibində uşağın anadan olmasına görə 

birdəfəlik müavinətin xüsusi çəkisinin artmasını təmin etmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən növbəti ildə müavinət ödənişi həyata keçiriləcək şəxslərin 

sayının 71,5 min nəfər olacağı proqnozlaşdırılmış, bu isə cari ilin I yarısında qeydə alınmış icra 

göstəricisindən 2,1 dəfə, ilin sonuna gözlənilən icradan isə 0,7% çoxdur. Göründüyü kimi, növbəti 

ildə müavinətlə təmin ediləcək şəxslərin sayında kəskin dəyişiklik nəzərdə tutulmasa da, xərc 

ediləcək vəsaitin həcmi nəzərəçarpacaq dərəcədə artımla proqnozlaşdırılmışdır. Bu isə birdəfəlik 

müavinət məbləğinin artırılmayacağı halda növbəti ildə icranın proqnoz göstəricisindən aşağı 

səviyyədə olacağı, başqa sözlə nəzərdə tutulmuş vəsaitin azaldılması potensialının olduğu qənaətinə 

gəlməyə əsas verir.   

Növbəti ildə 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar müavinət üzrə xərc ediləcək 

məbləğ 11,0 mln. manat həddində proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da cari ilin proqnoz göstəricisindən 

1,1 mln. manat az və ya 90,9%-i həcmində, ilin sonuna gözlənilən icradan isə 2,5 mln. manat və ya 

29,4% çoxdur. Qeyd edək ki, “Uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara 

verilən müavinətin artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 25 yanvar 

tarixli 1725 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 86 nömrəli Sərəncamına əsasən bir yaş yarımadək uşağa 
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qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinətin 

məbləği 44 manat, bir yaş yarımdan üç yaşınadək uşağa qulluğa görə isə həmin müavinətin 

məbləği 28 manat miqdarında müəyyən edilmişdir. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən növbəti ildə müavinət ödənişi həyata keçiriləcək 

şəxslərin sayının 69 min nəfər olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin I yarısında qeydə alınmış 

icra göstəricisindən 3,7 dəfə, ilin sonuna gözlənilən icradan isə 64,3% çoxdur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, növbəti ildə uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətlə 

təmin ediləcək şəxslərin sayında cari ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə kəskin dəyişikliyin nəzərdə 

tutulmaması fonunda 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar müavinətlə təmin ediləcək 

şəxslərin sayı nəzərəçarpacaq artımla proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da xərc ediləcək vəsaitin həcminin 

proqnoz göstəricisindən aşağı səviyyədə olacağı qənaətini formalaşdırır.  

 

3.13. Növbəti ildə bir pensiyaçıya və bir sığortaolunana düşəcək dəfn müavinət 

məbləğinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş həddən çox olmaqla 

proqnozlaşdırıldığına əsaslanmaqla Hesablama Palatası növbəti ildə müavinət 

məbləğlərində dəyişiklik edilmədiyi halda proqnoz göstəricisinin aşağı səviyyədə icra 

olunacağı qənaətindədir.  

Növbəti ildə dəfn müavinəti üzrə xərc ediləcək vəsait cari ilin proqnoz göstəricisindən 4,0 mln. 

manat az və ya 91,1%-i qədər, ilin sonuna gözlənilən icradan isə 1,0 mln. manat və ya 2,5% çox 

olmaqla 41,0 mln. manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək 

qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin 

hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin 90-cı bəndinə əsasən məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları hesabına olmaqla dəfn üçün müavinət sığortaolunan və ya əmək pensiyaçısı vəfat 

etdikdə ödənilir. Belə ki, cari ilin əvvəlindən müavinətin məbləği sığortaolunanlar üzrə 50 manat və 

ya 16,7% artırılaraq 350 manat, pensiyaçılar üçün isə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən əmək pensiyasının minimum məbləğinin üç misli həcmində, yəni 

720 manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin I yarısında pensiyaçılar üzrə 17,0 mln. manat, 

sığortaolunanlar üzrə isə 0,3 mln. manat məbləğində dəfn müavinəti ödənilmiş, ilin sonunda isə bu 

göstəricilərin müvafiq olaraq, 39,5 mln. manat və 0,5 mln. manat olacağı gözlənilir. 

Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında “1-pensiya №li forma” statistik hesabata əsasən cari 

ilin I yarısında vəfat etmiş əmək pensiyaçılarının sayı 19532 nəfər olmuşdur. Lakin məlumatda 

pensiyaçı üzrə olmaqla müavinətlə təmin edilmiş şəxslərin sayı 4241 nəfər çox göstərilmişdir ki, bu 
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da pensiyaçının 2021-ci ildə vəfat etməsinə baxmayaraq müavinətin təyin edilməsi üçün cari ildə 

müraciət edilməsi ilə əlaqədardır. Başqa sözlə, cari ilin əvvəlindən pensiyaçılar üzrə müavinətin 

məbləği 720,0 manat olduğu halda ilin I yarısında 1 nəfərə düşən müavinət məbləği 716,3 manat 

olmuşdur ki, bu yuxarıda qeyd edilən fikrin doğruluğunu təsdiq edir. 

Növbəti ildə say və məbləğ üzrə proqnoz göstəriciləri ilə bağlı təqdim olunmuş məlumatlara 

nəzərən aparılmış hesablamalar 1 pensiyaçıya düşəcək orta məbləğin 824,5 manat, 1 

sığortaolunana düşəcək orta məbləğin isə 375 manat düşəcəyini göstərir ki, bu da minimum pensiya 

məbləğində, yaxud birdəfəlik müavinət məbləğində dəyişiklik edilməyəcəyi halda dəfn müavinəti üzrə 

xərc ediləcək vəsaitin proqnoz göstəricisindən aşağı olacağı qənaətinə gəlməyə əsas verir. 

 

3.14. Növbəti ildə Fondun vəsaiti hesabına sığortaolunanların sanatoriya-kurort 

müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə xərclər AHİK 

tərəfindən Fondla müqayisədə daha sürətli artımla proqnozlaşdırılmışdır.  

Layihəyə əsasən növbəti ildə AHİK vasitəsi ilə sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi 

və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə yaranacaq xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün 

Fond tərəfindən ayrılacaq vəsaitin həcmi Fondun ümumi xərclərinin 0,4%-i həcmində və ya 22,5 mln. 

manat olaraq proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin gözlənilən icrasından 1 mln. manat və ya 4,7% 

çoxdur. 

Eyni zamanda qeyd edək ki, Fond tərəfindən 2021-ci ildə AHİK-ə köçürülmüş vəsaitin 1,7%-i 

və ya 347,0 min manatı xərc edilmədiyindən cari ilin əvvəlində Fonda geri qaytarılmışdır 

AHİK tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatlarda növbəti ildə Fondun 

vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan xərclər Fondun müvafiq göstəricisindən 3,5 mln. 

manat və ya 15,6% çoxdur (Cədvəl 12). 

Ümumiyyətlə Rəyin tərtibi zamanı AHİK ilə Fondun müəyyən göstəriciləri arasında 

uyğunsuzluq yalnız növbəti il üzrə deyil, cari il üzrə də müşahidə edilmişdir. Belə ki, AHİK tərəfindən 

cari ilin I yarısında xərc edilmiş vəsaitin həcmi Fond tərəfindən həmin dövr ərzində aidiyyəti üzrə 

köçürülmüş vəsaitdən 30,2% və ya 3 mln. manat çox olsa da, ilin sonunda gözlənilən icranın Fondun 

müvafiq göstəricisinə bərabər olacağı nəzərdə tutulmuşdur. 
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Cədvəl 12. AHİK tərəfindən Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan xərc          
istiqamətləri, min manatla 

Göstəricilər 
2022  
(6 ay)  

2022 
(gözlənilən 

icra) 

2023-cü il 

proqnoz 

2022-ci ilin 
gözlənilən icrası 

ilə müqayisə 

+/- % 

AHİK tərəfindən cəmi xərc edilmişdir 13 021,4 21 500,0 26 000,0 4 500,0 20,9 

Sanatoriya-kurort müalicəsi və istirahət üçün yollayışların alınmasına 107 68,0 16 500,0 20 200,0 3700,0 22,4 

Sığortaolunanların uşaqlarının sağlamlıq düşərgələrində istirahətinin 
təşkilinə 

74,3 300,0 360,0 60,0 20,0 

Sanatoriya-profilaktoriyalara yemək xərcləri, tibb xidməti və ştatların 
saxlanılmasına  

50,3 210,7 240,0 29,3 13,9 

AHİK-in idman cəmiyyətlərinə məxsus idman qurğularının qismən 
saxlanılmasına (işçilərin əmək haqqının ödənilməsi) 

1460,8 2921,6 3400,0 478,4 16,4 

Həmkarlar İttifaqlarının əməyin mühafizəsi və hüquq 
mütəxəssislərinin, etimadlı həkimlərin, sağlamlaşdırma işi ilə məşğul 
olan təlimatçıların saxlanılmasına  

668,0 1567,7 1800,0 232,3 14,8 

 

Cədvəl AHİK tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

 

Həmçinin məlumatda koronovirus pandemiyası səbəbindən uşaq sağlamlıq düşərgələrinin 

hazırda fəaliyyət göstərmədiyi qeyd edilsə də, cari ilin sonunadək sığortaolunanların uşaqlarının 

sağlamlıq düşərgələrində istirahəti məqsədilə ümumilikdə tam dəyəri 300,0 min manat olan 667 ədəd 

yollayışın alınacağı əks etdirilmişdir. Digər tərəfdən cari ilin I yarısı ilə müqayisədə ilin sonunda 

sanatoriya-profilaktoriyalara yemək xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayırılacaq vəsaitdə 6,4 dəfə, 

tibb xidməti üzrə xərclərdə isə 4,9 dəfə artımın baş verməsinin gözlənilməsi AHİK tərəfindən xərclərin 

proqnozlaşdırılması zamanı real iqtisadi göstəricilərin tətbiqini, eləcə də funksional fəaliyyətə təsir 

edə biləcək kənar faktorların nəzərə alınmasını zəruri edir. 

 

3.15. Hesablama Palatası hesab edir ki, “DOST” Agentliyinə ayrılan vəsaitin 

həcminin artırılması fonunda Fondun saxlanılması üzrə xərclərdə də artımların baş 

verməsi Fond və “DOST” Agentliyi tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinin 

optimallaşdırılmaqla daha effektiv müstəvi üzərində formalaşdırılmasına zərurət var. 

Cari ilin büdcəsinə dair Qanunda olduğu kimi, Fondun növbəti il üzrə büdcəsinə dair Layihədə 

də “DOST” Agentliyinə köçürələcək vəsait ilə pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının 

aparılması və sair xidmət haqları xərci eyni bölmədə verilmişdir. Növbəti ildə bu istiqamətdə xərc 

ediləcək vəsait 60,5 mln. manat həddində müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da cari ilin proqnoz 

göstəricisindən, eləcə də ilin sonuna gözlənilən icradan 10,5 mln. manat və ya 21% çoxdur. 

Layihə ilə birlikdə təqdim edilmiş İzahata əsasən növbəti ildə “DOST” Agentliyinə köçürüləcək 

vəsait 35,0 mln. manat olaraq proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin müvafiq göstəricisindən 16,7% (5 

mln. manat) çoxdur. Göründüyü kimi, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarından formalaşan gəlir 

hesabına olmaqla “DOST” Agentliyinə köçürülən vəsait əvvəlki illərdən başlayaraq artım tempinə 
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malikdir. Təqdim edilmiş məlumatda “DOST” Agentliyi üzrə xərclərin artımı 2023-cü ilin yanvar ayında 

Şuşa şəhərində, iyul ayında Ağcabədi, Yevlax, Neftçala, Beyləqan rayonlarında və Şirvan şəhərində, 

dekabr ayında isə Quba, Sabirabad, Gəncə, Ağdam, İmişli, Saatlı, Şabran, Siyəzən rayonlarında və 

Sumqayıt şəhərində yeni mərkəzlərin açılmasının nəzərdə tutulması ilə əlaqələndirilmişdir. 

Hazırda “DOST” Agentliyi tərəfindən məşğulluq, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində 

fəaliyyətlər “DOST” mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin siyahısı”na müvafiq olmaqla “DOST” 

mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bu fəaliyyətlər Fondun Nizamnaməsində 

göstərilən fəaliyyətlərlə eynilik təşkil edir. Başqa sözlə, hazırda Fondun funksional fəaliyyət 

istiqamətlərinə aid olan vəzifələrin müəyyən hissəsi paralel olaraq “DOST” mərkəzləri vasitəsilə də 

həyata keçirilir.  

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən 2021-ci ilin icrası ilə müqayisədə cari ilin 

sonunda Fondun saxlanması üzrə gözlənilən xərclərin 27,3 mln. manat və ya 40,3% çox olaraq 

nəzərdə tutulması hər il “DOST” Agentliyinə köçürülən vəsaitin artırılması fonunda Fondun da 

xərclərinin artdığını əks etdirir. Bu isə bir daha “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun Layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində qeyd 

edildiyi kimi Fond və “DOST” Agentliyi tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinin optimallaşdırılması 

zərurətinin mövcudluğunu göstərir.  

 

3.16. Hesablama Palatası cari illə müqayisədə növbəti ildə pensiya və 

müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət haqları xərcinin 

əsaslı artımla proqnozlaşdırılmasının növbəti ildə həm indeksləşdirmənin 

pensiyaların daha geniş hissəsini əhatə etməsi, indekləşdirmə zamanı yüksək faiz 

dərəcəsinin tətbiq edilməsi, eləcə də  xidmət haqqı üzrə faiz dərəcəsinin artımı ilə 

əlaqədar olması qənaətindədir. 

Növbəti ildə pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət 

haqları xərcinin 25,5 mln. manat olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin dürüstləşdirilmiş proqnoz 

göstəricisindən 5,5 mln. manat və ya 27,5% çoxdur. 

Qeyd edilməlidir ki, pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət 

haqları xərci pul dövriyyəsinə əsasən formalaşır. Cari illə müqayisədə növbəti ildə istiqamət üzrə 

xərclərin artımla proqnozlaşdırılması həm pensiyaların sığorta hissəsinin, həm də “Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Qanun Layihəsinə 

əsasən növbəti ildən başlayaraq qulluq stajına görə əlavələrin indeksləşdirilməsi nəticəsində pensiya 

məbləğlərində baş verəcək artımlar ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən pensiya məbləğlərinin 

indeksləşdirilməsinin nominal orta aylıq əmək haqqına münasibətdə aparılması və cari il üzrə orta 
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aylıq əmək haqqının artım tempinin 14,5% proqnozlaşdırılması növbəti ildə nəzərdə tutulan xərcin 

cari ilin müvafiq göstəricisindən əsaslı şəkildə çox olmasını şərtləndirir 

Hazırda əmək pensiyalarının əhaliyə çatdırılması “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC və 

“Kapital Bank” ASC, müəyyən hallarda isə “Azərpoçt” MMC tərəfindən (Naxçıvan MR-də digər 

bankaların xidmətindən də istifadə edilir) həyata keçirilir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

hesabına ödənilən müavinətlərin aidiyyəti üzrə çatdırılması isə sığortaedən tərəfindən təqdim edilmiş 

bank rekvizitləri əsasında müxtəlif ödəniş müəssisələri tərəfindən aparılır.  

Ümumilikdə cəmi xərclərin cari il üzrə proqnoz göstəricisindən 11,7%, əhaliyə ödəniş 

xərclərinin isə 11,9% artımla proqnozlaşdırılması fonunda pensiya və müavinətlər üzrə bank 

əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət haqları xərci 27,5% çox nəzərdə tutulmuşdur. İndeksləşmə 

ilə bağlı nəzərdə tutulmuş addımlar pul dövriyyəsinin artımına şərait yaratmış, İzahatda bununla bağlı 

hər hansı bir məlumat əks etdirilməsə də, vurğulanmalıdır ki, ki, göstərilən amil və cari ildən bank 

xidmət haqqının artırılması qeyd olunan xərcin də nəzərəçarpacaq artımına gətirib çıxarmışdır.  

 

3.17. Növbəti ildə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yuxarı həddin 86,6%-i 

həcmində proqnozlaşdırılan Fondun saxlanma xərcinin əsas hissəsi əməyin 

ödənişinə yönəldiləcək. 

Layihəyə əsasən növbəti ildə Fondun Aparatının və yerli orqanlarının saxlanılması üzrə xərc 

ediləcək vəsait 102,7 mln. manat həddində proqnozlaşdırılır ki, bu da cari il üzrə təsdiq edilmiş 

proqnoz göstəricisinin 99,8%-i həcmində olmaqla ilin sonuna gözlənilən icradan 7,7 mln. manat və 

ya 8,1% çoxdur (Şəkil 15). 

 
Şəkil 15. Fondun saxlanması üzrə xərclər, mln. manatla. 

 
Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Hazırda Fondun saxlanması üzrə xərclərin yuxarı həddi “Əmək pensiyaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Belə ki, Qanuna əsasən idarəetmə 

xərcləri məcburi dövlət sosial sığortası, fərdi uçot, əmək pensiyası və digər sosial ödənişlər sisteminin 

2021-ci il 2022-ci il 2023-cü il

87,5
102,9 102,7

67,7

95,0 
(gözlənilən icra)

Proqnoz İcra
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idarə edilməsinə yönəldilən və yuxarı həddi sığortaolunanlar üzrə ödənilmiş məcburi dövlət sosial 

sığorta haqlarının 2,5%-i məbləğində müəyyənləşdirilən xərclərdir. 

Növbəti il üzrə Fondun saxlanması üçün proqnozlaşdırılan xərclər qanunvericiliyə əsasən 

müəyyənləşdirilən yuxarı həddin 86,6%-i həcmindədir ki, bu da istiqamət üzrə xərclərin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədd çərçivəsində olması deməkdir. 

Əvvəlki və cari ildə olduğu kimi növbəti ildə də Fondun saxlanması üzrə xərclərdə əsas paya 

əməyin ödənişi ilə bağlı xərclər sahiblik edəcək. Belə ki, növbəti ildə saxlanma xərcinin 85,5%-i 

əməyin ödənişi, 11,2%-i malların (işlərin və xidmətin) satınalınması, 0,4%-i sosial ödənişlər və    

2,9%-i isə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir 

(Cədvəl 13). 

 
Cədvəl 13. Fondun saxlanması üzrə xərclərin istiqamətlər üzrə bölgüsü, mln. manatla 

Göstəricilər 
2022-ci ilin  

I yarısı 
2022-ci il (gözlənilən 

icra) 
2023-cü il 
(proqnoz) 

Əməyin ödənişi 28,3 83,1 87,8 

Malların (işlərin və xidmətin) satınalınması 4,4 12,5 11,5 

Sosial ödənişlər 0,2 0,5 0,4 

Qeyri-maliyyə aktivləri 0,2 6,8 3,0 

CƏMİ 33,1 102,9 102,7 

Cədvəl təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən cari ilin I yarısında saxlanma istiqaməti üzrə 

xərc edilmiş vəsaitin həcmi proqnoz göstəricisinin 32,2%-i həcmində olsa da, ilin sonuna gözlənilən 

icra proqnoz göstəricisinə bərabər götürülmüşdür. Belə ki, göstəricilərin təhlili göstərir ki, cari ilin I 

yarısı ilə müqayisədə sonunda mütləq ifadə əsas artım əməyin ödənişi üzrə, nisbi ifadədə isə artım 

qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması istiqamətləri üzrə baş verəcək. 

Növbəti ildə beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi, eləcə də Azərbaycan 

Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında 2004-cü il 23 sentyabr tarixində 

imzalanmış “İnkişaf üçün Kredit Sazişi”nə əsasən “Pensiya və sosial təminat” layihəsi üzrə kreditin 

qaytarılması üzrə xərc edilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin həcmi cari il üzrə təsdiq edilmiş göstəricilərə 

bərabər olmaqla proqnozlaşdırılır. 

Cari ilin İş planına əsasən Fondda həyata keçirilmiş auditlə saxlanma istiqaməti üzrə nəzərdə 

tutulmuş maliyyə vəsaitlərinin xərc edilməsi zamanı bir sıra nöqsanlara yol verildiyi müəyyən 

edilmişdir ki, bu da, son nəticədə Fondun büdcə vəsaitlərinin daha optimal idarə edilməsi üzrə 

fəaliyyətin effektivliyinin artırılmasını zəruri edir.  
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IV BÖLMƏ. PENSİYA TƏMİNATI SİSTEMİNİN DAYANIQLILIĞI 

 

4.1. Növbəti ildə pensiya xərclərinin artımla, ÜDM-in isə azalma ilə 

proqnozlaşdırılması cari illə müqayisədə növbəti ildə pensiya xərclərinin ÜDM-ə  

nisbət göstəricisinin artımını şərtləndirəcək. 

Hazırda pensiya təminatı sisteminin dayanıqlığının qiymətləndirilməsində istifadə olunan əsas 

indikatorlardan biri də pensiya xərclərin ÜDM-ə nisbətini ifadə edən göstəricidir. Belə ki, 2021-ci ildə 

pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbəti 4,9% təşkil etmiş, cari ilin sonuna bu göstəricinin 4,2%, növbəti 

ildə isə 5,6% həddində olacağı proqnozlaşdırılır.  

 

Şəkil 16. Azərbaycanda ÜDM və pensiya xərcləri, onların artım tempi. 

 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Əvvəlki illə müqayisədə cari ildə pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbətinin azalma ilə gözlənilməsi 

ÜDM-in artım tempinin pensiya xərclərinin artım tempini üstələməsi ilə əlaqədardır və növbəti ildə bu 

göstəricinin əsaslı artımı isə ÜDM-də proqnozlaşdırılan azalmanın fonunda pensiya xərclərinin artımı 

hesabına nəzərdə tutulmuşdur.  

Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbət göstəricinin ümumilikdə 

qənaətbəxş səviyyədə olması, eləcə də, bir sıra Avropa ölkəsinin  müvafiq göstəricinə yaxın olduğunu 

göstərir (Şəkil 17).     
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Şəkil 17. Pensiya xərcinin ÜDM-ə nisbət göstəricisi, %-lə. 

 

Mənbə: www.stats.oecd.org 

 

4.2. Cari ildə orta aylıq nominal əmək haqqında əsaslı artımların baş verməsi, hər 

il pensiyaların orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq 

indeksləşdirilməsi növbəti ildə ümumi əvəzetmə əmsalının cari illə müqayisədə 

yüksək olmasını təmin edəcək. 

Beynəlxalq səviyyədə pensiya təminatı sisteminin effektivliyinin qiymətləndirilməsində istifadə 

edilən alətlərdə biri də əvəzetmə əmsalıdır. Əvəzetmə dərəcəsi əmək pensiyası təyin edilmiş şəxsin 

pensiya təyinatından əvvəlki dövrdə əldə etdiyi gəlirdə təyin edilmiş pensiya məbləğinin xüsusi 

çəkisini əks etdirir. Qeyd edək ki, əvəzetmə əmsalı xalis və ümumi əvəzetmə dərəcəsi kimi 

göstəricilərə ayrılır. Göstəricilər arasındakı fərq əldə edilmiş gəlirdə vergi və digər ödənişlərin nəzərə 

alınıb-alınmamasıdır. 

Həm statistik məlumatlarda, həm də 2023-cü il üzrə “Büdcə zərfi” ilə birgə Hesablama 

Palatasına təqdim edilmiş məlumatlarda orta aylıq əmək haqqının ümumi halda, yəni vergi daxil 

edilməklə nəzərə alındığından təhlil ümumi əvəzetmə dərəcəsi üzrə aparılmışdır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən növbəti ildə ümumi əvəzetmə əmsalı əvvəlki illərlə 

müqayisədə artım tempinə sahib olacaq. Belə ki, bu göstərici 2020-ci ildə 42,7%, 2021-ci ildə 45,3% 

təşkil etmiş, cari ilin sonunda 44,1% gözlənilir və növbəti ildə isə 47% olacağı proqnozlaşdırılır. 

Statistik məlumatlara əsasən cari ilin avqust ayında orta aylıq əmək haqqının 829,0 manat 

səviyyəsində olması və bu göstəricinin müsbət dinamikliyi fonunda cari ilin sonuna gözlənilən orta 

aylıq pensiya məbləğlərində artımların gözlənilməsi cari ilə dair xüsusi çəki göstəricisinin müəyyən 

edilmiş səviyyədən aşağı həddə olacağını şərtləndirir. 
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Növbəti ildə bu göstəricidə əsaslı artımların müşahidə edilməsi cari il üzrə orta aylıq nominal 

əmək haqqında baş vermiş artımlara müvafiq olaraq növbəti ilin əvvəlində aparılacaq indeksləşdirmə 

ilə bağlı olması qənaətindəyik. 

 

Şəkil 18. 2020-ci il üzrə ümumi əvəzetmə əmsalı, %-lə. 

 
Mənbə: www.stats.oecd.org 

Qeyd: OECD - İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv ölkələr üzrə orta göstərici 

 

4.3. Məşğulluq səviyyəsinin artırılması üzrə fəaliyyətlərin davam etdirilməsi 

fonunda cari illə müqayisədə növbəti ildə pensiyaçı sayında azalmanın 

proqnozlaşdırılması pensiyaların maliyyələşdirilməsində muzdla çalışan şəxslərin 

iştirak payının artımını təmin edəcək. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin əvvəli ilə müqayisədə sonunda məşğul şəxslərin 

sayının 69,4 min nəfər və ya 1,4% artaraq 5057,6 min nəfər, növbəti ilin sonunda isə 1,5% artaraq 

5131,8 min nəfər olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, məşğul şəxslərin sayının əmək qabiliyyətli 

yaşda olan şəxslərin sayına nisbəti kimi müəyyən edilən əmsal pensiyaların maliyyəşdirilməsi 

imkanlarının qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınan göstəricilərdəndir. 2020-ci ildə bu göstərici 

68,7% olduğu halda, 2021-ci 1,5 faiz bəndi artaraq 70,2% olmuşdur. Mövcud demoqrafik dəyişiklik 

fonunda əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin xüsusi çəkisinin ümumi əhali sayında azalma 

tendensiyasına sahib olması (2020-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə 0,3 faiz bəndi azalaraq əmək 

qabiliyyətli əhali ümumi əhalinin 70%-ni təşkil etmişdir) öz növbəsində yuxarıda qeyd edilən 

göstəricinin artımını şərtləndirir. 

Digər tərəfdən “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən muzdla, 

mülki-hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində 

xidmət edənlər və sahibkarlar ilə paralel olaraq mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı 

olanlar, habelə ailə kəndli təsərrüfatının üzvləri də məşğul şəxs hesab edilir. Belə ki, kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar və ailə kəndli təsərrüfatının üzvləri ilə müqayisədə muzdla 
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çalışan şəxslər tərəfindən ödənilən sosial sığorta haqqının Fondun sığorta gəlirlərində üstün xüsusi 

çəkiyə malik olması təhlillərin muzdla çalışan şəxslər üzrə aparılmasını daha məqsədəmüvafiq edir. 

Son illərdə əmək pensiyaçılarının sayında baş verən azalma pensiya ödənişi həyata keçirilmiş 

pensiyaçılarının sayının muzdlu işdə çalışanların sayına nisbəti üzrə formalaşan göstəricinin də 

dəyişməsini şərtləndirmişdir. Belə ki, 2020-ci ildə pensiya ödənişi həyata keçirilmiş 1 pensiyaçıya 1,5 

muzdla çalışan düşdüyü halda 2021-ci ildə bu göstərici 1,7 (siyasi və seçkili vəzifələrdə çalışan 

şəxslərdəolmuşdur. Başqa sözlə, 2020-ci ildə 10 pensiyaçının pensiyasının maliyyələşdirilməsində 

15 muzdla çalışan şəxs iştirak etdiyi halda, 2021-ci ildə 17 muzdla çalışan şəxs iştirak etmişdir.  

Qeyd edək ki, yeni iş yerlərinin yaradılması, məşğulluq səviyyəsinin artırılması üzrə 

fəaliyyətlərin davam etdirilməsi fonunda cari illə müqayisədə növbəti ildə pensiyaçı sayında 

azalmanın proqnozlaşdırılması pensiyaların maliyyələşdirilməsində muzdla çalışan şəxslərin sayının 

artımını təmin edəcək. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, muzdla çalışan şəxslərin sayında baş verən artımlar fonunda pensiya 

ilə təmin edilən şəxslərinin sayının azalması əsasən hazırda pensiya təyinatı üçün müraciət edən 

şəxslərin əvvəlki dövrlər üzrə formalaşdırmış olduqları göstəricilərin çox zaman pensiya təyinatı üçün 

tələb olunan göstəricilərlə uzlaşmaması ilə əlaqədardır. Bu da cari pensiya təminatı sisteminin daha 

çox gələcək dövrlərdə formalaşacaq göstəriciləri dəstəklədiyini, nəticədə yuxarıda qeyd edilən 

nisbətin gələcəkdə azalacağını ehtiva edir. 

 

4.4. Məşğul əhalinin iqtisadi artımda iştirak payını xarakterizə edən əsas 

göstəricilərin davranışı pensiya sisteminin gələcək dayanıqlı inkişafının təmin 

olunmasında müsbət təsirə malik dinamika nümayiş etdirməkdədir.  

Beynəlxalq təcrübədə pensiya fondlarının dayanıqlılığı ilə bağlı pespektivə gözlənilən 

vəziyyətin əsaslı şəkildə qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadə olunan digər iki əmsal üzrə də 

ümumilikdə ölkəmizdə qənaətbəxş şəraitin formalaşdığını qeyd etmək olar. Belə ki:  

 əmək qabiliyyətli əhalinin məşğul əhaliyə nisbətini ifadə edən göstərici məşğulluğun əks 

əmsalı adlanır və pensiya sisteminin maliyyə təminatında əhalinin payını ifadə edir. Bu əmsalın 

azalma dinamikası əmək qabiliyyətli əhalinin əlavə dəyərin formalaşmasında iştirakının yüksəldiyini 

göstərir. Son illər üzrə aparılmış təhlil ümumilikdə bu əmsalın demək olar ki, sabit qaldığını göstərir. 

2017-2021-ci illərdə hesabat dövrünün əvvəlinə olan statistik məlumatlara əsaslanaraq bu əmsalın 

müvafiq olaraq ilk üç ildə 1,05, daha sonra 1,08 və 1,06 təşkil etdiyi göstərir və müşahidə edilən artım 

2020-ci ildə hökm sürən epidemioloji vəziyyətlə əlaqələndirilə bilər. 

 Alicənablıq (əliaçıqlıq) əmsalı kimi adlandırılan digər əmsal ölkədə əmək məhsuldarlığının 

orta pensiya məbləğinə nisbətini ifadə edir. Ümumi şəkildə ifadə etsək, bu göstərici lə orta hesabla 

yaradılan əlavə dəyərin ödənilən orta aylıq pensiya məbləğinin hansı hissəsini maliyyələşdirmək 
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imkanında olması xarakterizə olunur. 2019-2021-ci illər üzrə aparılmış təhlil göstəricinin 57,3, 44,6 

və 51,4 dəfə təşkil etdiyini göstərir. Yuxarıda qeyd olunan səbəb bu nisbətin də davranış 

dinamikasına təsir göstərsə də, ümumilikdə yaradılmış orta dəyərin orta pensiya məbləğindən 

dəfələrlə çox olduğunu vurğulamaq lazımdır.  

 

4.5. Yaşlı əhalinin sayı ilə bağlı göstəricilərin artım davranışı və pensiya təminatı 

sisteminin orta və uzunmüddətli dövrdə formalaşacaq göstəriciləri cari dövrlə 

müqayisədə gələcəkdə daha çox şəxsin yaşa görə pensiya hüququnun qazanmasına 

şərait yaradacaq.  

Pensiya təminatı sisteminin qiymətləndirilməsində nəzərə alınması zəruri hesab edilən 

göstəricilərdən biri də yaşlılıq asılılığı əmsalıdır (old age dependency ratio). Bu göstərici iqtisadi 

cəhətdən qeyri-fəal yaşda (65 yaş və yuxarı) olan insanların sayının əmək qabiliyyətli yaşda (15-64 

yaş) olan insanların sayına nisbəti kimi müəyyən edilir. 

2021-ci ilin 01 yanvar tarixinə əmək qabiliyyətli yaşda olan hər 100 nəfərə 10,7 65 yaşdan 

yuxarı yaşda şəxs düşdüyü halda, 2022-ci ilin müvafiq dövründə bu göstərici 11,3 olmuşdur ki, bu 

dinamika ölkədə əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali sayının artımı ilə müqayisədə yaşlanmanın daha 

sürətlə baş verdiyini əks etdirir (Cədvəl 16). 

 
Cədvəl 16. 20-64 yaş intervalında olan hər 100 nəfər düşən, 65 yaşdan yuxarı şəxslərin sayı. 

Ölkələr 2015 2025 2050 2075 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv ölkələr üzrə orta göstərici 30,4 35,2 53,2 58,6 

Türkiyə 15,2 17,3 36,2 54,8 

Polşa 30,5 36,4 60,8 73,3 

Çexiya 33,8 37,1 58,9 55,6 

Estoniya 34,9 39,2 56,3 59 

Fransa 37,3 40,9 52,3 55,8 

Latviya 35,5 39,0 52,3 52 

Rusiya 25,3 30,1 40 37,6 

Mənbə: www.stats.oecd.org 

 

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə 65 yaşdan yuxarı əhalinin ümumi əhalinin 7,2%-ni təşkil etdiyi halda 

2021-ci ildə bu göstərici 0,2 faiz bəndi artaraq 7,4% olmuşdur (Şəkil 19). 
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Şəkil 19. 65 yaşdan yuxarı əhali sayının ümumi əhali sayında xüsusi çəkisi, %-lə. 

 
Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

65 yaşdan yuxarı əhalinin ümumi pensiyaçı sayına nisbəti kimi müəyyən edilən münasiblik 

əmsalı 2020-ci ilə müqayisədə 2021-ci ildə 5 faiz bəndi artaraq 66,6% olmuşdur ki, bu artım ölkədə 

yaşlanmanının baş verdiyini əks etdirir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, yaşlanmanın artım tempinə sahib olması öz növbəsində yaşa görə 

əmək pensiyası ilə təmin edilən şəxslərin sayının artmasını şərtləndirir. Lakin statistik məlumatların 

təhlili göstərir ki, 2021-ci ilin 01 yanvar tarixinə yaşa görə pensiyaçı kimi qeydiyyatda olmuş şəxslər 

65 yaşdan yuxarı olan əhalinin 94,7%-ni təşkil etdiyi halda, 2022-ci ilin 01 yanvar tarixinə bu göstərici 

88,4% olmuşdur.  

Yaşlanmanın artımı fonunda qeyd edilən azalmanın baş verməsi pensiya yaşına çatmış 

şəxslərin pensiya təyinatı üçün tələb olunan göstəricilərə sahib olmaması və nəticədə həmin şəxslərə 

sosial müavinətin təyin edilməsi ilə əlaqələndirilə bilər.  

Digər tərəfdən hazırkı pensiya təminatı sisteminin şərtlərinin daha çox növbəti orta və 

uzunmüddətli dövrdə pensiya təyinatı üçün müraciət edəcək şəxslər üzrə formalaşacaq göstəriciləri 

dəstəkləməsi cari dövrlə müqayisədə gələcəkdə daha çox şəxsin yaşa görə əmək pensiyası ilə təmin 

olunacağını əks etdirir. Qeyd edilməlidir ki, əhalinin qocalması və pensiya yaşına çatan insanların 

sayının artması uzunömürlülük riskini artırır. Pensiya sistemində uzunömürlülük riski (longevity risk) 

insan inkişafı konsepsiyasında uzun yaşamanın baza göstəricisi hesab edilən gözlənilən ömür 

uzunluğunun böyük olması səbəbindən pensiyaların gözlənildiyindən daha uzun müddətə ödənilməsi 

riskidir. Statistik məlumatlara əsasən 2021-ci il üçün Azərbaycanda gözlənilən ömür uzunluğu kişilər 

üçün 71,3 yaş, qadınlar üçün isə 75,9 yaş olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Mövcud qanunvericiliyə 

əsasən gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin sayı isə 12 ildir. 
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Şəkil 20. 65 yaşında olan şəxs üçün gözlənilən ömür uzunluğu, il. 

 
Mənbə: www.stats.oecd.org 

 

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, demoqrafik vəziyyətin yuxarıda göstərilən qaydada 

dəyişməsi nəticəsi kimi yaşlanmanın artım tempinin əmək qabiliyyətdə olan şəxslərin sayının artım 

tempini üstələməsi əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsində dayanıqlığın təmin edilməsi 

baxımından Fond tərəfindən gələcəyə istiqamətlənmiş effektiv modellərin hazırlanmasını zəruri edir. 
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V BÖLMƏ. TÖVSİYYƏLƏR 

Hesablama Palatası təqdim edilmiş sənəd və məlumatları, müvafiq hesabatları təhlil edərək 

müəyyənləşdirdiyi nəticələrə əsaslanaraq aşağıdakıları tövsiyyə edir: 

 

1. 1.1-ci nəticə üzrə 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə 

büdcədənkənar dövlət fondunun növbəti il üzrə büdcəsinin funksional və iqtisadi təsnifata uyğun 

olaraq paraqraflar səviyyəsində layihəsinin “Büdcə zərfi”nə daxil edilməsi ilə bağlı əlavələrin 

olunmasını; 
 

2. 1.1-ci nəticə üzrə 

Ölkədə dövlət vəsaitləri üzərində hesabatlılığın tamlığının təmin edilməsi, maliyyə 

inzibatçılığının gücləndirilməsi, həmçinin “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tələblərinin icrasına şəraitin yaradılması məqsədilə büdcədənkənar dövlət fondlarının 

büdcələrinin icrasının, dövlət büdcəsində olduğu kimi, Qanunla təsdiq edilməsini, həmçinin bu 

fondların layihələrinin Milli Məclisə təqdim edilməsi prosesi üzrə normalarının müəyyən olunmasını; 

 

3. 1.3-cü nəticə üzrə 

Qanun layihəsində əmək pensiyalarının istiqamətlərinin “Əmək pensiyaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə tam uyğun nəzərdə tutulmasını; 

 

4. 1.3-cü, 1.5-ci və 1.6-cı nəticələr üzrə 

Vahid büdcə təsnifatında gəlir və xərc istiqamətlərinin Fondun fəaliyyət istiqamətlərinin tam 

əhatə olunması məqsədilə zəruri əlavələrin edilməsini; 

 

5. 1.4-cü, 2.6-cı və 2.7-ci nəticələr üzrə 

Dövlət Vergi Xidməti və Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlar arasında uyğunsuzluqların 

aradan qaldırılması məqsədilə vahid hesabatlılıq sisteminin yaradılması və tətbiqi, eləcə də 

qurumlararası koordinasiyanın yaradılması və təmin olunmasını; 

 

6. 1.6-cı nəticə üzrə 

Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda qeyd 

edilən pensiya təminatı sistemində dövlət öhdəliklərinin dəqiq çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsi 

məqsədilə pensiya xərclərinin sığorta prinsipləri əsasında formalaşan və dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilməli olan xərclər kimi qruplaşdırılmaqla Qanun layihəsinə daxil edilməsi və  

VBT-yə zəruri əlavələrin olunmasını; 
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7. 1.4-cü, 2.1-ci və 2.10-cu nəticələr üzrə 

Qanun layihəsi ilə birgə təqdim olunan izahatın məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi 

məqsədilə nəzərdə tutulmuş maliyyə vəsaitləri və nəticələr, müşahidə edilən və nəzərdə tutulan 

meyllər və s. barədə məlumatların izahatda əks etdirilməsi ilə bağlı tələblərin büdcə 

qanunvericiliyində müəyyən olunmasını; 

  

8. 2.4-cü nəticə üzrə 

Qeyri-büdcə sektorundan daxilolmalar üzrə icra və proqnoz göstəricilərinin uyğunluğunun 

təmin edilməsi və mövcud potensialın düzgün qiymətləndirilməsi məqsədilə bu istiqamətdə gəlirlərin 

hesabatlılığına vahid yanaşmanın təmin edilməsini; 

 

9. 1.6-cı və 2.10-cu nəticələr üzrə 

Öhdəlik-vəsait-nəticə qarşılıqlı uzlaşmasının təmin olunması, eləcə də, öhdəliyin azaldılması 

ilə bağlı tədbirlərin nəticəliyinin yüksəldilməsi imkanlarını genişləndirilməsi məqsədilə dövlət 

öhdəliyinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin büdcə təsnifatına uyğun 

proqnozlaşdırılaraq icra edilməsini;  

 

10.  2.11-ci nəticə üzrə 

Qeyri-dövlət sektoru üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının bəzi kateqoriyalı podratçılar 

üzrə subsidiyalaşdırılması mexanizminin tətbiqinə başlanıldığını diqqətə alaraq icra prosesində 

vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinin, dövlət vəsaitləri üzərində hesabatlılıq və şəffaflıq prinsiplərinin, 

eləcə də nəzarət mexaznimlərinin tətbiqinin təmin olunması məqsədilə dövlət büdcəsi ilə yanaşı 

Fondun bu mənbə üzrə gəlirlərində proqnozlaşdırılmış subsidiya məbləğinin ayrı istiqamət üzrə 

göstərilməsini; 

 

11.  2.12-ci nəticə üzrə 

Fondun ilin əvvəlinə xəzinə hesabında qalığının növbəti ildə xərclərin maliyyələşdirilməsinə 

yönəldildiyini diqqətə alaraq bu vəsaitin  gəlir mənbəyi kimi təsnifləşdirilməsi, eləcə də gələcək dövrdə 

maliyyə dayanıqlılığının təmin olunması məqsədilə dövlət öhdəliyinin dəqiqləşdirilməsi şərti ilə 

sığorta ehtiyatı kimi istifadəsi ilə bağlı hüquqi tənzimlənmənin yaradılmasını;  

 

12.  3.2-ci nəticə üzrə 

Fondun büdcə xərclərində bu xərclərin əhatə etdiyi bütün istiqamətlərin ayrı-ayrılıqda əks 

olunmasını və VBT-yə zəruri əlavələrin edilməsini; 
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13.  3.5-ci və 3.6-cı nəticələrə üzrə 

Növbəti ildə minimum sosial standartların artırılması ilə bağlı yüksək ehtimalları və dövlət 

strategiyasının tələblərini diqqətə alaraq  pensiya ödənişlərinin maliyyələşdirilməsində əlavə tələbatın 

formalaşması riskinin diqqətdə saxlanılmasını; 

 

14.  3.8-ci nəticə üzrə 

Cari ildən ödənilməsinə başlanılmış maddi yardımların təyin olunması ilə bağlı meyarları, eləcə 

də icra meylini diqqətə alaraq həmin yardımların ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 

məbləğinə yenidən baxılmasını; 

 

15.  3.12-ci və 3.13-cü nəticələr üzrə 

Əvvəlki illərin icra göstəricilərinin təhlilinə əsaslanaraq növbəti ildə müavinət məbləğlərində 

dəyişiklik edilməyəcəyi halda uşağın anadan olmasına və 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla 

əlaqədar, eləcə də dəfn üçün müavinətlər üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləğinə yenidən 

baxılmasını. 

 

 

 Azərbaycan  Respublikasının  Hesablama  Palatası  hesab  edir  ki, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş Qanun layihəsi ölkə qanunvericiliyinin 

tələblərinə uyğun hazırlanmaqla sosial və büdcə siyasətinin ümumi məqsədlərinə, 

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi prinsiplərinə (vahidlik və müstəqillik) 

müvafiqdir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Qanun layihəsinin Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində müzakirə edilməsi tövsiyə olunur. 

Rəy 27 oktyabr 2022-ci il tarixdə Hesablama Palatasının Kollegiyasında müzakirə 

olunaraq təsdiq edilmişdir. 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

  HESABLAMA PALATASININ  

         SƏDRİ                                VÜQAR GÜLMƏMMƏDOV 

 

 

 

 


