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AZӘRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA SIĞORTA BAZARININ MÜASĠR 

VӘZĠYYӘTĠNĠN QĠYMӘTLӘNDĠRĠLMӘSĠ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanda sığorta bazarının inkişafının təhlili və qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyası – statistik təhlil və qruplaşdırma metodun əsasında müqayisəli təhlil. 

Tədqiqatın nəticələri–sığorta bazarının zəif inkişaf edilməsinin əsas amilləri müəyyən edilmiş və onun  
inkişaf yolları meəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: icbari sığorta, OSAQO, KASKO, həyatın sığortalanması, sığorta biznesi. 

 

GĠRĠġ 

İcbari sosial sığorta- əhalinin dövlət təminatı 

sisteminin tərkib hissəsidir v’ əsas məzmununa  

sığorta qanununa müvafiq əhalinin maddi və so-

sial vəziyyətində  ehtimal edilən  dəyişikliklər-

dən qorunması daxildir. Sosial sığorta -əmək fə-

aliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşların və onların 

hamisi kimi çıxış etdikləri şəxslərin əmək 

fəaliyyətindən gəlirləri itirdikləri zaman, qo-

calıq, əlillik, xəstəlik, işsizlik, analıq məzuniy-

yəti, ailə başçısının vəfatı zamanı sosial təminatı 

sistemidir. 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında sı-

ğorta şirkətləri 26 növ risklər üzrə sığorta fəaliy-

yətləri həyata keçrirlər. Onlardan dördü icbari 

sığorta növləridir. Burada söhbət-üçüncü şəxsin 

(avtomobilin sığortalanması zamanı) mə-

suliyyətinin, yanğından, ekoloji və sərnişinlərin 

icbari sığortalarından gedir. 

İndiki dövrdə icbari sığorta növləri sığorta 

bazarının inkişafı üçün zəruridir. Fiziki və ya-

xud hüquqi şəxs, adi vətəndaş və yaxud şirkət 

rəhbəri olmasından asılı olmayaraq, vətəndaşlar 

sanki ətalət qanunları ilə yaşayaraq, yerli sığor-

taçılara inanmırlar. Fəaliyyətlərinə zəif nəzarət 

edildiyindən və bəzən də nəzarətdən kənar qal-

dıqları üçün Azərbaycanda hətta icbari sığorta 

sahəsində səmərəli fəaliyyət müşahidə olunmur. 

Nəzarət edilən icbari sığorta növlərində isə milli 

fenomen diqqəti cəlb edir. Baxmayaraq ki, qa-

nunvericilikdə Azərbaycan Respublikasında 10 

icbari sığorta növü təsbit olunmuşdur, onların 

demək olar ki, əksəriyyəti üzrə kifayət qədər 

nöqsanlar diqqəti cəlb edir. İnsan həyatının sı-

ğortalanması, elə bir sığorta növüdür ki, onun 

vasitəsi ilə insanlar həyatlarını, gələcklərini 5, 

10 və daha çox illər ərzində modelləşdirə bilər, 

daha təminatlı edərlər[1,s. 54].  

Müqavilə müddəti ərzində sığorta insidenti 

baş verdikdə sığorta məbləğinin verilməsinə tə-

minat və vəsaitlərin toplanılması digər maliyyə 

institutlarından başlıca fərq kimi qeyd olun-

malıdır. 2008-ci ilin mart ayında qədər Azər-

baycanda istənilən sığorta şirkəti Dövlət Sığorta 

Nəzarəti Komitəsinin razılığını alaraq insan hə-

yatının sığortalanması sahəsində fəaliyyət göstə-

rə bilərdi. Lakin 2008-ci ilin mart ayında, “Sı-

ğorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun qüvvədə ol-

masından sonra belə bir icazə ancaq bu sahədə 

ixtisaslaşdırılmış şirkətlərə verildi. Sənəddə 

bazarın ixtisaslaşdırılmış iştirakçıları, sığortaçı 

və təkrarsığortaçılar, sığorta sisteminin əsas 

istiqamətləri və prinsipləri, Dövlət sığorta tən-

zimlənməsi və nəzarətinin iqtisadi və hüquqi 

əsasları müəyyənləşdirilmişdir. Qanunvericilik-

də sığorta şirkətlərinə insan həyatının sığorta-

lanması üzrə bağlanmış müqavilə öhdəliklərinin 

yerinə yetirilməsi üçün üç illik müddət nəzərdə 

tutulmuşdur [2]. 

 

Azərbaycanda müasir sığorta bazarının 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

Azərbaycan Respublikasında insan həyatının 

sığortalanması üzrə ilk şirkət 2009-cu ildə ya-

randı, lakin eyni zamanda qeyd etmək lazımdır 

ki, həmin vaxta qədər bəzi sığorta şirkətləri sö-

zügedən sığorta növü üzrə xidmət göstərsələr 

də, onların həcmi bir o qədər də böyük deyildi. 

UOT:336.71; 336.72; 347.72; 336.77;368 

JEL:J22 
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 2015-ci ilin 8 ayı ərzində Azərbaycanda top-

lanmış sığorta haqlarının 26,2%-i və yaxud 82 

milyon manatı həyat sığortasının payına düşüb. 

2014-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həyat 

sığortası bazarı 17,4% böyüyüb. 

Həyat sığortasındakı yığımların 56,8%-i və 

ya 46,5 milyon manatı həyatın yaşam sığortası-

nın, 31,2%-i və ya 25,6 milyon manatı istehsa-

latda bədbəxt hadisələrdən sığortanın, 10,4-i və 

ya 8,5 milyon manatı həyatın ölüm halından 

sığortasının, 1,1%-i və ya 942 min manatı əmək 

qabiliyyətinin sığortasının, cəmi 0,5%-i və ya 

436 min manatı isə sağalmaz xəstəliklərdən 

sığortanın payına düşüb. 

8 ay ərzində həyat sığortası üzrə həyata 

keçirilmiş ödənişlərin məbləği isə 32,8 milyon 

manat təşkil edir. Buda ümumi ödənişlərin 

28,2%-ni təşkil etməklə, 2014-cü ilin eyni döv-

rünə nisbətən  60,55% çoxdur. 

Həyat sığortası üzrə ödənişlərin 90,4%-i və 

ya 29,6 milyon manatı həyatın yaşam sığortası-

nın, 4,8%-i və ya 1,6 milyon manatı istehsalatda 

bədbəxt hadisələrdən sığortanın, yenə də 4,8%-i 

və ya 1,6 milyon manatı həyatın ölüm halından 

sığortasının, cəmi 13,7 min manatı isə sağalmaz 

xəstəliklərdən sığortanın payına düşüb. 

Hesabat dövründə həyat sığortası bazarında 

toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının mü-

qabilində 40 manat ödəniş həyata keçiri-

lib.2014-cü ilin yanvar-avqust aylarnda bu 

rəqəm 29,3 manat olub.  

Azərbaycan Respublikasının sığorta şirkətlə-

ri İcbari Sığorta üzrə Büronun (İSB) üzvləridir 

və Büronun verdiyi məlumatlara görə  onlar 

2015-ci ildə Mülki Vətəndaş Məsuliyyətinin İc-

bari Sığortası üzrə 5 milyon manat mükafat al-

mışlar. Məlumatda eyni zamanda qeyd olunur 

ki, 2014-cü ilin fevralından İSB üzvlərinin Mül-

ki Vətəndaş Məsuliyyətinin İcbari Sığortası üzrə 

mükafatlarının həcmi 35% artmışdır. Büro 

məlumatlarında eyni zamanda qeyd olunur ki, 

2015-ci ilin fevralında sığortaçılar Mülki Vətən-

daş Məsuliyyətinin İcbari Sığortası üzrə  63902 

sığorta müqaviləsi imzalamışlar və bu göstərici 

analoji dövrün göstəriciləri ilə müqayisədə 33% 

çoxdur. 

Əvvəllər verilmiş məlumatlarda qeyd olunur-

du ki, 2011-ci ildə dekabrın 16-dan Azərbay-

canda Mülki Vətəndaş Məsuliyyətinin İcbari 

Sığortasından yeni taarif və şərtlərinə uyğun sı-

ğorta bəyənnamələrinin (polis) satışlarının ger-

çəkləşdirilməsinə başlanıldı. Bazar tarifi kimi 

50 manat müəyyənləşdirildi və bu məbləğ mü-

hərriki 1500 kub.sm olan bütün avtomobil nəq-

liyyatı vasitələrinə aid edildi. Mühərrikin həc-

minin artmasına uyğun olaraq 1,5-dən 5-ə qədər 

əmsalların  tətbiq olunmasına başlandı. Yəni 

mühərrikinin həcmi 5 min kub sm olan av-

tomobil nəqliyyatı vasitələri üçün 5 əmsal, yənı 

250 manat taarif tətbiq olunur [5].  

Sərnişin daşıyan avtobus və mikroavtobuslar 

üçün, o cümlədən 9-16 yerli oturacaqları olan 

nəqliyyat vasitələrinin baza taarifinə 3 əmsal, 

oturacaq yerləri 16-dan çox olan nəqliyyat vasi-

tələrinin əmsalı-4 –dür. Yük avtomobilləri üçün 

daşınan yüklərin həcminə görə əmsallar 3-5 ara-

sında dəyişilir. Motosiklet, traktor və digər kənd 

təsərrüfatı texnikasının əmsalı 1-dir. Mülki 

Vətəndaş Məsuliyyətinin İcbari Sığortası qay-

dalarına görə əmlaka dəyən ziyan müqabilində 

ödənilən sığorta vəsaitinin məbləği 5 min 

manat, bir insanın sağlamlığına dəyən zərərə 

görə 5 min manat,  bütünlükdə bir sığorta hadi-

səsinin limiti 50 min manat civarında müəyyən-

ləşmişdi. Beləliklə Mülki Vətəndaş Məsuliy-

yətinin İcbari Sığortasıüzrə sığorta ödənişlərinin 

mütləq həddi 55 min manat həcmində müəy-

yənləşdirilmişdir. İcbari Sığorta Bürosu “İcbari 

sığortalar haqqında” Qanunun müddəaları 

əsasında yaradılmışdır. Büroya 15 sığorta şirkəti 

daxildir, onlardan 11 şirkətin Mülki Vətəndaş 

Məsuliyyətinin İcbari Sığortasıüzrə xidmətlər 

göstərmək hüquqları vardır. 2015-ci ilin yanvar 

ayında Azərbaycanda şirkətlərin sığorta müka-

fatları  könüllü sığorta növləri üzrə 50,9 milyon 

manat olmuşdur. Bu göstərici, 2014-cü ilin ana-

loji dövrünün göstəriciləri ilə müqayisədə 7,8% 

azdır. Azərbaycanın Sığorta Assosiasiyasının 

məlumatlarında deyilir ki,  yanvar ayının yekun 

göstəricilərinə görə könüllü sığorta növləri sı-

ğorta bazarının 80,9%-ni təşkil edir. Yanvarda 

icbari sığortalar üzrə yığım 12 milyon manat 

(bazarın 19,1%) olmuşdur. Bu göstərici 2014-cü 

ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 73,1% olmuş-

dur, yəni 7,5 milyon manat sığorta ödənişlərini 

sığorta şirkətləri könüllü sığorta növləri üzrə 

ödəməli olmuşlar. 
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Qeyd edilən sığorta növləri üzrə  ödənişlər 

2014-cü ilinin yanvar ayının göstəriciləri ilə 

müqayisədə 32,9% artmışdır.  Eyni zamanda 

qeyd etmək lazımdır ki, icbari sığorta növləri 

üzrə ödənişlər 15,7%-2,8 milyon manat artmış-

dır və sığortaçıların ödənişlərinin 26,9%-ni təş-

kil edir. Yanvar ayında hər 1000 manat mükafa-

ta könüllü sığorta növləri üzrə 14,8 manat dü-

şürdü. Qeyd edilən göstərici ötən ilin analoji 

dövründə 10,3 manat olmuşdur. Həmin gös-

tərici icbari sığorta növləri üzrə 23,1 manatdan 

40,2 manata qədər yüksəlmişdir. 2015-ci ildə 

Azərbaycanın sığorta şirkətlərinin sığorta mü-

kafatları 62,9 milyon manat olmuşdur və bu 

göstərici 2014-cü ilin analoji dövrünün gös-

təricilərindən 2,9% çox olmuşdur. Ödənişlər 

10,3 milyon manata bərabər olmuşdur və bu gö-

stərici isə 27,8% artımdan xəbər verir. Hər 100 

manatsığorta mükafatına 16,4 manat sığorta 

ödənişi edilmiş, 2014-cü ildə isə bu göstərici 

13,2 manat idi.  

2014-cü ildə sığortaçıların yığımı 429,2 mil-

yon manat olmuşdur, yəni  2013-cü il ilə müqa-

yisədə 23,5 milyon manat, yəni 5,8% çox ol-

muşdur. Ödənişlər 157,1 milyon manat həcmin-

də idi, 28% artım (34,3 milyon manat) müşahi-

də edilmişdir. 

Hər 100 manat mükafata 36,6 manat ödəniş 

gerçəkləşdirilmişdir (2013-cü ildə 30,3 manat). 

Ötən il könüllü sığorta növləri üzrə sığortaçıla-

rınmükafatı 284,7 milyon manat olmuş 2013-cü 

ilin göstəticisindən 51, 1% çoxdur (114,7 mil-

yon manata qarşı), Burada artım 35,1%-dir. Ey-

ni zamanda icbari sığortalar üzrə yığım 144,5 

milyon manat (+7,3%), ödənişlər-42,5 milyon 

manat (+11,9%) –dır. 2014-cü ildəölkənin sı-

ğorta bazarının 66,3%-ni  könüllü sığorta növ-

ləri, 33,7%-ni icbari sığorta növləri təşkil edir 

[4]. 

Azərbaycanın sığorta bazarı Şərqi Avropa öl-

kələrinin təcrübəsini təkrar edir. Lakin respub-

likanın sığorta bazarının potensialı kifayət qədər 

yüksəkdir.Mülki Vətəndaş Məsuliyyətinin 

İcbari Sığortasından sonra respublika vətən-

daşları içərisində  sığorta olanların sayı  xeyli 

artdı. Sığorta bazarının inkişafının sürətləndiril-

məsinə təsir göstərən ikinci amil kredit bu-

mudur. Bahalı əmlakları və avtomobilləri kre-

ditlə alan vətəndaşlar həmin mülkiyyəti sığorta 

etməli idi. İpotekanın da dövriyyəsi sürətlənmə-

yə başlamışdır. Burada təkcə mənzillərin deyil, 

sığortalananların da həyatı sığortalanır. İcbari sı-

ğortanın digər yeni növlərinin də tətbiqi planlaş-

dırılır. Nəhayət iqtisadi artım əhalinin gəlirlə-

rinin artmasına səbəb olaraq sığorta xidmətlərin-

dən istifadə edənlərin sayının artmasına səbəb 

olmuşdur. Sığorta biznesinin mərkəzi Bakı 

şəhərdir. Lakin eyni zamanda regionların da sı-

ğorta bazarlarında inkişaf hiss olunur. Buna sə-

bəb yeni investisiyalarının cəlb edilməsi, müəs-

sisələrin tikintisi, kiçik biznesin inkişafı sığorta 

xidmətinə tələbi fəallaşdırmışdır. Məhz bu sə-

bəbdən də sığorta şəbəkələri respublikanın re-

gionlarında filiallardan ibarət şəbəkələrini yara-

dırlar. Insan həyatının sığortalanmasından fərqli 

olaraq daşınmaz əmlakın və avtomobillərin 

sığortalanması tempi daha yüksəkdir. Avtomo-

billərin sığortalanması məsuliyyət tələb edir və 

hər bir avtomobil sahibi bu xidmətdən istifadəyə 

xüsusi maraq göstərirlər. Ailə büdcəsindən hər il 

müəyyən pul məbləğlərinin ödənilməsindən heç 

də hər kəs razı deyildir. Lakin təqdim edilən 

sığorta xidmətinin üstünlüklərini dərk edənlər 

müəyyən vəsait itkisini soyuqqanlılıqla 

qarşılayırlar.  

2010-cu ildə dekabr ayında sığorta xidmə-

tinin qeyd edilən növü üzrə normativ-hüquqi 

aktların təsdiq edilməsi prosesi yekunlaşdı. 

2010-cu ilin noyabr ayında Nazirlər Kabineti 

istehsalatda bədbəxt hadisələr nəticəsində əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinin icbari sığortalanma-

sının taariflərini təsdiq etdi. Azərbaycan Res-

publikasının Nazirlər Kabinetinin qərarına əsa-

sən iqtisadi fəaliyyətin bütün növləri 14 risk sə-

viyyəsinə bölündü. Risk səviyyəsindən asılı ola-

raq müəssisələrin qulluqçu və fəhlələrinin sığor-

ta taarifləri, 0,2%-dən 2%-ə qədər dəyişir. 

Qanunda sığorta taariflərinə əsasən ödənişlər 

müəssisənin əmək fonduna ödənilir. Qanunda 

sığorta ödənişlərin üç növü nəzərdə tutulur: hər 

ay, birdəfəlik, əlavə. İndiki dövrdə ölkədə avto-

mobillərin sığortalanmasının iki variantından 

istifadə edilir-icbari sığortalanma (Mülki Və-

təndaş Məsuliyyətinin İcbari Sığortası) və 

KASKO (ispan dilində şlem-niderland dilində 

casco korpus)-bütün dünyada geniş istifadə edi-

lən avtomobilin sığortalanması növüdür. 
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 “İcbari sığorta haqqında” Qanuna düzəlişlər-

dən sonra Mülki Vətəndaş Məsuliyyətinin İcbari 

Sığortalanmasının dəyəri mühərriki 1.500 kub-

sm  olan avtomobillər üçün 50 manat həcmində 

müəyyənləşdirildi. Bir fiziki şəxsin sağlamlığına 

dəyən zərərin sığortalanması dəyəri  qanunla 

50.000 manat, əmlakın kompensasiya edilməsi 

isə 5.000 manat həcmində müəyyənləşdiril-

mişdir. Bir sığorta hadisəsi üzrə sığorta şir-

kətlərinin maksimal ödənişlərinin həcmi 55000 

manat həcində müəyyənləşdirilmişdir. 50000 

manat sığorta vəsaitlərinin ödənişi insan hə-

yatının itirilməsi zamanı, yüngül zədələrin sı-

ğortalanması zamanı isə 2500 manat həcmində 

kompensasiyaların verilməsi nəzərdə tutulmuş-

dur. Sığorta şirkətlərinin ötən il ödədikləri kom-

pensasiyalar bu ilə nəzərəçarpacaq dərəcədə ar-

tmışdır (maksimal ödənişlərin həcmi 5000 ma-

nat olmuşdur). Əgər vətəndaş məsuliyyətinin 

sığortalanması kifayət qədər şəffafdırsa, 

KASKO-da vəziyyət olduqca mürəkkəbdir.Bu-

rada çoxlu istisnalar və əlavə şərtlər vardır.Hə-

min nüanslar sığorta şirkəti tərəfindən dəqiqləş-

dirilməlidir. Bu qisimdə sığorta mükafatlarıvə 

ehtimal edilən ödənişlərin həcmi kifayət qədər 

yüksəkdir. KASKO-nun OSAQO-dan fərqli cə-

həti odur ki, sığorta şirkəti istənilən itkilərin 

sığortalanmasını təklif  edir. Adətən avtomobil 

qəzaları və avtomobilin qaçırılması hadisələri 

zamanı kompensasiyalar verilir. 

 Azərbaycanda yanğından sığortalanmalar da 

geniş yayılmışdır. Son zamanlar vətəndaşlar sı-

ğorta ödənişlərinin kifayət qədər yüksək olma-

dığını görərək əmlakı kompleks formada sığor-

talayırlar. 

Azərbaycan Respublikasının bəzi bölgələrin-

də leysan yağışları vətəndaşlara ciddi maddi zi-

yan vurur. Bütün bunlar isə göstərir ki, regi-

onlarda da sığorta xidmətlərinin təklifinin geniş-

ləndirilməsinə çox böyük ehtiyac vardır. Re-

gionlarda əmlakın sığortalandığı sığorta şəhər-

ciklərinə demək olar ki, rast gəlmək mümkün 

deyildir. Əsasən mənzilləri, o, cümlədən bağ ev-

lərini paytaxtda yaşayan əhali sığortalayırlar. 

Bütün dünyada olduğu kimi respublikamızda 

son illərdə müşahidə edilən iqlim dəyişiklikləri, 

leysan yağışları, sellər, şaxtalar, çovğunlar regi-

onlarda yaşayan əhalinin mənzil və digər əmlak-

larına çox böyük ziyan vurur. 

Milli sığorta bazarı və əsas inkiĢaf yolları 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında 

sığorta bazarının inkişafı üçün üç istiqamət üzrə 

koordinasiya tələb olunur. Hər şeydən öncə əha-

li arasında sığorta şirkətlərinin işçiləri maarif-

ləndirmə işlərini, şirkətlər sığorta agentlikləri 

şəbəkələrini genişləndirməli, sığorta işi qanunlar 

seriyası ilə dəstəklənməlidir. İstənilən ölkədə 

sığorta xidmətlərinin təqdim edilməsində 

inkişaf, əhalinin sığorta xidmətləri ilə məlumatlı 

olmasından da asılıdır [3,4].  

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında sı-

ğortanın zəif inkişafı əhalinin zəif məlumatlan-

dırılması ilə əlaqədardır. Problemin həll edilmə-

si üçün sığorta şirkətləri üzərinə müəyyən mə-

suliyyət düşür və bu səbəbdən də sığorta ba-

zarının əsas iştirakçısı olan əhalinin sığorta xid-

mətləri ilə əlaqədar maarifləndirilməsi üçün 

müştərək səylər göstərilməlidir. 

Daha bir diqqətəlayiq fakt kimi qeyd etmək 

lazımdır ki, 2007-ci ildən başlayaraq Azərbay-

can Respublikasında orta məktəblərdə tədris 

edilən “İnsan və cəmiyyət” fənninin proqramına 

sığorta mövzusu da daxil edilmişdir. Burada 

məqsəd şagirdlərin  sığorta  ilə əlaqədar məlu-

matlandırılmasıdır.  

Son illərdə Maliyyə Nazirliyi və sığorta təş-

kilatları  qeyd edilən istiqamətdə məqsədyönlü 

tədbirlər həyata keçirirlər: sığorta haqqında po-

pulyar kitablar nəşr edilir, sığorta haqqında rek-

lam çarxları çəkilərək televiziyada nümayiş et-

dirilir, ölkənin bütün regionlarında əhalinin sı-

ğorta mexanizmləri barəsində məlumat əldə et-

mələri üçün görüşlər təşkil edilmişdir. Xüsusi 

ilə də gənclərin sığorta xidmətləri haqqında mə-

lumatlar əldə etmələrinə ciddi diqqət yetirilir. 

Gənclərlə iş aparan təşkilatlarla birlikdə müş-

tərək layihələr həyata keçirilir, məsələn “Qış 

layihəsi”, “Sığorta Akadmeiyası”, “Sığorta 

olimpiadası və s. 

Eyni zamanda icbari sığortanın populyarlaş-

dırılmasına xidmət edən ən yaxşı məqalə mü-

sabiqəsi keçirilir. Müsabiqədə 20 jurnalist işti-

rak etmişdir. Azərbaycan Sığorta  Assosiasiyası-

nın Müşahidə Şurasının son iclasında 22 bənd-

dən ibarət tədbirlər planı qəbul edilmişdir. Qa-

nunvericilik aktlarında düzəlişlərin edilməsi, 

ciddi maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilmə-

si, sığorta haqqında məlumatlarla (analitik xa-
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rakterli) sığorta bazarının təmin olunması üçün 

informasiya mərkəzinin yaradılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Sığorta sferasının infrastrukturu bütün sahib-

karlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilmə-

sinə xidmət edir. Göründüyü kimi bütün sığorta 

xidməti  növlərinin respublikada inkişaf et-

dirilməsi  ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiy-

yatına inteqrasiyası prosesinə də müsbət təsir 

göstərir. Ölkəmizdə sığorta işinin inkişaf etdiril-

məsi üçün inkişaf etmiş sənaye dövlətlərinin 

təcrübəsindən ölçülüb-biçilmiş qaydada istifadə 

olunmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, industrial 

cəmiyyətlərdə sığorta bazarının çox illik 

fəaliyyətinə əsaslanan, sığortaçıların fəaliy-

yətinin qanunvericiliklə tənzimlənməsi ilə əla-

qədar zəngin təcrübə toplanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazir-

liyi Sığorta Assosiasiyası ilə birlikdə 2020-ci ilə 

qədər ölkədə sığortanın inkişaf  konsepsiyasını 

hazırlayır. Konsepsiyada respublikada sığorta 

bazarının bütün əsas istiqamətləri əhatə olu-

naraq, sığortaçıların ehtiyaclarının müəyyənləş-

dirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycanda 

“Turizm haqqında” Qanuna əsasən ölkəyə gələn 

turistlərin icbari sığortalanması praktikası tətbiq 

ediləcəkdir. 

Həmin sığorta layihəsi turist şirkətləri müf-

lisləşdiyi zaman turistlərin hüquqlarının qorun-

masına xidmət edir. Qanunda eyni zamanda tu-

ristlərin icbari sığortalanması praktikasının tət-

biqi nəzərdə tutulur.    

Azərbaycanın sığorta bazarında fəal olan sı-

ğorta firmalarının səhmdarlarının tərkibi və 

struk-turunun təhlili göstərir ki, əcnəbi səhmdarı 

olan sığorta firmaları əcnəbi səhmdar olmayan 

sığorta firmaları ilə müqayisədə daha çox ef-

fektivlikdirlər.Bu əcnəbi səhmdarların  nəzarət-

lərindən asılıdır. Çünki onlar öz kapital və aktiv-

lərinin artırmasını  gözləyir və onları qoruyurlar. 

 

 

NӘTĠCӘ 

Azərbaycanda sığorta bazarının inkişafıvə  

sığorta şirkətlərinin səmərəliliklərin artırmaq-

üçün  strateqik inkişaf tədbirləri və gələcək inki-

şaf məqsədi nəzərdə tutulur.  Bu tədbir  aşağıda-

kılardan ibarətdir:  

 Sığorta şirkətlərinin investisiyasının ar-

tırılması üçün bu şirkətlərə xarici yatırımçıların 

cəlb edilməsi və təşviq edilməsi, həmçinin da-

xili resurslardan lazımi yatırımın cəlb edilməsi 

üçün dövlət və nəzarətçi təşkilat tərəfindən kö-

mək edilməlidir;  

 Statistika mühasiblər və təcrübəli ekspert 

işçilərdən istifadə etmək sığorta şirkətlərinin sə-

mərəliliyinə və məhsuldarlığına birbaşa təsir 

göstərə  bilər. Sığorta şirkətlərində ekspert şəx-

slər başqa şirkətlərlə müqayisədə daha əhəmiy-

yətlidir;  

Ekspert şəxslər investisiya qoyuluşu, maliy-

yə məsələlərinin idarə edilməsi və risklərin də-

yər-ləndirilməsi, sığorta haqlarının qayda müəy-

yən edilməsi haqqında şirkəti rəqabət mey-

danında yüksək məhsuldarlığa və səmərəliliyə 

doğru apara bilərlər; Dövlət sığorta şirkətinin 

yüksək məhsuldarlığına və xalqın dövlətə ina-

mını əsas götürərək, dövlətin bu haqda kapital 

qoyuluşu və onun özəl sektora verməsi və öz 

səhmini bu şirkətlə azaltması sığorta bazarının  

yaxşılaşmasına və inkişafına kömək edə bilər. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SIĞORTA 

BAZARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
 Методология исследования – статистический анализ, сравнительный анализ, основанный на 

методе группировок. 

Результаты исследования – были определены основные факторы слабого развития страхового 

рынка и пути его развития. 
Ключевые слова:обязательное страхование, ОСАГО, КАСКО, страхование жизни, страховой 

бизнес. 
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Abstract 

Purpose–the analysis and an assessment of development of the insurance market of Azerbaijan. 

Design/methodology– the statistical analysis, the comparative analysis based on a method of groups. 
Findings – were defined major factors of a poor development of the insurance market and a way of its 

development. 
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