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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – sığorta işinin mahiyyətinin müasir  nəzəri yanaşmalar əsasında müəyyən edilməsi.
Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma.
Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycanın sığorta sektorunun tarixi inkişaf tendensiyaların təhlilli əsasında bu

sahənin inkişafının təkmilləşdirilməsi təklifləri hazırlanıb.
Açar sözlər: Sığorta, sığorta fondu, sığorta bazarı, sığorta biznesi,sığorta polisi.

GİRİŞ
Ötən əsrin 60-70-ci illərindən başlayaraq

beynəlxalq aləmdə iqtisadi inteqrasiyanın geniş
vüsət alması iqtisadi münasibətlərə yeni xarak-
ter verdi. Qloballaşmanın dərinləşməsi iqtisa-
diyyatın bütün sahələrində ölkələrarası
münasibətlərdə ümumi olan standartların qəbul
edilərək tətbiq olunmasını zərurətə çevirdi.

90-cı illərdə SSRİ-nin dağılması dünya
iqtisadi sistemində yeni problemlər yaratdı. Bu
dünya iqtisadi sisteminə sosializmdən qalan
çoxsaylı ölkələrin qoşulması ilə əlaqədar idi.
Bir-birinə əks qütblərdə yaşamış ölkələrin bir
sistemdə yaşaması üçün onların yeni bazar
mühitinə uyğunlaşması vacib idi. Bunun üçün
həmin ölkələrin siyasi, iqtisadi, ideoloji həyatın-
da  köklü dəyişikliklər aparılmalı, yeni mülkiy-
yət münasibətləri formalaşmalı, tamamilə yeni-
ləşmiş maliyyə, büdcə, vergi gömrük, sığorta və
s sistemləri yaradılmalı idi ki, həmin ölkələr
dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya oluna bil-
sinlər. Bu məqsədlə həmin ölkələrdə köklü iq-
tisadi islahatlara başlanıldı ki, nəticədə də qeyd
edilən sistemlərlə yanaşı yeni tipli sığorta sis-
temi formalaşmağa başladı.

Sığorta anlayışının məzmununa müasir
yanaşmalar

Ölkə iqtisadiyyatının sabit və dinamik
inkişafı onun ayrı-ayrı struktur elementlərinin
fəaliyyət səviyyəsindən və hər bir sahənin
səmərəlilik səviyyəsindən asılı olur. Ayrı-ayrı
sahələr bir-biri ilə nə qədər sıx əlaqədə, komp-

leks halında düzgün fəaliyyət göstərərlərsə ölkə
iqtisadiyyatı da bir o qədər uğurla inkişaf edər.
Hər bir ölkənin iqtisadiyyatı, dünya təcrübəsi
göstərdiyi kimi, onun maliyyə, büdcə, gömrük,
vergi, investisiya, sənaye, nəqliyyat, tikinti və
sairə sistemlərinin inkişaf səviyyəsindən asılı
olaraq fəaliyyət göstərir. Qeyd edilən sistem-
lərin hər birinin etibarlı fəaliyyət göstərməsi
həm də sığorta sisteminin inkişaf səviyyəsindən
asılı olur. Ölkə iqtisadiyyatını  təşkil edən, qeyd
edilən hər bir sistemin mahiyyəti onun yerinə
yetirdiyi funksiya və vəzifələr vasitəsilə ortalığa
çıxır. Hər bir sistem ölkə iqtisadiyyatında
oynadığı rola görə özünəməxsus xüsusiyyətlərə
malik olmaqla spesifik xarakter daşıyır. Məhz
bel xüsusiyyətlərə malik olan sistemlərdən biri
də sığorta sistemidir. Sığorta sisteminin, sığorta
bazarının, sığorta biznesinin mahiyyətini, onun
hər birinin iqtisadiyyatda oynadığı rolu dərk
etmək üçün ilk əvvəl olaraq sığortanın mahiy-
yətini, onun yaranmasının tarixi aspektlərini
nəzərdən keçirmək lazımdır.

Filosofların fikrinə görə «sığorta» termini la-
tın mənşəli olub, «sekurus» və «sine cura» söz-
lərinin birləşməsindən ibarət olaraq rus dilinə
tərcümədə «страхование»,  Azərbaycan dilinə
hərfi tərcüməsində «qayğısız» mənasını verir.
Sığorta sözü özündə ehtiyatlılıq, müdafiə və
təhlükəsizlik mənasını əks etdirir ki, bu da
dilimizdə, iqtisadi ədəbiyyatda «sığorta»  kimi
formalaşmışdır. Yəni baş verə biləcək risklərdən
qorunma, baş verə biləcək xoşagəlməz hadisələ-
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rin mənfi nəticələrindən qorunma, baş verə
biləcək mənfi hadisələrdən təhlükəsiz olaraq
ayrıla bilmə mənasını daşıyır.

Sığorta rus alimi M.B.Romanovskinin yazdı-
ğına görə «bəşəriyyətin baş verə biləcək
müxtəlif təhlükələrdən qorunmasının, müdafiə
edilməsinin qədim formasıdır» [1, səh 252].

Sığorta iqtisadi ədəbiyyatların çoxunda rast
gəlindiyi kimi fiziki və hüquqi şəxslərə və onla-
rın malik olduğu əmlaka dəyən zərərin əvəzinin
ödənişi kimi başa düşülür. İqtisadi mahiyyətinə,
daşıdığı funksiyalara görə iqtisadi ədəbiy-
yatlarda sığorta haqqında müxtəlif mövqelərə
rast gəlinir.Onların bir neçəsini nəzərdən
keçirək.

Sığorta akademik Ə.M.Abbasovun rəhbərliyi
altında tərtib edilən lüğətdə belə dəyərləndirilir:

Sığorta – 1) müəssisələrin, təşkilatların, və-
təndaşların pul vəsaitləri hesabına əlverişsiz,
bədbəxt hadislərin baş verməsi nəticəsində də-
yən zərərin, baş vermiş itkilərin əvəzinin ödə-
nilməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi ehtiyat
fondlarının (sığorta fondlarının) yaradılması. Sı-
ğorta fondlarının vəsaitləri hesabına zərər
çəkənlərə müəyyən sığorta məbləği ödənilir.
Sığorta dövlət orqanları, sığorta təşkilatları,
şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Sığorta
obyekti insanların həyatı, sağlamlığı, vətəndaş-
ların və müəssisələrin əmlakı, nəqliyyat vasi-
tələri, daşınan yüklər, risk, məsuliyyət ola bilər;
2) sığorta pensiya fondları tərəfindən keçirilən
sosial sığorta işçilərin, əhalinin pul vəsaitlərinin
onlara gələcəkdə maddi yardımın göstərilməsi,
pul ödəmələrinin edilməsi məqsədilə toplan-
masıdır [2.II cild s.274].

Rus alimi akademik Q.B.Polyak yazırdı ki,
«Sığorta» bir iqtisadi kateqoriya olaraq özündə
pul vəsaitlərinin məqsədli fondlarının formalaş-
masının üsul və formalarının məcmusunu və
həmçinin onların müxtəlif risklər şəraitində
məqsədli istifadə edilməsini, paralel olaraq
vətəndaşların həyatında baş vermiş müəyyən
hadisələr zamanı kömək göstərilməsini birləşdi-
rən iqtisadi münasibətlər sistemini əks etdirir.

Sığorta bir tərəfdən biznesin və insanların rifah
halının müdafiəsi kimi, digər tərəfdən isə gəlir
gətirən fəaliyyət növü kimi çıxış edir [3; 4,
s.48]:

Digər bir mənbədə rus alimi M.İ.Basakov
yazırdı ki, «Sığortanın iqtisadi mahiyyəti
eynicinsli spesifik iqtisadi münasibətlərin xeyli
məcmuyunu abstrakt şəkildə əks etdirən iqtisadi
kateqoriyaların – iqtisadi anlayışların vasitəsilə
əks olunur.

Təcrübədə və sığortanın dərk olunmasında
maraq təşkil edən üç kateqoriyanı qeyd etmək
olar: ictimai istehsalın sığorta müdafiəsi iqtisadi
kateqoriyası; əhalinin mülkiyyətinin və gəlirləri-
nin sığorta müdafiəsi iqtisadi kateqoriyası;
sığorta iqtisadi kateqoriyası» [4, s. 8].

Sığortanın özünəməxsus xüsusiyyətlərini nə-
zərə alaraq rus alimi N.P.Saxirova yazırdı ki,
iqtisadi kateqoriya olan sığortanı aşağıdakı
əlamətlər xarakterizə edir: təkrar bölüşdürücü
münasibətlərin olması; sığorta riskinin və onun
qiymətləndirilməsi kriteriyalarının olması;
sığorta edənlər və sığorta olunanlar sırasından
sığorta həmrəy cəmiyyətinin (ortaq) yaradıl-
ması; fərdi və qrup sığorta maraqlarının uyğun-
laşdırılması; baş vermiş zərərlərə görə bütün
sığorta olunanların həmrəy məsuliyyəti; zərərlə-
rin qapalı bölgüsü; zərərin məkan və zamanda
təkrar bölgüsü; sığorta ödənişlərinin qayıdan
olması; sığorta fəaliyyətinin özünü ödəmə
qabiliyyətinin olması» [5, s. 286].

Qeyd edilən əlamətlərin bəzilərinə görə
N.P.Saxirova sığortanı maliyyə və kreditin
malik olduğu xarakterlərlə üst-üstə düşdüyünü
düşünür və onların bir iqtisadi kateqoriya olaraq
həm obyektiv xarakterinə, yəni iqtisadi fəaliy-
yətin zəruri tələbi kimi meydana çıxdıqlarına və
hər üçünün pul formasında istifadə olunduq-
larına görə bir-birinə bənzədir. Aparılan təhlil
və tədqiqatlar göstərir ki, həqiqətən də sığorta
bir iqtisadi kateqoriya olaraq digər iqtisadi
kateqoriyalara bənzəyərək, digər iqtisadi
kateqoriyaların xarakterik xüsusiyyətlərini də
özündə əks etdirir. Lakin bütün yaxınlıq və
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oxşamalara baxmayaraq sığortanın digər iqtisadi
kateqoriyalara bənzəməyən əlamətləri də vardır.

Rus alimi A.A.Qvozdenko sığortanın bir
kateqoriya olaraq digər kateqoriyalarla oxşar və
fərqli cəhətlərini, həmçinin üst-üstə düşən və
hətta təkrarlanan əlamətlərini müqayisə və təhlil
edərək yazırdı ki, «Sığortanın təhlil edilən
xarakterik xüsusiyyətlərini və əlamətlərini cəm-
ləyərək ona bir iqtisadi kateqoriya olaraq
aşağıdakı tərifi vermək olar: Sığorta bir iqtisadi
kateqoriya olaraq özündə iştirakçıların qapalı
dairəsinin bölüşdürücülük münasibətlərinin
məcmusunu birləşdirir, buraya iştirakçıların
pulla ödədikləri sığorta haqqları hesabına
məqsədli sığorta fondlarının yaradılması, fövqə-
ladə hadisələr baş verdikdə müəssisə və təşkilat-
lara dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün
vəsaitlərin xərclənməsi, həmçinin vətəndaşların
həyat və sağlamlıqlarına, əmlaklarına dəymiş
zərərin maddi təminatının ödənilməsi daxildir»
[6, s.376].

Sığortanı bir iqtisadi kateqoriya kimi xarak-
terizə edərək Azərbaycanlı iqtisadçı, iqtisad
elmləri doktoru N.N.Xudiyev yazır: Sığorta
maliyyə kateqoriyası ilə qarşılıqlı şəkildə
əlaqədə olan iqtisadi kateqoriyadır. Maliyyə
sahəsində olduğu kimi, sığorta da pul vəsait-
lərinin dövriyyəsinə və eləcə də pul vəsaitinin
bölüşdürülməsi prosesində iştirak edən müvafiq
məqsədli fondların vəsaitlərinin formalaşdırıl-
ması və istifadəsi üçün zəruri olan məbləğə
əsaslanır. Eyni zamanda sığorta sahəsi üçün
maddi və digər itkilərin ödənilməsi üçün nəzər-
də tutulan gəlir və toplanmış pul vəsaitinin bö-
lüşdürülməsi ilə əlaqədar olan iqtisadi mü-
nasibətlər də xarakterikdir. Məhz buna görə də
sığorta, pul formasında olan dəyərin ehtimal
olunan dövriyyəsi ilə bağlıdır» [7, s.11].

Sığortanı bir iqtisadi kateqoriya olaraq
dəyərləndirərkən rus alimi N.B.Bendina yazır:
Sığorta istehsal aktivliyinin və sağlam həyat
tərzinin təmin edilməsinin əsas amili kimi çıxış
edir, istehsal prosesinə şəxsi töhvələrə uyğun
olaraq əmək məhsuldarlığının artımı və şəxsi

sosial rifahının təminatı üçün yeni stimul yara-
dır[5, s. 410].

İqtisadi ədəbiyyatlarda rast gəlinən sığorta
fondlarının yaradılmasına dair «Amortizasiya
sığorta fondu nəzəriyyəsi» vardır. Bu nəzəriy-
yənin mahiyyətində sığorta fondunun yaradıl-
ması qaydaları və onun nəzəri əsasları dayanır.
Burada fondun mahiyyəti, onun funksiya və
vəzifələri, iqtisadi inkişafdakı rolu əsaslandırılır.
Bu nəzəriyyəyə əsasən amortizasiya sığorta
fondunun yaradılması mənbəyi istehsal xərclə-
ridir [2, I cild, s.36].

Təhlillər göstərir ki, amortizasiya sığorta fon-
du nəzəriyyəsinin aid olduğu fond hüquqi şəxs-
lərin malik olduqları, istehsal prosesləri ilə məş-
ğul olan müəssisə və təşkilatlarda yaradılan
sığorta fondlarına aiddir.

İqtisadi ədəbiyyatlardan, sığorta təşkilatları-
nın təcrübəsindən aydındır ki, sığorta təşkilatları
çoxsaylı hallarda əhaliyə dəymiş zərəri ödəyir,
onların müalicəsinə, əməyin bərpasına və s. üzrə
ödənişləri həyata keçirir. Bəzən isə iri məbləğli
xərcləri vətəndaşlar birdən-birə təkbaşına ödəyə
bilər. Məhz bu hallar haqqında rus alimi
A.A.Qvozdenko yazır: «Sığorta əhalinin əmanət
tələbatlarının reallaş-dırılmasına şərait yaradır.
Əhalinin iri xərclərinin, məsələn mənzil
alınması, avtomobil alınması, təhsil xərclərinin
ödənilməsi kimi böyük vəsait tələb edən xərcləri
vətəndaş özlərinin cari gəlirləri hesabına ödəyə
bilmirlər, buna görə də onlar pul vəsaitləri
toplamağa ehtiyac duyurlar. Belə vasitələrdən
biri həyat sığortası üzrə müqavilə
bağlanmasıdır. Bundan başqa sığorta təşkilatları
işə götürən rolunda çıxış edərək, işsizlik
problemini də həll edirlər [6, s. 221]:

Azərbaycanda sığorta qanunvericiliyinin
inkişafı

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda sığor-
tanın inkişafının II mərhələsinə aid olan 1920-
1991-ci illər ərzində dövlət sığorta sistemi
mövcud olmuşdur. 1922-ci ildə SSRİ yaradıl-
dıqdan sonra bütün sığorta sistemi dövlətin
inhisarında olmuşdur. Sığorta sistemində
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fəaliyyət məhdud xarakter daşıyaraq dövlət
sosial təminat sisteminə əlavə kimi mövcud
olmuşdur. SSRİ-də yenidənqurma ilə əlaqədar
olaraq 1988-ci ilin may ayında «SSRİ-də
Kooperasiya haqqında» qanun qəbul edilərək
kooperativlərə və onların ittifaqlarına koopera-
tiv sığorta təşkilatları yaratmağa icazə verildi.
Bu qanunla da ölkədə kommersiya sığorta
təşkilatları və səhmdar cəmiyyətlərinin yaradıl-
masının əsası qoyuldu.

1991-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Res-
publikasında sığorta sisteminin müstəqil inkişaf
dövrü başlamışdır. Elə həmin il sığorta bazarına
nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə Azərbay-
can Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında
Dövlət Sığorta Nəzarəti yaradılıb. Bu qurumun
əsas vəzifəsi ölkədə sığorta bazarının daha da
inkişaf etdirilməsi məqsədilə sığorta şirkətlə-
rinin yaradılması və ləğvi qaydalarını işləyib
hazırlamaq və tətbiq etmək, sığorta bazarı
fəaliyyətini tənzimləmək, sığorta əməliyyatla-
rında iştirak edən tərəflərin, yəni sığrortaçıların
və sığortalıların mənafeyinin müdafiəsini təmin
etmək, sığorta fəaliyyəti üçün metodiki rəhbər-
liyi həyata keçirmək, zəruri normativ hüquqi sə-
nədləri hazırlamaq və sairədən ibarətdir. Elə bu
məqsədlə də 1991-ci ildən başlayaraq 30-a ya-
xın normativ sənəd qəbul olunmuşdur [ 2, s.
163].

Azərbaycanın müstəqilliyi ilə paralel olaraq
fəaliyyətə başlayan sığorta bazarına, sığorta
fəaliyyətinə dair ilk qanun 1993-cü ildə qəbul
edilmiş «Sığorta haqında» Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu olmuşdur. Təhlil edilən baza-
rın davamlı olması üçün müxtəlif vaxtlarda
aşağıdakı normativ sənədlər qəbul olunmuşdur:
«Sığorta fəaliyyəti haqqında», «İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi
haqqında», «Bankların, sığorta və təkrarsığorta
şirkətlərinin kapitallaşma səviyyəsinin artırıl-
masının stimullaşdırılması haqqında», «İnzibati
xətalar məcəlləsindən çıxarış», Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq
təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nü-

mayəndəliklərində qulluq edən şəxslərin icbari
sığortası haqqında», «Azərbaycan Respub-
likasının Mülki Məcəlləsinin 50-ci (sığorta)
fəsli, «Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari
sığortası haqqında», «İcbari ekoloji sığorta
haqqında», «Tibbi sığorta haqqında», Azərbay-
can Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblə-
rinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haq-
qında», «Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqan-
ları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haq-
qında», «Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi
sığortası haqqında», «Dövlət qulluqçularının ic-
bari sığortası haqqında», «Sərnişinlərin icbari
sığortası haqqında», «İstehsalatda bədbəxt ha-
disələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə
əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarında icbari
sığorta haqqında», «Yanğından icbari sığorta
haqqında», «İcbari sığortalar haqqında» və s.
qanunlar və normativ sənədlər. Ölkənin sığorta
bazarı və sığorta biznesinin inkişaf meyllərinin
təhlili göstərir ki, qəbul edilmiş normativ hüquqi
sənədlər sayca kifayət qədər olsa da bazarın
fəaliyyət sahəsindəki qanunvericilik bazası hələ
də orta inkişaf səviyyəsindədir. Məhz bu sə-
bəbdən də sığorta biznesinin inkişaf etdirilməsi
üçün qanunvericilik bazasının daimi olaraq tək-
milləşdirilməyə və inkişaf etdirilməyə ehtiyacı
vardır.

Sığorta müəssisələrinin fəaliyyətinin for-
malaşması və inkişafı tarixi

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə uyğun
olaraq sığorta biznesinin və sığorta bazarının
yaranması, təşkili və tənzimlənməsinin vacib
parametrlərini öyrənmək üçün sığortanın ya-
ranma tarixinə onun tarixi köklərinə nəzər
salmaq vacibdir.

M.B.Romanovskinin yazdığına görə müasir
sığorta təşkilatlarının ilk nümunələri çox qədim
zamanlarda yaranmış təhlükələrdən, müdafiə
forması kimi yaranmışdır. Tarixi faktlar göstərir
ki, hələ həmin dövrlərdə insanlar bir-birinə
qarşılıqlı kömək etmək üçün müxtəlif birliklər
yaratmışdılar. Misal üçün göstərmək olar ki,
Qədim Romada öz üzvlərinin layiqli dəfn
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mərasimlərini təşkil edən təşkilatlar geniş yayıl-
mışdılar. Orta əsrlər sığortası daha çox gildiya –
çox sığortası kimi məşhurlaşmışdır. Belə
peşəkar gildiyalara təkcə tacirlər, aktyorlar,
qılıncoynadanlar, əsgərlər deyil, həmçinin oğ-
rular, soyğunçular, kasıblar və avaralar da
qoşulurdular. Bu gildiyalarda əsas məcburi
şərtlərdən biri üzv olan hər bir kəsin ümumi
kassaya mütəmadi olaraq üzvlük haqqı ödəməsi
idi [1, s. 252].

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, sığorta
biznesinin inkişafının ilkin mərhələlərində ya-
ranmış olan qarşılıqlı sığorta cəmiyyətlərinin
məqsədi heç də mənfəət əldə etmək deyil, yalnız
cəmiyyət üzvlərinə dəyən zərərin azaldılması və
ya həlak olanların ailəsinə yardım göstərməsi
olmuşdur.

Sığorta biznesinin inkişaf tarixinin tədqiqi
göstərir ki, kapitalist istehsal üsulunun inkişafı,
xüsusən də ticarətin, sənayenin, tikintinin geniş
vüsət alması ilə əlaqədar olaraq insanlara və
onların əmlakına zərər dəyməsi ehtimalı çoxal-
mışdır. Ortalığa çıxan bu zərurətin qarşısının
alınması üçün insanları və onların əmlakına
dəyən zərərin ödənilməsini öz üzərinə götürən
və bu işdə mənfəət əldə etməyə çalışan xeyli
sayda peşəkar sığorta cəmiyyətləri yarandı.
Həmin sığorta cəmiyyətləri mütəmadi olaraq
üzvlərdən sığorta yığımlarını toplayır, sığorta
fondu yaradır və sığorta üzrə nəzərdə tutulan
hadisə baş verdikdə zərərçəkənə sığorta haqqını
ödəyirdilər.

Hələ həmin dövrlərdə sığorta təşkilatları kül-
lü miqdarda vəsait toplayaraq müvəqqəti isti-
fadəsiz qalan vəsaitləri sənayeyə, ticarətə,
tikintiyə yönəldərək iqtisadiyyatın inkişafına
təkan verirdilər. Eyni zamanda həmin təşkilatlar
böyük miqdarda mənfəət əldə etməyə başla-
dılar. Elə həmin dövrlərdən də sığorta kapitalı
ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol
oynamağa başladı.

Tarixi faktlar göstərir ki, XVIII əsrin or-
talarına dəniz sığortası və əmlakın yanğın sığor-
tası daha geniş yayılmışdır. Əvvəllər mövcud

olmayan sığorta növlərinin yaranması getdikcə
daha çox sığorta növlərinin yaranmasına səbəb
olurdu. Həmin dövrlərdə oğurluq, bədbəxt hadi-
sələr, maliyyə zərərləri və s. kimi sığorta növləri
də yayılmağa başladı. Tarixi mənbələr göstərir
ki, həmin dövrlərdə  Qərbi Avropaya artıq sığor-
tanın 100-dən artıq növü mövcud idi [3, s. 163].

Tarixin həmin inkişaf mərhələsində inkişaf
cəhətcə avropadan geridə qalan rusiyada sığorta
işi çox yavaş templərlə inkişaf edirdi. 1765-ci
ildə Riqada yanğından sığorta ilə məşğul olan
ilk cəmiyyət yaradılmışdır. Həmin dövrə qədər
sığorta ilə xarici sığorta təşkilatları məşğul
olmuşlar. Tədqiqatlar Rusiyada milli sığorta ba-
zarının meydana gəlməsini çoxlu sayda sığorta
səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması ilə əlaqə-
ləndirilir ki, sığorta işini aktivləşdirmək və
mövcud pərakəndəliyi aradan qaldırmaq üçün
bu sahədə dövlət tənzimlənməsinə böyük
ehtiyac yaranmışdır. Məhz elə bu səbəbdən də
1894-cü ildə Rusiyada sığorta cəmiyyətlərinin
fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün Dövlət sığorta
nəzarəti tətbiq edilməyə başladı [1, s. 253].

Tədqiqatlar göstərir ki, XX əsrin əvvəllərin-
də Rusiyada sığorta əməliyyatları həm yerli,
həm də xarici ölkə sığortaları tərəfindən həyata
keçirilirdi. Sığorta biznesi kapitalında xarici
sığortaçıların payı 25% idi.

Həmin dövrlərdə sığorta şirkətlərinin
maliyyəsi əsasən kommersiya bankları və dövlət
istiqrazları hesabına formalaşırdı. 1917-ci ilin
oktyabr inqilabından sonra sığorta işi milliləş-
dirildi və sığorta bazarında dövlət inhisarı elan
edildi. SSRİ dağılana qədər bu inhisar davam
etdi [1, s. 253].Qeyd edilən dövrlər ərzində
Azərbaycan Rusiyanın tabeliyində olduğu üçün
burada sığorta bazarının inkişafı Rusiyada qəbul
edilən qaydalar əsasında inkişaf etmişdir. İqti-
sadi ədəbiyyatlardan və tədqiqatlardan aydın
olur ki, Azərbaycanda sığorta işinin inkişafını
üç mərhələyə ayırmaq olar. Birinci mərhələ
1917-ci ilin oktyabr inqilabına qədər olan dövr;
İkinci mərhələ XX əsrin əvvəllərindən sonuna
qədər olan, 1917-1991-ci illəri əhatə edən dövr;
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Üçüncü mərhələ isə SSRİ dağıldıqdan sonra,
yəni 1991-ci ildən hal-hazırki dövrə qədərki
mərhələ.

NƏTİCƏ
Tədqiqatlar və tarixi faktlar göstərir ki, Azə-

rbaycanda sığorta işinin əsası XIX əsrin ortala-
rında qoyulmuşdur. Bu fəaliyyət növünün
Azərbaycanda reallaşmağa başlaması neft
sənayesinin və bu sahədə sahibkarlığın başlama-
sı əsasında kapitalist istehsal münasibətlərinin
inkişafı ilə əlaqədar olmuşdur.

Həmin dövrlərdə Azərbaycanda artıq beynəl-
xalq aləmdə tanınmış şirkətlər neft istehsalı ilə
məşğul olmağa başlamışdılar. Onların bir çoxu
Azərbaycana investisiyalar yatırırdılar. Onlarla
paralel olaraq əsasən gəlirlərin sığortaçı ilə
məşğul olan İngiltərənin «Lloyd» şirkətinin fili-
alı, yüklərin sığortası ilə  məşğul olan rus sığorta
şirkəti «Rus lloydu» və almaniyadan olan (ingi-
lis sığorta şirkətinin iki nümayəndəliyi)  «Şimali
alman Lloydu» və Rusiyanın və İranın sərhəd
limanlarına daşınan yüklərin sığortası ilə məşğul
olan «Repman və Rust» sığorta evinin təqdim
etdiyi «Alman Livantiya xətti» adlı sığorta
təşkilatları açılaraq fəaliyyət göstərirdilər.

XIX əsrin sonlarında neft istehsalı artdıqca,
neft daşımaları çoxaldıqca bu sahə üzrə həm
daşınan yüklərin, həm də daşıma vasitələrinin
sığortası yüksək əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu
səbəbdən də artıq 1910-cu ildə Bakıda 18 sığor-
ta cəmiyyəti fəaliyyət göstərirdi. Onlardan ən
böyüklərdən biri isə «Rus sığorta cəmiyyəti»
idi: Ümumiyyətlə həmin dövrdə fəaliyyət
göstərən bütün sığorta cəmiyyətlərinin əsasını
Xəzər dənizində fəaliyyət göstərən gəmilərin və
onların daşıdığı yükün sığortası təşkil edirdi.

Tədqiqatlar göstərir ki, oktyabr inqilabına
qədər Bakıdakı sığorta cəmiyyətlərinin sayı 22-
yə çatmış və onların fəaliyyət dairəsi genişlən-
mişdir.

Oktyabr inqilabının qələbəsindən sonra, xü-
susən də Azərbaycanda Sovet Hakimiyyəti
yaranandan sonra siyasi aləmdə baş verən

dəyişikliklər xarici sığorta təşkilatlarının və
ümumiyyətlə bütün növ iqtisadi fəaliyyətlə
məşğul olan xarici şirkətlər Azərbaycanı tərk
etdilər. Sovet hakimiyyətinin yaranması ilə
əlaqədar olaraq bütün müttəfiq respublikalarda,
o cümlədən Azərbaycanda da sığortanın dövlət
sistemi yaradıldı. Burada SSRİ Dövlət Sığorta
Baş İdarəsinin Azərbaycan kontoru və SSRİ
Xarici Dövlət Sığortasının Bakı şöbəsi fəaliy-
yətə başladı. Kooperativ sığortası isə «Mərkə-
ziittifaq» istehlak kooperasiyası vasitəsilə
həyata keçirilirdi. Bu o dövrün iqtisadi siyasə-
tinə uyğun olmadığına görə onun fəaliyyəti
1937-ci ildə dayandırıldı. Həmin dövrdən
başlayaraq 1980-cı ilə qədər sığorta əməliy-
yatları «Dövlət sığortası»nın əlində cəmləşdi.
Qeyd edilən bu dövr ərzində Azərbaycanda
sığorta işi iki inhisarçı təşkilatın nəzarəti altında
olmuşdur. Onlardan biri Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Sığorta şirkəti, ikincisi isəSSRİ-
nin xarici dövlət sığorta təşkilatının Bakı şəhər
şöbəsi idi.

Azərbaycanda sığortaişinin inkişafının üçün-
cü mərhələsi ötən əsrin 1991-ci ilindən baş-
lamışdır. Bu sığortanın Azərbaycanda inkişa-
fının müasir mərhələsidir.
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