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Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində icbari tibbi sığortanın rolu 

 

Xülasə 

Son illərdə respublikamızda səhiyyə sistemində ciddi islahatlar aparılır. Aparılan 

islahatlar əhalinin sağlamlığını xarakterizə edən göstəricilərin yaxşılaşmasına, tibbi 

xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə öz 

müsbət təsirini göstərmişdir. Lakin respublikamızda icbari tibbi sığortanın tətbiq olunmaması 

səhiyyə sistemində bir sıra problemlərin həllində çətinlik yaradır.  

Açar sözlər: tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta, könüllü tibbi sığorta, sığorta bazarı, səhiyyə 

xərcləri, sığorta haqqı  

     

Giriş 

Dünya təcrübəsində əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində icbari tibbi 

sığorta mühüm rol oynayır. İcbari tibbi sığorta sosial xarakter daşıyır və kommersiya 

maraqlarını demək olar ki, özündən kənar edir. İcbari tibbi sığorta əhalinin bütün fərdlərini 

xəstəlik riskinə qarşı qorumaq və tibbi xidmətlərin keyfiyyətli şəkildə təmin olunmasına 

xidmət edən sistemdir. Bu sistemin əsas məqsədlərindən biri, sosial vəziyyətindən asılı 

olmayaraq, bütün fərdlərin lazımı səviyyədə tibbi xidmətdən faydalanmasıdır. İcbari tibbi 

sığorta daha çox aztəminatlı əhali qruplarının mənafeyinə yönəlmiş, onları keyfiyyətli tibbi 

xidmət və dərmanla təchizatına yardım edən bir sistemdir.  

 Dünya ölkələrində icbari tibb sığorta səhiyyənin maliyyələşməsinin uğurlu modeli 

hesab olunur. Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın olmaması bir çox problemlərə gətirib 

çıxarır ki, bu da ilk növbədə əhalinin sosial vəziyyəti ilə bağlıdır. İnkişaf etmiş ölkələr bu 

sahəyə xüsusi diqqət yetirir. İcbari tibbi sığortanın inkişafı, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində, səhiyyə müəsisələrinin və maliyyə bazarlarının inkişafında, tibbi heyətin 

əmək haqlarının artırılmasında və əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində mühüm rol 

oynaya bilər.  

     Qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində icbari tibbi 

sığortanın rolunun müəyyənləşdirməkdən ötrü sosial şəbəkədə 500 respondent arasında sorğu 

aparmışıq (1). Bu sorğunun nəticələrinə görə, “Azərbaycanda səhiyyə xidməti sizi qane 

edirmi ?” sualına respondentlərin 93,2 faizi “xeyir” cavabını vermişdir. “Azərbaycanda icbari 

tibbi sığortanın həyata keçirilməsinə ehtiyac varmı?” sualına isə respondentlərin 82,3 faizi 

“bəli” cavabını vermişdir. Bunlardan başqa, “İcbari tibbi sığortanın tətbiqinin əhalinin sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsinə təsiri varmı?” sualını respondentlərin 79,3 faizi müsbət, 20,7 

faizi isə mənfi cavablandırmışlar. Aparılan sorğunun nəticələrindən də göründüyü kimi, ölkə 

əhalisinin əsas hissəsi republikamızda icbari tibbi sığorta sistemininin formalaşdırılmasını 

arzulayır və əhalinin sosial müdafiəsində onun mühüm rol oynayacağı qənaətindədir. İcbari 

tibbi sığortanın tətbiqi üçün ilkin olaraq, fikrimizcə, müəyyən bir maliyyələşmə modeli 

seçilməlidir. Dünyada təcrübəsində icbari tibbi sığortanın maliyyələşməsinin əsasən üç 

modeli mövcuddur.     

İcbari tibbi sığortanın dünya modelləri 

Birinci model. İngiltərə, Fransa, Kanada, İsveç, Lüksemburq kimi ölkələrdə tətbiq 

olunan modeldə tibbi xidmətlərin maliyyələşməsində dövlət əsas rol oynayır. Demək olar ki, 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

154 

Samir Məsud oğlu Mahmudov.Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində icbari tibbi 

sığortanın rolu. səh. 153-161. 
  
 

 ölkənin bütün vətəndaşları icbari tibbi sığorta ilə təmin olunurlar. Bu model əsasən sosial 

yönümlü, yüksək inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakterikdir. 2012-ci ilin statistik məlumatlarına 

əsasən, İngiltərədə səhiyyə xərclərinin ÜDM-ə nisbəti 9,4%, Fransada 11,8% təşkil etdiyi 

halda, ölkəmizdə bu göstərici 1,1% təşkil etmişdir. Azərbaycanda səhiyyənin bu modelə 

uyğun maliyyələşdirilməsi real görünmür. Bunun üçün səhiyyə xərcləri minimum 4 dəfə 

artırılmalı, səhiyyənin maliyyələşməsi və ondan düzgün istifadəsi ilə bağlı nəzarət sistemi 

gücləndirilməlidir. 

İkinci model. ABŞ, İsveçrədə tətbiq olunan modeldə tibbi xidmətlərin 

maliyyələşməsində özəl tibbi sığorta mühüm rol oynayır. Dövlətin maliyyələşmədə iştirakı 

zəifdir. Bu model Azərbaycanın Respublikasının Konstitusiyasına əsasən seçmiş olduğu 

sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına ziddir. Burada səhiyyənin maliyyələşməsində əsas yük 

əhalinin üzərinə düşür.  

Üçüncü model. Almaniya, Hollandiya, Belçika, Türkiyə, Yaponiya kimi ölkələrdə 

istifadə olunan modeldə isə, icbari tibbi sığrtanın maliyyələşməsi əsasən işçilər və 

işəgötürənlərin gəlirlərindən tutulan sığorta ayırmaları hesabına baş verir. Burada səhiyyə 

xərclərinin yükü dövlət və əhali arasında proporsional şəkildə bölünür. Bu modelin 

maliyyələşməsi, qeyd edildiyi kimi, işçi və işəgötürənin gəlirlərindən tutulan sığorta 

ayırmaları, özüməşğul olanlardan icbari şəkildə tutulan ödəmələr və dövlət büdcəsindən 

ayırmalar hesabına formalaşır (1). Dövlət əsasən pensiyaçıların, əlillərin, ailə başçısını 

itirənlərin, işsizlərin və yoxsulların (onlar heç bir ödəniş etmirlər) icbari tibbi sığortasını təmin 

edir. 

Azərbaycanda icbari tibbi sığorta ilə bağlı qanunvericilik bazası 
Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın fəaliyyəti üçün qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdır. 

Belə ki, 1999-cu ildə “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu (30 dekabr 

1999-cu il) qəbul olunmuşdur. Həmin ildə verilmiş Prezident Fərmanına əsasən, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Maliyyə Nazirliyinə “İcbari tibbi sığorta sisteminin 

maliyyələşdirilməsi üzrə Proqram”ın hazırlanması tapşırılmışdır. Bundan başqa, “2008-2012-

ci illərdə Azərbaycan Respublikasında səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatı və 

icbari tibbi sığortanın tətbiqi Konsepsiyasının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın 

təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 11 avqust 2008-ci il tarixində qərarı olub (2). 

    Müvafiq qərara görə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və digər 

aidiyyəti dövlət orqanları Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsini 

təmin etməli idilər. Tədbirlər Planının adı çəkilən dövlət orqanları qarşısında altı əsas vəzifə 

qoyulmuşdur:  

 Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sisteminin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;  

 Maliyyələşdirilmə islahatı prosesinin normativ-hüquqi tənzimlənməsi;  

 Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyinin potensialının inkişafı;  

 Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi;  

 Tədris və maarifləndirmə;  

 Monitorinq və qiymətləndirmə. 

Lakin, bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, nəzərdə tutulan işlər həyata keçirilməmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən icbari tibbi 

sığortanın tətbiqinə müəyyən məbləğdə vəsait ayrılır, lakin icbari tibbi sığorta sistemi 

fəaliyyət göstərmədiyi üçün həmin vəsait yenidən büdcəyə qaytarılır. Beləliklə, dövlətin 

ÜDM-in 1,1%-i həcmində səhiyyənin maliyyələşməsinə xərclədiyi vəsaitin bir hissəsi 

yenidən büdcəyə qayıdır.  
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminin təşkilində dövlətin funksiyaları 

Hazırda respublikamızda səhiyyənin modelləşdirilməsi sovet quruluşundakı Semaşko 

modelinə (yəni mərkəzdən maliyyələşdirmə) əsaslanır. Bu model dünyada səhiyyənin 

maliyyələşməsində ən uğursuz model kimi tanınır. Fikrimizcə, Azərbaycanda da səhiyyənin 

maliyyələşmə modeli dünya təcrübəsinə uyğun şəkildə dəyişdirilməlidir. Həmçinin, 

Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminin üçüncü modelə uyğun təşkili daha 

məqsədəuyğundur. Belə olduqda, əsas məsələ icbari tibbi sığortanın maliyyələşməsində 

dövlət və əhali arasında hansı nisbətdə ödəmələrin həyata keçirilməsinin müəyyən 

olunmasıdır. Əsas məsələlərdən biri də, icbari tibbi sığorta ödəmələrini optimallaşdırmaqdır. 

Sığorta ödəmələrinin işəgötürənlərlə işçi arasında bölüşdürülməsi mexanizmi elə formada 

həyata keçirilməlidir ki, burada ağırlıq bir qrupun üzərinə düşməsin. Belə ki, sığorta yükünün 

böyük hissəsinin işçinin üzərinə düşməsi, işçinin sosial vəziyyətinin ağırlaşmasına, 

işəgötürənin üzərinə düşməsi isə, onların işçilərlə müqavilə bağlamaqda maraqlı olmamasına 

gətirib çıxara bilər. 

 Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın maliyyələşməsində dövlətin və əhalinin ayrı-

ayrılıqda götürəcəyi yükü nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. Dövlət Statistika 

Komitəsinin verdiyi məlumatlara əsasən, 2014-cü ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 

səhiyyəyə 665,3 mln. manat vəsait ayrılmışdır. Və mövcud vəsaitin 106 milyon manatı 

poliklinikaların və ambulatoriyaların saxlanması, 367,1 milyon manatı xəstəxanaların 

maliyyələşməsinə, qalan vəsait isə səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlara və səhiyyə sahəsinə 

aid edilən digər xidmətlərə sərf olunmuşdur. Ayrılmış vəsaitin 46,4%-i səhiyyə sahəsində 

çalışanların əmək haqlarının ödənilməsinə sərf olunub. Bundan başqa, son dövrlərdə səhiyyə 

sahəsində ümumi həcmi 139 mln. manat olan olan doqquz Dövlət Proqramı və tədbiri həyata 

keçirilmişdir (1). Qeyd etmək lazımdır ki, Dünya Bankının mənbələrinə əsasən Azərbaycanda 

səhiyyənin dövlət maliyyələşməsi ümumi səhiyyə xərclərinin yalnız 22%-ni əhatə edir. Bu 

göstərici ÜST-nin müəyyənləşdirdiyi orta göstəricdən təxminən 3 dəfə aşağıdır. Səhiyyənin 

dövlət tərəfindən lazımı səviyyədə maliyyələşməməsi sağlamlıq göstəricilərinin aşağı 

düşməsinə, sosial vəziyyətinin ağırlaşmasına və yoxsulluğun artmasına təsir edir. 

Həmçinin, dünyada səhiyyə sisteminin maliyyələşməsində icbari tibbi sığorta optimal 

variant hesab olunur. Azərbaycan Respublikasında bu sistemin tətbiqi mexanimi 

müəyyənləşdirilməlidir. Əvvəldə də göstərdiyimiz kimi, Azərbaycan üçün optimal model 

icbari tibbi sığortanın üçüncü modelidir. Bu modelə görə icbari tibbi sığorta, dövlət və məşğul 

əhalinin ödəmələri hesabına maliyyələşir. Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanda iqtisadi fəal 

əhali haqqında məlumat verilmişdir (Cədvəl 1).  

Cədvəl 1.  

Azərbaycanda iqtisadi fəal əhali (2014-ci il) 

Ümumi əhalinin sayı-cəmi, min nəfər 9535.1 

İqtisadi fəal əhalinin sayı – cəmi, min nəfər 4840,7 

İqtisadi fəal əhalinin ümumi sayından məşğul olanlar – cəmi, 

min nəfər 
4602,9 

İşsizlər-cəmi, min nəfər 237,8 

Mənbə:http://www.stat.gov.az/source/labour/ 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, 2014-cü ildə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 

4840,7 min nəfərdir. Onlardan 4602,9 min nəfərini məşğul əhali, 237,8 min nəfərini isə 

işsizlər təşkil edir. Mənbə üzrə göstəricilərdən aydın olur ki, dövlət  iqtisadi cəhətdən qeyri-

fəal 4694,4 min  nəfər və işsiz statusunda olan 237,8 min nəfər əhalinin, cəmi 4932,2 min 

nəfərinin  tibbi  sığorta təminatına  alınmasında iştirak etməlidir. 
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 Digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, ÜST-nin statistik göstəriclərinə əsasən, 

Azərbaycanda adambaşına düşən səhiyyə xərci təqribən 320 manat təşkil  edir (1). Bu da, 

dövlətin ildə 1578,3 mln. manat büdcədən səhiyyəyə vəsait ayırması deməkdir.  Müvafiq 

məbləğ hazırkı səhiyyə xərcindən (665,3 mln. manat DSK-2014-cü il) 2,3 dəfə çoxdur. Yəni, 

dövlət ÜDM-in 2,7%-i qədər vəsaiti səhiyyənin maliyyələşməsinə yönəltməlidir. Və bu 

göstərici ÜST-nin səhiyyənin maliyyələşməsində optimal hesab etdiyi  məbləğə yaxındır. 

Lakin, Azərbaycanda dövlətin səhiyyə xərclərində ildən-ilə artım müşahidə olunsa da, bu 

vəsaitin ÜDM-ə nisbəti təxminən 1%-dir. Təhlildən də aydın olur ki, səhiyyə xərcləri xeyli 

artırılmalıdır və bu qədər vəsaiti yalnız dövlətin ödəməsi indiki şəraitdə çətindir. Bu məqsədlə 

səhiyyənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinə əsaslanan, iqtisadi 

baxımdan səmərəli maliyyələşdirmə modeli işlənib hazırlanmalıdır.  

Məlumat üçün bildirək ki, qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanan model 

Gürcüstan Respublikasında uğurla tətbiq olunur. Gürcüstanda 1998-ci ilə qədər səhiyyənin 

maliyyələşməsi ölkəmizdəki kimi Semaşko modelinə uyğun aparılırdı. Həmin ildə qəbul 

olunmuş “Səhiyyənin maliyyələşməsi Proqramı”na əsasən xəstəxanaların səhmdar 

cəmiyyətlərinə çevrilməsinə başlanıldı. Bu Proqram nəticəsində dövlət səhiyyə 

müəssisələrinin maliyyələşməsinə, tibbi heyətin əmək haqlarının ödənilməsinə və digər 

səhiyyə xərclərinə ödədiyi vəsaiti icbari tibbi sığortanın maliyyələşməsinə yönəltdi. Hazırda 

Gürcüstanda icbari tibbi sığorta proqramı uğurla inkişaf edir və bu proqram 3 mln. nəfər 

insanı əhatə edir. Sığorta proqramına əsasən ailə həkimi, doğuş xərcləri, laborator 

müayinələr və digər tibbi xidmətlər də sığorta hesabına ödənilir. Cərahiyyə əməliyyatı 

xərclərinin 70%-i, onkoloji xəstəliklərin müalicəsinin 80%-i dövlət büdcəsindən maliyyələşir. 

Proqramın maliyyələşməsinə dövlət 300 mln. vəsait ayırır (1). Fikrimizcə, qonşu Gürcüstanın 

təcrübəsindən ölkəmizdə də faydalanmaq məqsədəuyğun olardı.     

Azərbaycanda da səhiyyə müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və təsərrüfat hesabına 

maliyyələşmə prosesi həyata keçirilməlidir. Bu halda dövlət səhiyyənin maliyyələşməsinə 

xərclənən vəsaitin böyük bir hissəsindən azad olar ki, bu vəsaiti də icbari tibbi sığortanın 

maliyyələşməsinə yönəltmək mümkündür. Belə bir şəraitdə dövlət əsasən səhiyyə 

proqramlarına, səhiyyəyə nəzarətə vəsait ayırar. Nəzərə alsaq ki, hazırda səhiyyə xərclərinin 

308,6 mln. manatı əmək haqlarının ödənilməsinə, 367,1 mln. manatı xəstəxanaların 

saxlanılmasına xərclənir, onda bu proqrama keçid dövlətin səhiyyə xərclərinin ən azı 50%-ni  

icbari tibbi sığortaya yönəltməyə imkan verəcəkdir. Bu isə  330 mln. manat vəsait deməkdir. 

Fikrimizcə, dövlətin atacağı bu addım icbari tibbi sığortaya keçid üçün optimal şərait yarada 

bilər.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, Dünya Bankı ümumi səhiyyə xərclərinin hesablanması 

zamanı Azərbyacanda şəxsi xərclərdə leqal və qeyri-leqal ödənişlərin cəmini götürmüşdür (1). 

Azərbaycanın səhiyyə xərclərində şəxsi ödənişlərin həcminin çox yüksək olması, ümumi 

səhiyyə xərclərinin həcmini artırır. Belə ki, səhiyyə xərclərinin 73,3%-i şəxsi ödəmələrin  

payına düşür. Bu rəqəm dünya ölkələrinin analoji göstəriciləri ilə müqayisədə çox yüksəkdir. 

ÜST-nin statistik hesablamalarına əsasən, 2008-ci ildə Azərbaycan səhiyyədə şəxsi xərclərin 

həcminə görə 53 ölkə arasında Gürcüstan və Tacikistanı qabaqlayaraq 51-ci yeri tutub. 

Azərbaycanda şəxsi ödənişlərin belə yüksək olması təqdirolunası hal deyildir. Beynəlxalq 

Transparency İnternational Təşkilatının 2013-cü il üçün “Dünyada korrupsiyanın vəziyyəti 

haqqında hesabatı”nda göstərilir ki, Azərbaycan əhalisi səhiyyə xidmətlərindən istifadə 

edərkən ödənişin 44%-i həcmində korrupsiyaya məruz qalır (1). Səhiyyə sistemindəki neqativ 

hallar səhiyyə xidmətlərindən kütləvi  istifadənin qarşısını alır ki, bu da, sağlamlıq 

göstəriclərinin aşağı düşməsinə səbəb  olur. Azərbaycanda səhiyyə xidmətlərinin pulsuz 

olmasına baxmayaraq, səhiyyə xərclərində şəxsi ödəmələrin həcminin çox yüksək olması 
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səhiyyə sahəsinin korrupsiyaya məruz qaldığı faktını təsdiqləyir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

səhiyyə sahəsində qeyri-leqal ödənişlərə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi səhiyyədə şəxsi 

xərclərin 243,8 mln. manat azalmasına, təxminən 1972,9 mln. manat təşkil etməsinə səbəb 

olacaqdır. Azərbaycanda səhiyyə sahəsindəki korrupsiyanın məbləği aşağıdakı düsturla 

hesablanmışdır: 

QL=( ŞX-DX)*44% 

Burada: QL-qeyri-leqal ödənişlər, ŞX-şəxsi xərclər, DX -dərman  alışı xərcləridir. 

Qeyd olunanlar icbari tibbi sığortaya keçidin zəruriliyini bir daha əsaslandırır və 

dünyada səhiyyə sahəsində şəffaflığın qorunmasında ən yaxşı vasitə olduğunu isbatlayır. 

Dünya Bankının hesablamalarına əsasən, Azərbaycanda şəxsi xərclərin 3/4-ü (1662,5 mln. 

manat) (6) müvafiq xidmətlərin alışına xərclənir. Dərman alışı zamanı ƏDV-nin  ləğv 

edilməsi Azərbaycanda dərman xərclərinin 299,2 mln. manat azalmasına və 1363,3 

mln.manat təşkil etməsinə səbəb olacaqdır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, yuxarıda 

qeyd olunanların dövlət tərəfindən həyata keçirilməsi ilə səhiyyədə şəxsi xərcləri təqribən 

1343,7 mln. manata qədər azaltmaq mümkündür. Və belə olduqda, Azərbaycanda ümumi 

səhiyyə xərcləri təxminən  2486,3 mln. manat təşkil edəcəkdir.  

İcbari tibbi sığortanın maliyyələşməsində əhalinin rolu 

İcbari tibbi sığortanın maliyyələşməsinin digər iştirakçısı iqtisadiyyatda məşğul 

olanlardır. DSK-nın məlumatlarına əsasən, 2014-cü ildə Azərbaycanda məşğul əhalinin sayı 

4602,9 min nəfər olmuşdur. İcbari tibbi sığortanın maliyyələşməsində şəxsi ödəmələrin də  

müəyyən qədər payı olmalıdır və bu ÜST-in göstəricilərində də öz əksini tapmışdır. Bu amil 

əhali arasında  məsuliyyət  hissini də artırmış olar, belə ki, tibbi sığorta təminatına alınmış 

şəxs bu xidmətdən lüzumsuz istifadə etmir. ÜST-in statistik məlumatlarına əsasən, Avropa 

ölkələrində səhiyyədə şəxsi ödəmələrin həcmi ümumi səhiyyə xərclərinin 20-25%-ini təşkil 

edir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölkəmizdə də icbari tibbi sığortaya keçid zamanı şəxsi 

ödəmələr saxlanılmalıdır və bu əlavə 621,6 mln. manat deməkdir. 

Qeyd edilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda məşğul əhalinin 

üzərinə düşən yükün məbləği şəxsi xərclər nəzərə alınmaqla (1343,7-621,6) 722,1 mln. manat 

təşkil edəcəkdir. Bu halda, Azərbaycanda icbari tibbi sığortanı maliyyələşdirmək üçün məşğul 

əhalinin üzərinə aylıq gəlirinin təxminən  13 manatı qədər ödəmə yükü düşür. Burada əsas 

məsələ əhalinin bu vəsaiti ödəyə  bilib-bilməcəyini müəyyənləşdirməkdir. Apardığımız 

sorğunun nəticələrinə görə, “İcbari tibbi sığortanın maliyyələşməsi üçün aylıq nə qədər ödəniş 

edə bilərsiniz?” sualına respondentlərin 49,2 faizi 10-15 manat, 20,5 faizi 15-25 manat, 7,6 

faizi 25 manatdan çox, 22,7 faizi isə heç bir ödəniş edə bilməyəcəklərini cavabını vermişlər. 

Cavablardan da göründüyü kimi, icbari tibbi sığorta üçün aylıq 10-15 manat ödəmək 

istəyənlərin xüsusu çəkisi daha yüksəkdir ki, bu da bizim hesablamalarımızla uyğunluq təşkil 

edir. 

 İcbari tibbi sığortada işəgötürənlərin iştirakı  

Azərbaycanda sosial sığortanın ödəmə mexanizminə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır 

ki, “Sosial sığorta haqqında” Qanuna əsasən, o məcburidir. Sosial  sığorta haqqının məbləği 

 əmək ödənişinə (gəlirə) nisbətdə faizlə müəyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) vəsaitləri 

hesabına ödənilir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı nisbətdə bölüşdürülür:         

 Başqasını sosial sığorta edən şəxslər üçün - hesablanmış əməyin ödənişi fondunun və məcburi 

dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərin 22 faizi;   

 Əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə işləyənlər üçün - hesablanmış əmək haqqının 3 faizi; 

 Ticarət və tikinti sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki  şəxslər ölkə üzrə 

müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 50 faizi, digər sahələrdə sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki  şəxslər isə 20 faizi məbləğinin:  
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 - Bakı şəhərində 100 faizi; 

- Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi; 

- Respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi; 

- Rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi; 

- Kənd yerlərində 50 faizi  miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı  ödəyirlər. 

 Göründüyü kimi, Azərbaycanda sosial ödəmələrinin böyük hissəsi işəgötürən 

tərəfindən ödənilir. Bu göstəricini iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin analoji göstəriciləri 

ilə müqayisə etdikdə aydın olur ki, ölkəmizdə işəgğötürənlərin sosial ödəmə yükü çox 

yüksəkdir (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2.  

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrində sosial və vergi ödəmələri 

SAY ÖLKƏLƏR 

GƏLİR 

VERGİ 

İŞÇİDƏN 

S/Ö 

İŞÇİNİN 

CƏMİ 

VERGİ 

YÜKÜ 

İŞƏGÖTÜRƏN 

S/Ö 

CƏMİ 

SOSİAL  

VERGİ 

YÜKÜ 

1 FRANSA 10,2 9,5 19,7 30,6 40,1 

2 AVSTRİYA 12,3 14 26,3 22,6 36,6 

3 MACARISTAN 12,8 14,4 27,2 22,2 36,6 

4 YUNANISTAN 6,9 12,8 19,7 22,2 35 

5 BELÇİKA 22,1 10,8 32,9 23,2 34 

6 ALMANİYA 16 17,3 33,3 16,4 33,7 

7 ÇEXİYA 8,8 8,2 17 25,4 33,6 

8 SLOVENİYA 9,4 19 28,4 13,9 32,9 

9 SLOVAKİYA 7,4 10,5 17,9 21,8 32,3 

10 İTALİYA 16,1 7,2 23,3 24,3 31,5 

11 POLŞA 5,8 15,3 21,1 14,4 29,7 

12 İSVEÇ 13,6 5,3 18,9 23,9 29,2 

13 PORTUQALİYA 8,7 8,9 17,6 19,2 28,1 

14 İSPANİYA 13,5 4,9 18,4 23 27,9 

15 ESTONİYA 12,7 2,1 14,8 25,6 27,7 

16 TÜRKİYƏ 11,1 12,9 24 14,2 27,1 

17 AZƏRBAYCAN 14 3 17 22 25 

18 FİNLANDİYA 17,7 6,2 23,9 18,6 24,8 

19 YAPONİYA 6,6 12 18,6 12,6 24,6 

20 HOLLANDİYA 14,9 13,9 28,8 9,7 23,6 

21 LÜKSEMBURQ 13,8 11 24,8 11 22 

22 NORVEÇ 19,1 6,9 26 11,6 18,5 

23 İNGİLTƏRƏ 14,4 8,5 22,9 9,8 18,3 

24 KANADA 13,6 6,6 20,2 10,6 17,2 

25 KOREYA 4,4 7,4 11,8 9,2 16,6 

26 ABŞ 15,6 5,1 20,7 8,9 14 

27 SİM.İRLANDİYA 13,4 2,9 16,3 9,7 12,6 

28 İSVEÇRƏ 9,7 5,9 15,6 5,9 11,8 
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29 İSRAİL 7,5 7,3 14,8 4,4 11,7 

30 MEKSİKA 7,3 1,2 8,5 10,5 11,7 

31 İRLANDİYA 26,8 0,4 27,2 7,2 7,6 

32 ÇİLİ 0 7 7 0 7 

33 AVSTRALİYA 21,6 0 21,6 5,6 5,6 

34 DANİMARKA 36,2 2,7 38,9 0 2,7 

35 

YENİ 

ZELLANDİYA 16,4 0 16,4 0 0 

36 

 ORTA 

GÖSTƏRİCİ 13,1 8 21,2 14,6 22,6 

Mənbə:İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələrində sosial və vergi ödəmələri 2013, 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-wages-

2013_tax_wages-2013-en#page18 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, İƏİT ölkələri arasında işəgötürənin sosial ödəmə 

yükünün orta göstəricisi 14,6% təşkil edir ki, bu da Azərbaycandakı analoji göstəricidən 7,4% 

azdır. Müvafiq göstərici ABŞ-da 8,9%, İsveçrədə 5,9%, Danimarka, Yeni Zelandiya və Çilidə 

0%-dir. Yükün çox hissəsinin işəgötürənin üzərinədüşməsi, onları  işçilərlə müqavilə 

bağlamaqda maraqlı olmamasına gətirib çıxarır. Dünya Bankının göstəricilərinə əsasən, 

Azərbaycanda müqavilə olmadan əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin xüsusi çəkisi 2006-

cı ildə 59,5 faiz olmuşdur (1). Belə olduğu təqdirdə, dövlətin sosial yükü daha da artmış olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kölgə iqtisadiyyatının əsas səbəblərindən biri də, əməkhaqqından 

tutulan verginin və sosial sığorta haqqının ümumilikdə 39 faiz təşkil etməsidir. 

İqtisadiyyatda məşğul olanların icbari tibbi sığortada iştirakı 

Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın maliyyələşməsində işçinin ödəmə yükünü müəyyən 

etmək üçün bir işçiyə düşən aylıq vergi yükünü nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. 

Azərbaycanda bir işçiyə düşən sosial ödəmə yükü əmək haqqının 3% nisbətindədir. Bundan 

başqa, nəzərə almaq lazımdır ki, işçi əmək haqqının 14% nisbətində gəlir vergisi ödəyir. 

Beləliklə, bir isciyə əmək haqqının 17% məbləğində aylıq vergi yükü düşür. Ölkəmizdə bu 

göstərici İƏİT ölkələrinin orta göstəricisindən 4,2% aşağıdır. Buradan belə  nəticəyə gəlmək 

olar ki, icbari tibbi sığortanın maliyyələşməsidə  işçinin vergi yükünü artırmaq olar. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, hər bir işçi aylıq gəlirindən 13 manat ödəniş etməklə, 

icbari tibbi sığortanın maliyyələşməsində iştirak edə bilər. Dövlət  Statistika Komitəsinin 

məlumatlarına əsasən, 2014-cü ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 444,5 manat 

olmuşdur. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər bir  işçi əmək haqqının 3%-i həcmində 

ödəniş edərsə, ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsinə nail olmaq mümkündür. 

Bu göstərici İƏİT ölkələri arasındakı orta göstəricidən 1,2% aşağıdır. Nəticə olaraq, əhalinin 

məşğul təbəqəsi arasında gəlirə nisbətdə elə bölgü aparmaq lazımdır ki, hər bir işçi  aylıq 13 

manat icbari tibbi sığorta haqqı ödəməli olsun. Bu addım Azərbaycanda bütün vətəndaşların  

icbari tibbi sığortadan faydalanmasına  şərait yarada bilər. 

Nəticə  

Beləliklə, aparılan tədqiqatdan da aydın olur ki, bütün dünyada səhiyyənin 

maliyyələşməsində əsas rol oynayan icbari tibbi sığortanın fəaliyyətini ölkəmizdə də 

reallaşdırılması zəruridir. Bunun üçün dövlət və əhali həmrəy şəkildə öz iradəsini nümayiş 

etdirməlidir. Səhiyyə sistemində islahatlar aparılmalı, dərman alışı zamanı ƏDV ləğv 

edilməli, bu sistemə nəzarət gücləndirilməlidir. Aztəminatlı əhali qpuplarının tibbi sığortası 

dövlət tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bunlardan başqa, əhali icbari tibbi sığortanın 
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 maliyyələşməsində və ona nəzarət olunmasında fəal iştirak etməlidir. Hər bir şəxs qəbul 

etməlidir ki, icbari tibbi sığorta təminatına alınmaqla, özünün və ailəsinin sağlamlığı ilə 

əlaqədar ortaya çıxan problemləri aradan qaldırmaq üçün artıq xərclərdən sığortalanmış və 

daha etibarlı tibbi xidmətlər almaq imkanı əldə etmiş olur. Beləliklə də, əhalinin bütün  

təbəqələri səhiyyə xidmətlərindən lazımı səviyyədə istifadə etmək imkanı qazanır.   
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Аннотация 

В последние годы в системе здравоохранения проводятся серьезные реформы. Они 

оказали положительное влияние  на улучшение показателей здоровья населения, рост 

качества медицинских услуг, повышение социальной защиты населения. Однако на  

сегодняшний день отсутствие применения обязательного медицинского страхования в 

республике создает определенные проблемы в системе здравоохранения. В статье 

были указаны пути применения принудительного медицинского страхования в 

республике 

Ключевые слова: медицинское страхование, принудительное медицинское 

страхование, добровольное медицинское страхование, страховой базар, расходы на 

здравоохранение, страховые оплаты 
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Аннотация 
İn the last years, the serious reforms have been carried out in the health system in our republic. They have 

had a positive impact on improving health outcomes, increase quality of care, improving the social protection of 

the population. However, to date no application of mandatory health insurance in the country creates some 

problems in the health system. İn the article the ways of the realizing of the mandatory insurance system have 

been shown in our republic. 
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