
 

 

Pensiya əlçatanlığı: “Əmək pensiyaları haqqında” 

qanuna son dəyişiklərin qiymətləndirilməsi 

 

CESD Tədqiqat Qrupu 

 

 

 

Layihə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf 

Proqramı tərəfindən idarə edilir. Tədqiqatın məzmununa görə CESD məhsulliyyət daşıyır 

və heç bir halda Avropa Birliyinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının 

mövqeyi hesab edilə bilməz 

 

 

Bakı 

Sentyabr 2017 

 



Mündəricat 
 

Xülasə .............................................................................................................................................. 3 

Giriş ................................................................................................................................................ 4 

Pensiya təminatı sistemində islahatlar ......................................................................................... 6 

“Əmək pensiyaları haqqında” qanuna dəyişikliklərin əsas istiqamətləri ................................ 7 

Maliyyələşmə mexanizmləri üzrə dəyişiklər ............................................................................................ 7 

Pensiya təminatı hüququ əldə etmə üzrə yaş və əmək stajı tələblərində dəyişikliklər.......................... 13 

Əmək pensiyasının minimum həddinin müəyyənləşdirilməsi üzrə yeniliklər ...................................... 20 

Torpaq mülkiyyətçilərinin pensiya təminatı istiqmaətində vəziyyətin qiymətləndirilməsi ................... 22 

Nəticə............................................................................................................................................. 24 

Təkliflər ........................................................................................................................................ 26 

Ədəbiyyat siyahısı ........................................................................................................................ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xülasə 
 

Məqalədə pensiya islahatları fonunda “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanununa edələn dəyişiklərin dövlətin sosial siyasətinə və əhalinin gələcək pensiya təminatına 

təsirlərinə aydınlıq gətirilir. Həmçinin dəyişiklər ərtaflı şəkildə izah edilir və vətəndaşların 

qavrayacağı uslubda izahat xarakterli məlumatlar verilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi 10 mart 2017-ci il tarixində “Əmək pensiyaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 22 maddəsi üzrə 98 dəyişik qəbul edib. Dəyişiklərin 

geniş miqyaslı olması və pensiya təminatı sistemini köklü şəkildə yeni formaya salması əahtəli və 

anlaşıqlı izahı zərurətə çevirir. Beləliklə məqalədə Azərbaycanın pensiya təminatı mexanizminə 

daxil edilən “əmək pensiyasının minimum məbləği” kimi yeni anlayışlarla yanaşı, çıxarılan 

pensiya təminatının baza hissəsi kimi struktur əhəmiyyətli dəyişiklər geniş şəkildə izah edilib. 

Bundan başqa yaşa görə əmək pensiyası üçün müəyyən edilən minimum yaş həddinin 

dəyişdirilməsi, lakin bununla paralel olaraq göslənilən pensiya ödənişi müddətinə korrektənin 

edilməməsi, minimum pensiya kapitalı və 25 il əmək stajı kimi baryerlərin 

müəyyənləşdirilməsinin gələcək neqativ təsirlərinə geniş yer verilib. Eyni zamanda məqalədə yeni 

pensiya təminatı mexanizminin dövlət büdcəsində asılılığı azaltması ehtimalı ilə yanaşı  məcburi 

sosial sığorta yığımı üzrə stimullaşdırıcı olmaması səbəbindən daxilolmaların azalma ehtimalına 

da toxunulub. Sonda isə dəyişiklərin əhalinin sosial təminatında yaradacağı neqativ təsirləri 

azaltmaq və ədalətlilik səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə təkmilləşdirici xarakterli tövsiyyələr təklif 

edilib.   

 

Summary 

The article reviews the new reforms of the pension system, new changes to the 'Law on Labour 

Pensions of the Republic of Azerbaijan' and its influence on the future of the pension system in 

the country. The new changes to the law are reviewed in detail, and written in a simple language, 

which makes it easier for ordinary citizens to understand.  

On 10 March 2017, the Parliament of Azerbaijan adopted, in total, 98 changes to 22 articles of the 

'Law On labour pensions of the Republic of Azerbaijan'. It creates a need for the review and 

analysis of the new pension system and presents comprehensible explanation. Hence, the article 

explains not only the newly introduced terms such as ‘minimum amount of labour pension’, but 

also structural changes to the legislation and pension system. The article also reviews the 

controversial points in introduced changes, such not correcting the pension period, the minimum 

amount of pension and introducing 25-year work-period barriers, despite the change of the 

minimum pension age. This is one of the negative aspects of the new legislation.The article also 

exposes the contentious points such as the less dependency of the pension fund from the state 

budget, however, the new legislation also has no stimulating effect on the accumulation of the 

pension payments, which at the end will lead to the possible decrease of the income to the pension 

fund. 

At the end, the article proposes recommendations in order to decrease the negative effect of the 

changes to the pension security of the population and manage the equal distribution of the wealth. 

  

  



Giriş 
 

Sosial müdafiə müasir cəmiyyətlərdə inkişaf səviyyəsinin mühüm indikatorlarından hesab 

edilməkdədir. Beləki, müasir dövr üçün sosial müdafiə anlayışı insanların həyatı boyu 

qarşılaşacaqları ən müxtəlif risklərdən qorunması mexanzmi olmaqla fundamental insan 

haqlarından biridir1.  İnkişaf etmiş sosial müdafiə sistemi isə cəmiyyətin ən müxtəlif sosial 

qruplarını istənilən növ risklərə qarşı müdafiə edə bilməlidir. Bu bir həqiqətdir ki, son yüzillikdə 

dünya ölkələri sosial müdafiə sisteminin inkluzivliyini artırmaq, dayanıqlı pensiya təminatına nail 

olmaq və artan sosial yükü qarşılaya biləcək maliyyə mexanizmləri yaratmaq istiqamətində ciddi 

nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin, həyat standartlarının yüksəlməsi fonunda əhali sayının və orta 

yaş həddinin davamlı artımı, dövlət iqtisadiyyatının əhatə dairəsinin azalması kimi səbəblərdən 

sosial müdafiə sisteminin maliyyə dayanıqlığı davamlı olaraq risklərlə üzləşir. Bu səbəbdəndir ki, 

inkişaf etmiş dünya ölkələri pensiya təminatı sisteminin maliyyə mənbələrinin diversifikasiyasına 

və sosial sığorta yığımları üzrə müxtəlif təşviqedici proqramların tətbiq edilməsinə çalışırlar.  

Yuxarıda sadalanan bütün qlobal problemlərlə yanaşı ötən əsrin 90-cı illərində SSRİ-nin 

dağılması fonunda sosial müdafiə alətlərinin məhv olması, yeni iqtisadi sistemə keçid kimi 

faktorlar Azərbaycanda pensiya təmaniatı sistemini ciddi şəkilədə zəiflətmişdi. 1992-ci ilin yanvar 

ayından etibarən Azərbaycanda sosial sığortanın tətbiqinə başlanılsa da ondan əvvəlki dövr üzrə 

çalışanlar üçün pensiya təminatının yaradılması dövlət maliyyələşdirməsi olmadan mümkün 

olmamışdır. Hazırda Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin gəlirlərində dövlət büdcəsindən 

ayırmalar orta hesabla 38% təşkil edir. Həyata keşirilən aktuar qiymətləndirmələrin nəticəsində 

hökumət o qənaətə gəlib ki, gələcəkdə Azərbaycanın pensiya sistemi maliyyə çatışmazlığı ilə 

üzləşə bilər2. 

 Dövlət büdcəsindən asılılığın aradan qaldırılması və daha dayanıqlı pensiya təminatı 

sisteminin yaradılması isə mühüm islahatlar tələb edir. Məhz bu kimi məqsdləri əsas gətirərək  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 10 mart 2017-ci il tarixində “Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikləri qəbul edib3. Qeyd edək ki, qanuna 

dəyişiklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 noyabr 2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiqlənən “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin 

                                                           
1 İbrahim Atilla Acar, İsmail Kitapçı, “Sosial Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiyedeki emeklilik sistemindeki 
değişim”, baxış tarixi: 22.08.2017, səh: 77-78 
http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/154/6.ibrahimattilaacar.ismailkitapci.pdf  
2 Trend Xəbər Agentliyi, “DSMF: Azərbaycanın pensiya sistemi maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşə bilər”, 28.09.2017 
https://az.trend.az/business/economy/2437614.html  
3 Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (Azərtac), “Milli Məclisdə “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunda 
dəyişikliklər qəbul edilib”, 10.03.2017 
http://azertag.az/xeber/1042166  

http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/154/6.ibrahimattilaacar.ismailkitapci.pdf
https://az.trend.az/business/economy/2437614.html
http://azertag.az/xeber/1042166


islahatı Konsepsiyası”4 sənədinin tədbirlər planın icrası fonunda edilib. Beləliklə 10 mart 2017-ci 

il tarixində qanunverici orqan “Əmək pensiyaları haqqında” qanunun 22 maddəsi üzrə 98 

dəyişikliyi qəbul edib.  

Bu tədqiqatın əsas məqsədi “Əmək pensiyaları haqqında” qanuna edilən dəyişiklərin 

əhatəli təhlili, bu istiqamətdə maarifləndirmə işlərinin dərinləşdirilməsi və yeni qaydalar fonunda 

formalaşan pensiya təminatı sisteminin qiymətləndirilməsidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi, “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
pensiya təminatı sisteminin islahatı KONSEPSİYASI”, 04.11.2014 
http://president.az/articles/13330  

http://president.az/articles/13330


Pensiya təminatı sistemində islahatlar 
 

2014-cü ildə pensiya sisteminin islahatı konsepsiyasının təsdiqlənməsi ilə hökumət yeni 

pensiya təminatı mexanizmlərinin gələcək meyarları haqqında ilkin mülahizələrini 

ictimailəşdirmiş oldu. Beləki, konsepsiyanın təhlili göstərir ki, hökumət bütün vasiatələrdən 

istifadə edərək dövlətin sosial öhdəliklərini azaltmaq istəyir. Həmçinin real pensiya məbləği ilə 

iqtisadi mühit arasında asılılığı artırmaq yolu ilə gələcək pensiya təminatı səviyəsinin 

məhsuliyyətini vətəndaşların üzərinə yönəltməyə çalışır. Bu məqsədlə konsepsiya əsasən 

aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətlərin göstərilməsi öhdəliyi müəyyənləşdirmişdi: 

1. Pensiya təminatının büdcə vəsaitlərindən asılılığının azaldılması (sığorta prinsiplərinə 

əsaslanmayan xərclərin minimum həddə salınması);  

2. Sosial sığorta yığımının həcmi və təyin edilən pensiya məbləğinin həcmi arasında 

funksional asılılığın artırılması; 

3. Pensiya təminatı sisteminin maliyyələşdirilməsində dövlət öhdəliklərinin 

konkretləşdirilməsi; 

4. Pensiya hüququ yaradan faktor kimi “minimum yaş həddi” və “minimum əmək stajı” 

anlayışlarına paralel olaraq  “minimum pensiya kapitalı” anlayışına keçilməsi; 

5. Sığorta olunmada könüllü yığım komponentinin tətbiqi imkanlarının yaradılması; 

6. Qeyri-dövlət pensiya fondlarının (institutlarının) təşkili imkanlarının yaradılması; 

Qeyd edək ki, hökumət hesab edir ki, Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatı 

münasibətlərinin tətbiqi, sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələyə daxil olması əhalinin sosial 

müdafiəsinin beynəlxalq standartlara uyğun mexanizmlər əsasında təşkilinə daha çox imkan 

yaradır, bu da iqtisadiyyat və sosial həyatı bir-birinə bağlayacaq sığorta-pensiya sisteminin 

hərtərəfli inkişafını zərurətə çevirir5.  

 

 

                                                           
5 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, «2009—2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”, baxış tarixi: 18.08.2017 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-
0JS1r_nVAhUBbBoKHaaEBUkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sspf.gov.az%2Fupload%2Ffile%2Fqanunvericil
ik%2Fferman_serancam%2Fnumber_111.doc&usg=AFQjCNH06nciqQjAD79-bFx2on-XS-z6ng  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0JS1r_nVAhUBbBoKHaaEBUkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sspf.gov.az%2Fupload%2Ffile%2Fqanunvericilik%2Fferman_serancam%2Fnumber_111.doc&usg=AFQjCNH06nciqQjAD79-bFx2on-XS-z6ng
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0JS1r_nVAhUBbBoKHaaEBUkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sspf.gov.az%2Fupload%2Ffile%2Fqanunvericilik%2Fferman_serancam%2Fnumber_111.doc&usg=AFQjCNH06nciqQjAD79-bFx2on-XS-z6ng
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0JS1r_nVAhUBbBoKHaaEBUkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sspf.gov.az%2Fupload%2Ffile%2Fqanunvericilik%2Fferman_serancam%2Fnumber_111.doc&usg=AFQjCNH06nciqQjAD79-bFx2on-XS-z6ng


“Əmək pensiyaları haqqında” qanuna dəyişikliklərin əsas 

istiqamətləri 
 

Maliyyələşmə mexanizmləri üzrə dəyişiklər 
 

Qeyd edək ki, pensiya islahatı konsepsiyasında da nəzərdə tutulduğu kimi, pensiya təminatı 

sisteminin maliyyələşmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə büdcə asılılığının 

azaldılması, sığorta yığımı ilə pensiya ödənişi arasında mütənasibliyin təmin edilməsi 

(optimallığın artırılması) və dayanıqlılığın artırılması qanuna dəyişiklərin əsas mahiyyətini təşkil 

edib. Nəticədə 2017-ci ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanda əmək pensiyaları üzrə 3 pilləli 

sistemdən 2 pilləli sistemə keçid baş verib. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə müzakirələr uzun müddət 

əvvəl başlayıb. Lakin, məsələ iqtisadi konyukturun dəyişməsi fonunda (dövlət gəlirlərinin 

azalması) real müzakirə mövzusuna çevrilib, sürətlənib və konkret dəyişiklər edilib.     

Maliyyələşmə üzrə dəyişiklərin müqayisəli qiymətləndirilməsi və asan qavranılması  

məqsədi ilə təhlil zamanı bəzi hissələrdə “dəyişiklərdən əvvəl” və “dəyişiklərdən sonra” başlığı 

altında izahatlar yerləşdirilib.  

İlk olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında əmək pensiyaları yaşa görə, əlilliyə 

görə və ailə başçısını itirməyə görə olmaqla 3 növə ayrılır.  Hər bir pensiya növü isə öz 

strukturuna görə biri birindən fərqlənir. Pensiya növlərinin tərkibi müqayisəli formada aşağıdakı 

kimidir. 

Dəyişiklikdən əvvəl Dəyişiklikdən sonra 

Yaşa görə əmək pensiyası: 

- baza hissəsi 

- sığorta hissəsi 

- yığım hissəsi 

Yaşa görə əmək pensiyası: 

- sığorta hissəsi 

- yığım hissəsi 

Əlilliyə görə əmək pensiyası: 

- baza hissəsi 

- sığorta hissəsi 

- yığım hissəsi 

Əlilliyə görə əmək pensiyası: 

- sığorta hissəsi 

- yığım hissəsi 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası: 

- baza hissəsi 

- sığorta hissəsi 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası: 

- sığorta hissəsi 

 



 

Göründüyü kimi, yeni qanunda əmək pensiyasının baza hissəsi və yaxud əmək pensiyasının 

birinci pilləsi ləgv edilib6 (qeyd: əmək pensiyasının baza hissəsi əmək pensiyaçılarının sosial 

müdafiəsinin dövlət təminatı hesab edilirdi). Bu isə o deməkdir ki, yeni qanunun tətbiq edildiyi 1 

iyul 2017-ci il tarixindən sonra əmək pensiyası hüququ əldə edən ölkə vətəndaşları üçün pensiya 

məbləğinin əsasən dövlət büdcəsi olmaqla digər mənbələrdən maliyyələşməsi həyata 

keçirilməyəcək. Pensiya məbləği vətəndaşın fərdi yığımları (icbari hissə- Məcburi Dövlət Sosial 

Sığorta Haqqı (bundan sonra: MDSSH) və künüllü – yığım hissə) hesabına formalaşacaq. Məqsəd 

pensiya təminatının fərdlər hesabına maliyyələşməsinə nail olmaq yolu ilə dövlət büdcəsinin xərc 

yükünü azaltmaq və müxtəlif iqtisadi fluktasiyalara uyğunluğu təmin etməkdir.  

Beləliklə yeni pensiya təminatı mexanizmlərinin tələbinə uyğun olaraq pensiya məbləği 

aşağıdakı qaydada müəyyən ediləcək: 

1) Yaşa görə əmək pensiyası =  Yaşa görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi (SH) + Yaşa 

görə əmək pensiyasının yığım hissəsi (YH) 

     burada 

o SH - fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalının gözlənilən 

pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayına nisbəti şəklində hesablanan məbləğdir 

(QEYD: "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 mart 2016-cı il tarixli 

Fərmanına əsasən gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 144 aydır (12 il)7) 

o YH - fərdi hesabın yığım hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalının gözlənilən 

pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayına nisbəti şəklində hesablanan 

məbləğdir; 

2) Əlilliyə görə əmək pensiyası =  əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi (HS) + 

əlilliy görə əmək pensiyasının yığım hissəsi (YH) 

o SH - əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hisssi həmin günədək fərdi hesabın 

sığorta hissəsində yığılan pensiya kapitalının gözlənilən pensiya ödənişi 

müddətinin sayı ilə sığorta davamiyyəti əmsalının hasilinə bölmək yolu ilə alınınan 

göstəricidir. Sığorta davamiyyəti əmsalı isə öz növbəsində əlilliyə görə əmək 

                                                           
6 E-qanun, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 4, baxış tarixi: 17.08.2017 
http://www.e-qanun.az/framework/11566  
7 E-qanun, "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikasi Prezidentinin Fərmani”, 2.11-ci bənd, 06.03.2006 
http://www.e-qanun.az/framework/11617  

http://www.e-qanun.az/framework/11566
http://www.e-qanun.az/framework/11617


pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı aylarının sayının 192-yə olan nisbəti 

şəklində müəyyənləşdirilir. 

o YH -  fərdi hesabın yığım hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalının gözlənilən 

pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayına nisbəti şəklində hesablanan 

məbləğdir; 

3) Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası =  Yaşa görə əmək pensiyasının sığorta 

hissəsi (SH)  

Beləliklə yeni dəyişiklərdən sonra vətəndaşın pensiya məbləği ilə onun əmək fəaliyyəti, 

sığorta ödənişləri arasında asılılıq 100% olacaq.  

Digər bir dəyişiklik isə fərdi hesabda cəmlənən məcburi dövlət sosial sığorta haqqının 

(MDSSH) proporsiyası üzrə aparılıb. Beləki, yeni qaydalara əsasən sığortaolunanlar tərəfindən 

ödənilmiş MDSSH-nin 90%-i fərdi hesabın sığorta hissəsində cəmlənir [bax: “Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 1.0.8]. 1 iyul 2017-ci il tarixinə qədər bu 

göstərici 50% olub8. Sosial sığorta ödənişinin digər 50 faizlik hissəsi isə DSMF-nin saxlanması, 

müavinatların ödənilməsi və s. istiqamətlərə sərf edilirdi.   

 Əmək pensiyasının baza hissəsinin ləğv edilməsinə baxmayaraq dövlət büdcəsi sistemin 

maliyyələşməsində bundan sonra da iştirak edəcəkdir. Beləki, qanunvericiliyə edilən dəyişiklərə 

uyğun olaraq aşağıdakı kateqoriya pensiyaların tərkibi üzrə maliyyələşmənin əsas mənbəyi dövlət 

büdcəsi olacaqdır. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. Əmək pensiyasının sığorta hissəsinin 1992-ci ilin yanvarın 1-dək qazanılmış pensiya 

kapitalına əsasən formalaşan hissəsi; 

2. Əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavələr (bu əlavələr əsasən əhalinin aztəminatlı, 

fiziki məhdudiyyətli və xüsusi statuslu ( milli qəhrəmanların və şəhidlərin ailə üzvləri 

kimi) şəxslərin pensiyasının sığorta hissəsini gücləndirmək məqsədi ilə edilir); 

3. Qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr; 

4. 01 iyul 2017-ci il tarixnədək pensiya təyinatı edilmiş vətəndaşların pensiyasının baza 

hissəsinin maliyyələşdirilməsi. 

Beləliklə dövlət büdcəsindən maliyyələşmə xüsusi hallar üzrə - pensiya məbləğinin sığorta 

hissəsinə edilən əlavələrin və staja görə əmək pensiyasına edilən əlavələrin [bax: “Əmək 

pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 6, maddə 19, maddə 20, 

                                                           
8 E-qanun, "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikasi Prezidentinin Fərmani”, 2.9-cu bənd, 06.03.2006 
http://www.e-qanun.az/framework/11617  

http://www.e-qanun.az/framework/11617


maddə] təmin edilməsi – aparılacaq. Nəticədə 2018-ci ildən başlayaraq pensiya təminatı sisteminin 

dövlət büdcəsindən malyyələşdirilməsi xərcləri əhəmiyyətli səviyyədə azalacaq. Buna 

baxmayaraq əmək bazarında illeqal fəaliyyətin geniş yayılması pensiya təminatı sistemi üçün 

başlıca risk olaraq qalır.   

QEYD: 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan məcburi dövlət sosial sığortası, əmək pensiyaları 

sahəsində idarəetməni həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı Dövlət Sosial Müdafiə 

Fonddur (DSMF)9. Qurum Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 30 sentyabr tarixli 

233 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Pensiya Fondunun və Azərbaycan 

Respublikasının Sosial Sığorta Fondunun (DSMF) bazasında yaradılıb10. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 18 mart 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə DSMF Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturuna daxil edilib11.  

Pensiya təminatı sisteminin maliyyələşməsində dövlət büdcəsindən ayırmaların 

əhəmiyyətini daha dolğun təsvir etmək məqsədi ilə DSMF-nun son illər üzrə maliyyə 

göstəricilərinə diqqət etmək məqsəduyğun olaradı [bax: cədvəl 1]. 

Cədvəl 1: DSMF-nin gəlirləri, min manatla 

Illər 2014 2015 2016 2017(proqnoz) 

Cəmi gəlirlər 2896849,02 

 

2914655,46 3178053.65 

 

3400000,0 

 

Dövlət büdcəsindən transfertlər 1142033,60 

 

1100000,0 

 

1246000,0 1270000,0 

 

Dövlət büdcəsindən transfertlərin 

DSMF-nin ümumi gəlirlərində xüsusi 

çəkisi 

39.4% 37.8% 39.2% 37.4% 

Fondun öz gəlirəri 1754815.42 1814655.5 1932053.65 2130000,0 

O cümlədən: 

- məcburi dövlət sosial sığorta 

haqları üzrə gəlirlər 

1743743.42 1805133.75 1920994.79 2125000.0 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

üzrə gəlirlərin DSMF-nin ümumi 

gəlilərində xüsusi çəkisi 

60.2% 61.9% 60.5% 62.5% 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, 2017  

                                                           
9 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu,  
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında ƏSASNAMƏ”, baxış tarixi: 17.08.2017 
http://sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=17&id=327  
10 E-qanun, “Azərbaycan  Respublikası Dövlət Sosial  Müdafiə  Fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı”, baxış tarixi: 17.08.2017  
http://www.e-qanun.az/framework/7782  
11 “Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı”, baxış tarixi: 17.08.2017 
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/4/25/information/219  

http://sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=17&id=327
http://www.e-qanun.az/framework/7782
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/4/25/information/219


Göründüyü kimi, DSMF-nin gəlirlərində dövlət büdcəsindən transfertin həcmi kifayət 

qədər yüksəkdir ki, bu da ictimai gəlirlərin azalması halında pensiya təminatı sistemi üçün riskləri 

artıran əsas məqamlardan hesab edilir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə gəlirlər ən yaxşı 

halda DSMF xərclərinin 62 faizini ödəyə bilir.  

Eyni zamanda əmək pensiyası üzrə xərclərin məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 

yığımlar hesabına ödənilməsində də mühüm çətinliklər qalmaqdadır. Beləki, təhlillər göstərir ki, 

dövlət dəstəyi olmadıqda bu xərclərin ən yaxşı halda yalnız 64%-i ödənə bilər [bax: cədvəl 2].   

Cədvəl 2: Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə gəlirlərlə əmək pensiyalarının 

ödənilməsi xərcləri, müqayisəli şəkildə, min manatla 

İllər 2014 2015 2016 

Əmək pensiyalarının ödənilməsi xərcləri 2736911.55 2797654.13 3042842.26 

O cümlədən: 

- əmək pensiyalarının baza hissəsi üzrə 

xərclər 

1523955.63 1535380.76 1709496.81 

- əmək pensiyalarının sığorta hissəsi üzrə 

xərclər 

1212955.92 1262273.37 1333345.45 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 

gəlirlər 

1743743.42 1805133.75 1920994.79 

MDSSH-nın əmək pensiyaları üzrə xərclərdə 

xüsusi çəkisi12 

63.7% 64.5% 63.1% 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası13, 2017  

2014-2016-cı illər üzrə statistik təhlil zamanı məlum olur ki, əmək pensiyaları üzrə 

xərclərin orta hesabla 55.6%-i onun baza hissəsi hesabına formalaşıb. Yeni qanunvericilikdə bu 

hissəsinin ləğv edilməsi növbəti illər üzrə orta pensiya məbləğinin azalmasını şərtləndirəcək. 

Çünki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi əmək bazarında şərtlər güclü pensiya təminatının 

formalaşdırılması üçün uyğun deyil. Əhalinin böyük bir qismi hələ də qeyri-rəsmi əmək fəaliyyəti 

ilə məşğuldur. Bu sahədə mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək məqsədi ilə kiçik bir təhlilin 

aparılması kifayətdir.  

Beləki, rəsmi statistikaya görə 2016-cı ilin sonuna Azərbaycanda məşğul əhainin sayı 4 

milyon 759 min nəfərdir (ARDSK, 2017). Bunlardan 1 milyon 514 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət 

və özəl sektorunda muzdlu fəaliyyətlə məşğuldur14. Başqa sözlə cəmi məşğul əhalinin 32.4%-i 

rəsmi əmək müqaviləsi əsasında çalışır. Yəni məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb edilib. Fərdi 

                                                           
12 qeyd: bu göstərici pensiya təminatı sisteminin maliyyə dayanıqlığını ölçmək üçün istifadə edilə bilər 
13 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrasına rəy”, 17.08.2017, səh: 46 
http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf  
14 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, “Azərbaycan Rəqəmlərdə 2017”, baxış tarixi: 17.08.2017, 
səh: 31,  
http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/  

http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf
http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/


sahibkar kimi qeydiyyatda olanların sayı isə 685.4 min nəfərdir. Üçüncülər isə torpaq 

mülkiyyətçiləridir ki, onların MDSSH ödənişlərin məbləği kifayət qədər kiçik məbləğ olduğu üçün 

gələcək pensiya təminatlarında ciddi əhəmiyyətə malik deyil (torpaq mülkiyyətçilərinin pensiya 

təminatı haqqında sonrakı bölümlərdə geniş təhlil aparılacaq). Onu da qeyd edək ki, hazırda 

Azərbaycanda könüllü sosial sığorta yığımın tətbiqi inkişaf etməyib. Yəni rəsmi olaraq muzdlu 

fəaliyyətlə məşğul olmayan yaxud rəsmi olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti göstərməyən şəxslər üzrə 

sosial sığorta yığımından danışmaq doğru olmazdı. Beləliklə aydın olur ki, bu gün rəsmi olaraq 

məşğul hesab edilən ölkə vətəndaşlarının ən yaxşı halda 2 milyon 199.4 min nəfəri (əgər fərdi 

sahibkar olaraq dövlət qeydiyyatına alınan şəxslər aktiv fəaliyyətlə məşğuldursa) və yaxud 46.2%-

i məcburi sosial sığorta ödəyicisidir. Başqa sözlə rəsmi olaraq məşğul hesab edilən hər 2 nəfərdən 

ən yaxşı halda biri pensiya yığımlarına dəstək verir. Digər bir problem isə ondan ibarətdir ki, qeyri-

dövlət sektorunda muzdla çalışanların əmək haqqı məbləği əksər hallarda olduğundan dəfələrlə az 

rəsmiləşdirilir. Bu məsələdə maraqlı tərəf işəgötürənlərdir. Çünki, iş yeri sahibləri bu yolla 

məcburi sosial sığorta üçün ayırmaların həcmini azalda bilirlər. Əmək bazarında təklifin çox 

olması tələbin isə son illər davamlı azalması işçilərin öz hüquqlarını müdafiə etmə mühitinə 

neqativ təsir edir. Yəni əksər hallarda işçi işəgötürənin diqtə etdiyi şərtləri qəbul etmək 

məcburiyyətində qalır. Butün bu çatışmazlıqlarla yanaşı Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi 

nəzarət tədbirləri nəticəsində aydın olub ki, faktiki olaraq fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 

subyektləri üzrə məcburi sosial sığorta ödənişləri, işçilər üzrə hesablanmış əməkhaqqı fondu üzrə 

uçot problemi mövcuddur. Beləki, vergi orqanlarında əksini tapan göstəricilərlə DSMF-də olan 

göstəricilər arasında fərqlər olub15. Bu isə o deməkdir ki, iki dövlət qurumu arasında komunikasiya 

dəqiq mexanizmlər əsasında qurulmayıb yaxud idarəetmədə ciddi nöqsanlar var.  

Pensiya təminatı sisteminin digər bir problemi isə pensiya təyinatı zamanı müşahidə edilən 

nöqsanlardır. Beləki, bir sıra hallarda vətəndaşların haqsız olaraq pensiya hüququndan istifadə 

etdiyi hallar müşahidə edilir. Buna səbəb isə bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumda rüşvət kimi 

neqativ faktorların tam aradan qaldırıla bilməməsidir. Nəticədə minlərlə vətəndaş penisiya çıxma 

hüququ olmadan yəni heç bir kateqoriyaya cavab vermədiyi halda saxtalaşdırılmış sənədlər 

əsasında pensiyaya çıxarılır. Oxşar problemlər müavinatların təyin edilməsi zamanı da müşahidə 

edilir. Bu isə son nəticədə DSMF-nin xərclərini artırmaqla dövlət maliyyəsindən asılılığı artırır. 

Qeyd edək ki, bu kimi faktlar hətta Hesablama Palatasının rəylərində də öz əksini tapıb16.  

                                                           
15 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrasına rəy”, 17.08.2017, səh: 41 
http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf 
16 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrasına rəy”, 17.08.2017, səh: 47, 
52,  
http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf 

http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf
http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2016-SON_FINAL.pdf


Göründüyü kimi bu gün sosial təminat sisteminin gücləndirilməsi, sistemin maliyyə 

asılılığının azaldılması (gəlirlər və xərclər arasında uyğunluğun təmin edilməsi) üçün ilk olaraq 

müxtəlif yollarla (təşviq, sərt sanksiyaların tətbiqi və s.) hökumət əmək bazarının leqallaşmasına 

çalışmalıdır. Bu yolla DSMF-nun gəlirlərini dəfələrlə artırmaq mümkündür. İkincisi isə pensiya 

təyinatı mexanizmlərini şəffaflaşdırmaq yolu ilə xərclərin həcmi tənzimləməlidir.  

 

 

 

 

 

 

Pensiya təminatı hüququ əldə etmə üzrə yaş və əmək stajı tələblərində dəyişikliklər 

 

İlk növbədə qeyd etmək lazımıdır ki, Milli Məclisin 10 mart 2017-ci il tarixli qərarı ilə 

əmək pensiyası hüququnun əldə edilməsi üzrə yaş həddinə edilən dəyişiklər ictimai müzakirələrin 

əsas mövzusu olmaqla narazılıq doğuran mühüm məqamlardan biridir. Beləliklə bu istiqamətdə 

daha geniş və müqayisəli təhlilin aparılması dəyişiklərin qiymətləndirilməsi baxımından 

əhəmiyyətli olardı.  

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi yeni iqtisadi konyuktur fonunda əmək pensiyası haqqında 

qanuna edilən dəyişiklər daha çox xərclərin tənzimlənməsi və gəlirlərə uyğunlaşdırma məsələlərini 

özündə əks etdirib. Məqsəd növbəti illər üzrə pensiya təminatı hüququnu əldə edənlərin sayının 

azaldılması, orta pensiya təminatı dövrünün azaldılması, eyni zamanda MDSSH ödəyənlərin 

sayının artırılması yolu ilə 1 pensiya alan vətəndaş üçün sığorta haqqı ödəyən vətəndaşın sayının 

artırılmasıdır. 

Penisya yaşı həddi ilə bağlı son dəyişiklər əsasən aşağıdakı iki istiqaməti əhatə edib: 

I. yaşa görə əmək pensiyasının təminatı əldə etmə hüququ üzrə; 

II. güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təminatı əldə etmə hüququ üzrə; 

Qeyd edək ki, hər iki istiqamətdə pensiya hüququ əldə etmə şərtlərinə edələn dəyişiklər 

ağırlaşdırıcı xarakterli olub.  

Yaşa görə əmək pensiyası üçün minimum yaş həddi hər il 6 ay artırılmaq şərti ilə qadınlar 

üçün 2027-ci ilin iyul ayının 1-dək, kişilər üçün isə 2021-ci ilin iyul ayının 1-dək artırılacaq [bax: 

cədvəl 3]. Beləliklə növbəti 4 ilin sonunda kişilər yaşa görə əmək pensiyası hüququnu 65 yaş 



tamam olduqda, növbəti 10 ilin sonunda isə qadınlar yaşa görə əmək pensiyası hüququnu 65 yaş 

tamam olduqda əldə edəcəklər. 

Cədvəl 3: Növbəti illər üzrə əmək pensiyası üçün minimum yaş həddinin dəyişmə dinamikası 

İllər üzrə Kişilər Qadınlar 

01.07.2017-01.07.2018 63.5 60.5 

01.07.2018-01.07.2019 64 61 

01.07.2019-01.07.2020 64.5 61.5 

01.07.2020-01.07.2021 65 62 

01.07.2021-01.07.2022 65 62.5 

01.07.2022-01.07.2023 65 63 

01.07.2023-01.07.2024 65 63.5 

01.07.2024-01.07.2025 65 64 

01.07.2025-01.07.2026 65 64.5 

01.07.2026-01.07.2027 65 65 

Mənbə: Qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq müəllif tərəfindən hazırlanıb, 2017 

Qeyd edək ki, dəyişiklərə qədər bu göstərici qadınlar üçün 60 yaş, kişilər üçün isə 63 yaş 

olub [bax: “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Fəsil II, maddə 

7]. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq 2027-ci ildə Azərbaycanda qadınlar və kişilər üzrə yaşa görə 

əmək pensiyası hüququ üçün yaş kriteriyası bərabərləşəcək. Hökumət bu dəyişikləri orta ömür 

müddətinin artması ilə izah edir.  Lakin, müqayisəli təhlillər onu göstərir ki yeni qaydalar 

gözlənilən pensiya ödənişi müddətini əhəmiyyətli səviyyədə azaldacaq. 

Dünya ölkələri üzrə statistik təhlillər zamanı məlum olur ki, hazırda yaşa görə əmək 

pensiyası üçün 65 yaş minimumunun tətbiqi daha çox Şimali və Cənubi Amerika ölkələrində 

(Kanada, Meksika, Brazilya, Argentina, Çili, Peru, Ekvador, Boliviya) və Avropa ölkələrində 

(İspaniya, Albaniya, Finlandiya, Avstriya, Slovakiya, İtaliya, Yunanıstan) yayılıb. Bununla belə 

Afrika ölkələrindən Nigeriya, Konqo, ÇAD, Asiya ölkələrindən Yaponiya, Tayvan, Hon Konq və 

Gürcustanda da 65 yaş həddi tətbiq edilir17. Dünyada müvafiq göstərici üzrə ən yüksək hədd 70 

yaş olmaqla Cənubi Afrikada yerləşən Lesotoda tətbiq edilir18. ABŞ, Fransa, Almaniya, Norveç, 

Polşa, İsrail, İngiltərə kimi ölkələrdə isə yaş həddi qadın və kişilər üzrə bərabər olmaqla 67 yaş 

müəyyən edilib.  

Digər tərəfdən onu da qeyd etmək lazımdır ki, yaşa görə əmək pensiyası üçün tətbiq edilən 

minimum yaş həddi üzrə gender fərqi aradan qaldırılan ölkələrin də sayı artmaqdadır. Hazırda 

ABŞ, Kanada, Meksika, Peru, Boliviya, Paraqvay, Norveç, İngiltərə, Fransa, Almaniya, İspaniya, 

                                                           
17 Qeyd: müqayisə zamanı kişilər üçün tətbiq edilən minimum yaş həddi əsas götürülüb. 
18 World Bank, baxış tarixi: 17.08.2017 
 http://wbl.worldbank.org/data/exploretopics/getting-a-job 

http://wbl.worldbank.org/data/exploretopics/getting-a-job


Portuqaliya, İsveç, Finlandiya, Yaponiya, Hindistan, İndoneziya, Filippin kimi ölkələrlə yanaşı 

əksər Mərkəzi Afrika ölkələrində kişi və qadınlar üçün müvafiq göstərici hər iki cinsin 

nümayəndələri üçün bərabərdir19. Ümumilikdə isə günümüzdə cinsi fərqin tətbiq edilmədiyi 

ölkələrin sayı 130 –dan çoxdur [Dünya Bankı, 2017].   

Keçmiş SSRİ ölkələri üzrə hazırda tətbiq edilən ən yüksək əmək pensiyası üzrə minimum 

yaş həddi hazırda Gürcüstan, Latviya və Litvadadır (65 yaş). Sonrakı yerləri isə 63.5 yaşla 

Azərbaycan, 63 yaşla Qazağıstan, Qırğızıstan, Taciqistan, Ermənistan və Estoniya paylaşır. 

Rusiya, Ukrayna, Belarusiya kimi ölkələrdə müvafiq həddi 60 yaşdır20.  Bundan başqa hazırda bu 

qrupa daxil olan 6 ölkədə (Latviya, Litviya, Ukrayna, Qazağıstan, Ermənistan, Estoniya)  yaş həddi 

üzrə gender fərqliliyi aradan qaldırılıb [bax: diaqram 1].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Dünya Bankı, 2017 

Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, Azərbaycanda yaşa görə əmək pensiyası üçün tələb 

edilən minimum yaş həddi keçmiş SSRİ ölkələri üzrə orta səviyyədən yuxarı müəyyən edilib. 

                                                           
19 ChartsBin, “Difference Between Retirement Age: Men and Women”, baxış tarixi: 17.08.2017 
http://chartsbin.com/view/2466  
20 World Bank, baxış tarixi: 17.08.2017 
 http://wbl.worldbank.org/data/exploretopics/getting-a-job  

Diaqram 1: Keçmiş SSRİ ölkələri üzrə 
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Lakin, bu indikator üzrə daha dəqiq müqayisə aparmaq üçün orta ömür göstəricisi mühüm meyar 

hesab edilir. Beləki, orta ömür səviyyəsini artımı minimum pensiya yaş həddi müəyyənləşdirilməsi 

zamanı əsas amillərdən hesab edilir. 

Diaqram 2: Doğum anında gözlənilən orta ömür göstəricisi və minimum pensiya yaş həddi 

arasında fərq 

 

Mənbə: Dünya Bankının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hesablanıb, 2017 

Beləliklə müqayisəli təhlil zamanı aydın olur ki, keçmiş SSRİ ölkələri arasında orta hesabla 

yaşa görə əmək penisyası alma dövrü ən çox olan ölkələr Estoniya və Belarusiyadır. Hər iki ölkədə 

müvafiq gösrətici 14 ildir. Sonrakı yerləri isə 12 illə Ermənistan, 11 illə Rusiya və Ukrayna kimi 

ölkələr paylaşır. Azərbaycanda isə bu göstərici 7.5 ilə21 bərabərdir22. Növbəti illərdə yaş həddinin 

65-ə çatdırılması müvafiq göstəricini daha da azaldacaq ki, bu da əhalinin sosial təminatının 

zəifləməsini şərtləndirən faktora çevriləcək. Həmçinin yaşa görə əmək pensiyası alma dövrünün 

az olması MDSSH-nın yığımını stimullaşdırmadığı üçün effektiv yığım siyasətinin aparılmasında 

çətinliklər yaradacaq.   

Müqayisə üçün qeyd edək ki, Almaniyada orta hesabla yaşa görə əmək pensiyası alma 

dövrü 14 il, Yaponiyada 17 il, İngiltərədə 15 il, İsveç və İsveçrədə 18 il, Norveçdə 15 il, Fransada 

16 ildir [Dünya Bankı, 2017].  

Təhlillər zamanı aydın olur ki, əhalinin pensiya təminatının hazırki mexanizmlərində  

gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin (bir nəfərin orta hesabla pensiya alacağı müddəti bildirir 

və pensiya məbləğinin müəyyən edilməsi zamanı istifadə edilən əsas meyar hesab edilir)  

                                                           
21 Qeyd: yerli statistikaya əsasən hesablama apardıqda Azərbaycan üzrə bu göstəricinin hələlik 11.5 ildir. 
22 Qeyd: ARDSK-nin məlumatına görə doğulanda göslənilən orta ömür 2015-2016-cı illərdə dəyişməz qalaraq 75.2 il 
olub. Lakin, Dünya Bankının hesablamalarına görə bu göstərici 71 ildir 
(http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=AZ&name_desc=false ). Müqayisə məlumatları 
bütün ölkələr üzrə Dünya Bankından götürüldüyü üçün Azərbaycan üçün müvafiq indikatorlar bu qurumun 
məlumatlarına əsasən hazırlanıb.  

77 75 75 75 74 74 72 72 71 71 71 71 70 68

14 10 12 10 14 9 10 9 7,5 11 8 11 7 8

0

20

40

60

80

100

Orta ömür göstəricisi Pensiya yaş həddi və orta ömür göstəricisi arasında fərq

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=AZ&name_desc=false


hesablanması qaydasında ciddi nöqsanlar var. Aşağıdakı cədvəldə əhalinin doğulduğu ana orta 

yaşama müddəti öz əksini tapıb.  

Cədvəl 4:Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)    

İllər Şəhər və kənd yerlərində İllər Şəhər və kənd yerlərində 

Cəmi o cümlədən: Cəmi o cümlədən: 

kişilər qadınlar kişilər qadınlar 

1970-1971 70,9 66,8 74,3 1994 69,6 65,2 73,9 

1971-1972 70,0 66,0 73,0 1995 69,1 65,2 72,9 

1972-1973 69,7 66,1 72,6 1996 70,2 66,3 73,8 

1973-1974 70,4 66,3 73,7 1997 71,2 67,4 74,6 

1974-1975 69,6 65,3 72,6 1998 71,6 67,9 75,0 

1975-1976 69,2 65,2 72,8 1999 71,6 68,1 75,1 

1976-1977 69,7 65,7 73,4 2000 71,8 68,6 75,1 

1977-1978 69,8 65,5 73,4 2001 71,9 68,6 75,2 

1978-1979 68,7 64,4 72,2 2002 72,2 69,4 75,0 

1979-1980 68,1 64,2 71,8 2003 72,3 69,5 75,1 

1980-1981 68,6 64,5 72,2 2004 72,4 69,6 75,2 

1981-1982 69,1 65,0 72,7 2005 72,4 69,6 75,1 

1982-1983 69,5 65,5 73,1 2006 72,4 69,6 75,1 

1983-1984 69,5 65,4 73,1 2007 73,0 70,1 75,8 

1984-1985 69,5 65,3 73,1 2008 73,4 70,8 76,1 

1985-1986 69,9 65,7 73,4 2009 73,5 70,9 76,1 

1986-1987 70,2 66,0 73,7 2010 73,6 70,9 76,2 

1988 69,9 65,7 73,5 2011 73,8 71,2 76,5 

1989 70,6 66,6 74,2 2012 73,9 71,3 76,6 

1990 71,1 67,0 74,8 2013 74,2 71,6 76,8 

1991 70,5 66,3 74,5 2014 74,2 71,6 76,8 

1992 69,7 65,4 73,9 2015 75,2 72,7 77,6 

1993 69,5 65,2 73,9 2016 75,2 72,8 77,6 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2017 

 

Göründüyü kimi, 1997-ci ilə qədər doğulanlar üçün orta yaşama müddəti və yaxud orta 

ömür təxminən 71 yaş səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq 

2017-ci ildə pensiya hüququ əldə edənlərin 1954-cü il təvəllüdlü kişilər və 1957-cı il təvəllüdlü 

qadınlar olduğunu nəzərə alsaq görərik ki, təxminən növbəti 43 il ərzində Azərbaycanda pensiya 

hüququ əldə edən ölkə vətəndaşlar orta hesabla 71 il yaşayacaq. Bu isə faktiki gözlənilən pensiya 

ödənişi müddətinin hökumətin müəyyən etdiyi 144 aydan (12 il) çox aşağı olması deməkdir. 2027-



ci ildə isə kişi və qadın vətəndaşlar üçün pensiya yaşı bərabərləşdirilərək 65 yaş olacaq. Beləliklə 

ölkə üzrə gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 72 ay və yaxud 6 il olacaq. Belə olduğu halda pensiya 

məbləği müəyyənləşdirilərkən pensya kapitalının 144 aya bölünməsi vətəndaşın hüququnun 

istismarı anlamına gəlir. Beləki, gözlənilən pensiya ödənişi müddəti gözlənilən orta ömür 

göstəricisinə uyğunlaşdırılarsa vətəndaş təxminən növbəti 40 il ərzində hazırki ilə müqayisədə 2 

dəfə çox pensiya almalıdır.  

Misal 1: 1970-ci ildə doğulan vətəndaş 2035-ci ildə yaşa görə əmək pesiyası hüququ əldə edəcək. 

Əgər minimum pensiya məbləği dəyişdirilməzsə hazırki qaydalara əsasən vətəndaşdan tələb edilən 

minimum pensiya kapitalı 15840 manatdır. Minimum pensiya kapitalı öhdəliyini yerinə yetirən 

vətəndaş üçün təyin edilən aylıq penisya məbləği isə 110 manat olacaq. Halbuki 1970-ci ildə 

doğulan vətəndaşın orta yaşama müddəti 6 ildir. Beləliklə vətəndaş yaşadığı növbəti 6 il ərzində 

7920 manat pensiya alacaq. Yəni vətəndaş 15840 manat MDSSH ödədiyi halda 7920 manat 

pensiya alacaq. 

Misaldan da göründüyü kimi yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsinin yeni qaydaları 

sosial sığorta yığımını stimullaşdırmaq əvəzinə daha da zəiflədə bilər.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi statistikaya (ARDSK) görə 2017-ci ilin əvvəlinə ölkə 

əhalisinin 10.2 faizi 60-dan yuxarı yaş qrupuna aiddir. Bunların 3.9 faizi isə 60-64 yaş qrupuna 

daxildir. Statistik təhlil onu göstərir ki, 2010-cu ildən sonrakı dövr ərzində 60-64 yaş arası əhali 

qrupunun xüusi çəkisi 1.6 faiz bəndi (2.3%, 2010, ARDSK), 65-69 yaş qrupunun xüsusi çəkisi 1 

faiz bəndi (1.5%, 2010, ARDSK) artdığı halda, 70 yaşdan yuxarı olan əhalinin xüsusi çəkisində 

0.6 faiz bəndi azalma baş verib. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, yaşa görə əmək pensiyası üçün 

planlaşdırılan 65 yaş həddi ümimi pensiya alanların sayında ciddi azalmanı şərtləndirəcəkdir. 

Beləliklə pensiya təminatı mexanizmi kəmiyyət baxımından geriləyən dinamika nümayiş 

etdirəcək. 

QEYD: Rəsmi statistikaya görə 01 yanvar 2017-ci il tarixinə ölkə əhalisinin sayı 9 milyon 810 

min nəfər23, onlardan əmək pensiyaçılarının sayı 1 milyon 316 min nəfər olub24. Başqa sözlə 

hazırda  əhalinin 13.4%-i əmək pensiyası hüququndan yararlana bilir. Beləliklə “Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilən dəyişiklər ölkə əhalisinin əmək 

                                                           
23 ARDSK, “2017-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri”, baxış tarixi: 
19.08.2017 
http://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=7  
24 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 2016-cı il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabatı”, baxış tariixi: 16.08.2017, səh: 11, 
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf  

http://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=7
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf


pensiyası hüququndan gələcəkdə istifadə etməli olan digər hissəsini yəni ölkə əhalisinin təxminən 

86.6%-nin gələcək sosial təminatına neqativ təsir göstərəcək.  

 

Dövlətin sosial müdafiə siyasətinin sarsılmaması üçün ən yaxşı halda qadınlar üçün əmək 

pensiyası üzrə yaş həddi 63-ə çatdırılması hazırki şərtlər daxilində daha məqsədə uyğun olardı. Bu 

zaman qadınlar üzrə orta ömür göstəricininin kişilərə nisbətən yüksək olması faktı qəbul edilən 

qərarı arqumentləşdirə bilməklə yanaşı ümumi göstəricilərə nisbətən zəif təsir edəcəkdi. Yaş həddi 

və məşğulluq arasında tərs mütənasibliyi nəzərə aldıqda deyə bilərik ki, pensiya yaşının artırılması 

əhalinin daha çox aztəminatlı və zəif müdafiə olunan qrupunun problemlərini dərinləşdirə bilər. 

Xüsusi ilə də tikinti, kənd təsərrüfatı sahələri də daxil olmaqla bu kimi ağır işlərdə fəaliyyət 

göstərən insanların əmək qabilliyyəti müəyyən yaş dövründən sonra zəifləyir ki, bu da əmək 

bazarında onların əməyinə tələbi azaltmaqla işsizliyə səbəb olur. Minimum pensiya yaş hədddinin 

artırılması qeyd edilən sosial qrupa daxil olan insanların gələcək sosial rifahına mənfi təsir 

edəcəkdir. Çünki, əmək qabilliyyətinin zəifləməsi və pensiya yaş həddi arasında fərq daha da 

dərinləşir.  

 

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası mexanizmlərində dəyişiklər isə yaş həddi ilə əlaqədar 

dəyişiklərlə müqayisədə daha doğru addım olaraq qiymətləndirilə bilər. Beləki, bu zaman tətbiq 

edilən meyarlar vətəndaşların əməkqabilliyyətli dövr ərzində daha çox işləməsini, beləliklə daha 

çox sosial sığorta ödənişi ödəmə imkanını olmasını şərtləndirməklə gələcək pensiya dövrünün 

təminatını yüksəldə bilər. Həmçinin sosial sığorta ödəyənləri sayı ilə pensiyaçıların sayı arasında 

optimallığın təmin edilməsinə müsbət təsir edər. 

Güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası mexanizmlərində dəyişiklər əsasən aşağıdakı 3 

istiqamətdə baş verib: 

I. minimum yaş hədi üzrə; 

II. tələb olunan minimum əmək fəaliyyəti müddəti üzrə (staj); 

III. fərdi hesabın sığorta hissəsinnin həcmi ilə bağlı tələb (ilk dəfə);   

Beləliklə 1 iyun 2017-ci il tarixindən etibarən yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi 

sahələrində, əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə çalışan sığortaolunanların25 əmək 

şəraitinə görə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ üçün minimum yaş həddi 3 il 

                                                           
25 Qeyd: bu kateqoriyaya daxil olan fəaliyyət sahələrinin siyahısı (istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və 
göstəriciləri) aidiyyatı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunur [bax: “Əmək pensiyaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 9.1]  



artırılaraq qadınlar üçün 55 yaş, kişilər üçün 60 yaş olub. Lakin, bu zaman əsas meyar fərdi sığrota 

hissəsinin həcmi ilə bağlıdır. Beləki, yaş və digər kriteriyalara çatan şəxs o halda pensiya çıxma 

hüququ əldə edə bilir ki, onun fərdi hesabın sığorta hissəsində toplanmış pensiya kapitalı əmək 

pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiyanın müəyyənləşdiriləmsinə imkan versin. 

Əks halda bu məbləğ birdəfəlik ödəmə formasında artırılmalı yaxud təyinetmə növbəti illərə 

keçirilməlidir. Həmçinin dəyişiklərə əsasən mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində çalışanlar 

üçün də minimum pensiya kapitalı tələbi tətbiq edilib.  

Dəyişiklərə əsasın prokurorluq, ədliyyə, miqrasiya, fövqəladə hallar orqanlarında 

çalışanlar üçün güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ üçün tələb edilən staj müddəti 

25 ildən 35 ilə artırılıb. Beləliklə qeyd edilən qrupa daxil olan vətəndaşlar 10 il əlavə əmək 

fəaliyyəti ilə məğul olacaqlar və daha çox MDSSH ödəyəcəklər. Bu isə sonda bir nəfər pensya 

alan üçün MDSSH ödəyənlərin sayını artırmaqla sistemin maliyyə təminatını gücləndirəcəkdir. 

Həmçinin bu insanların daha yüksək məbləğdə əmək pensiyası alma imkanı yaradacaqdır. Ancaq 

pensiya alma müddətini azaldacaq. 

Cəzacəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında və azadlıqdan məhrum edilmiş 

şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş müalicə müəssisələrində məhkum və həbsdə olan şəxslərlə işləyən 

mülki işçilər yaşa görə əmək pensiyası hüququnu əvvəlki ilə müqayisədə 5 il gec (kişilər 60 yaş, 

qadınlar 55 yaş) qazanacaqlar. Eyni zamanda bu qrup üçün tələb edilən əmək stajı müddəti də 5 il 

artırılaraq qadınlar üçün 25, kişilər üçün isə 30 il müəyyən edilib.  

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası hüququ əldə etmə üzrə 

şərtlərin dəyişdirilməsi, məqsədəuyğun olmaqla sığorta yığımların həcmini artırmaqla pensiya 

sistenminin gəlir və xərcləri arasında optimallığın təmin edilməsində müsbət rol oynayacaq.  

 

Əmək pensiyasının minimum həddinin müəyyənləşdirilməsi üzrə yeniliklər 

 

Yeni pensiya sistemində tətbiq edilən mühüm elementlərdən biri isə “əmək pensiyasının 

minimum məbləği”  anlayışıdır. Əmək pensiyasının minimum məbləği bundan sonra pensiya 

təminatı sisteminin əsas meyarlarından biri rolunu oynayacaq. Beləliklə 01.07.2017-ci il tarixinə 

110 manat həcmində müəyyən edilən məbləğ sonrakı illərdə ölkə üzrə orta aylıq nominal 

əməkhaqqının artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdiriləcək [bax: “Əmək pensiyaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 29.1]. Qeyd edək ki, dəyişiklikdən əvvəl 

indeksləşdirmə istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun həyata keçirilirdi.  



 Əmək pensiyasının minimum məbləği ilk olaraq pensiya təyini zamanı minimum həddin 

müəyyən edilməsində tətbiq ediləcək. Yaşa görə əmək pensiyası hüququ yaranan şəxsin fərdi 

sığorta hesabında toplanan məbləğ minimum pensiya məbləğindən az olacaqsa bu zaman pensiya 

hüququ tanınmayacaq. Bundan başqa staja görə əmək pensiyası təyin edilərkən, əlliliyə görə əmək 

pensiyası təyin edilərkən əgər fərdi hesabda yığılan sığorta məbləğinin gözlənilən pensiya 

aylarının sayına nisbəti həmin anda qüvvədə olan əmək pensiyasının minimum məbləğinə uyğun 

olmazsa kəsir hissə kompensasiya ediləcəkdir. Həmçinin, bəzi hallarda güzəştli şərtlərlə yaşa görə 

əmək pensiyası hüququ əldə edən şəxslər üçün pensiya kapitalının həcmi minimum pensiya 

tələbini ödədiyi halda mümkün olacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, bu yanaşma öz növbəsində 

minimum pensiya kapitalı indikatorunu da gündəmə gətirib. Beləki, əmək pensiyasının minimum 

məbləğinin gözlənilən pensiya ödənişi müddətinə vurmaqla həmin an üçün minimum pensiya 

kapitalının məbləğini müəyyənləşdirmək mümkündür. Minimum pensiya kapitalı aşağıdakı 

formada hesablanır.  

Ümumi düstur:  

MPK = ƏPMM * T  

 MPK – müraciət anına tələb olunan minimum pensiya kapitalı 

 T  - gözlənilən pensiya ödənişi müddəti (hazırda mövcud göstərici 144 aydır)  

 ƏPMM – müraciət ilində qüvvədə olan əmək pensiyasının minimum məbləği   

 

Misal 2: 2017-ci ilin ikinci yarısında 60.5 yaşa çatmış qadın və 63.5 yaşa çatmış kişilər üçün 

pensiya hüququnun yaranması tarixinə minimum pensiya kapitalının həcmi: 

MPK = ƏPMM * T  = 144 * 110 = 15840 manat  

- 144 - gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 

- 110 – 01.07.2017-ci il tarixindən tətbiq edilən əmək pensiyasının minimum məbləği 

Nəzərə almaq lazımdır ki, əmək pensiyasının minimum məbləği hər il indeksasiya edilərək 

artırılacaq. Buna görə də yuxarıdakı misalda müəyyən edilmiş məbləğ yalnız 2017-ci il ərzində 

qüvvədə olacaq.  

Göründüyü kimi, hazırkı şərtlər daxilində 2017-ci ildə vətəndaşın yaşa görə əmək pensiya 

hüququ yarandığı tarixə minimum pensiya kapitalının məbləği ən az 15840 manat olduqda ona 

pensiya verilə bilər. Əks halda pensiya hüququnun yarandığı tarixə 25 illik əmək stajı tələb 

ediləcək. Hər ikisi olmadıqda isə vətəndaş pensiyaya çıxa bilməyəcək. Qeyd edək ki, dəyişiklərdən 



əvvəl minimum pensiya kapitalı tələbi yox idi. Həmçinin minimum əmək stajı tələbi isə 12 il idi. 

Nəzərə alsaq ki, son 25 il ərzində qeyri-qanuni əmək münasibətləri geniş inkişaf edib, bu hal 25 

illik stajın və həmçinin minimum pensiya kapitalı tələbinin ödənilməsi imkanlarını kifayət qədər 

məhdudlaşdırır. Beləliklə növbəti illərdə əhalinin müəyyən bir qisminin pensiya hüququndan 

istifadə imkanı olmaya bilər.  

QEYD: Hazırda ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi rəsmi statistikaya görə 522 manatdır26.  

Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırda MDSSH əməkhaqqının 25%-i (22% işəgötürən 

tərəfindən, 3% isə işçi tərəfindən ödənilmək şərti ilə) həcmində müəyyən edilib27. Beləliklə orta 

statistik işçinin adına ay ərzində təxminən 130.5 manat vəsait ödənilir ki, bunun da 90%-i 117.75 

manat edir. Yəni orta statistik işçinin fərdi sığorta hesabı ay ərzində 117.45 manat artır. Bu isə orta 

hesabla aylıq 522 manat əməhaqqı almaq şərti ilə 135 ay və yaxud 11.2 il qanuni əmək fəaliyyəti 

deməkdir.  

 

 

 

Torpaq mülkiyyətçilərinin pensiya təminatı istiqmaətində vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

 

Qanuna edilən dəyişikliklər region əhalisinin sosial müdafiəsini daha da zəiflədə bilər. 

Beləki, ölkə üzrə məşğul hesab edilən əhalinin 36,3%-i kənd təsərüfatı sektorunda məşğul 

olanlardır. Başqa sözlə bu gün kənd təsərüfatında məşğul olanların sayı 1 milyon 730 min nəfərdən 

çoxdur. Bunların da böyük əksəriyyəti regionların payına düşür. Kənd təsərüfatı üzrə məşğul 

əhalinin cəmi 46.3 min nəfəri (ARDSK, 2017)  və yaxud 2.7%-i muzdla çalışanlar və 178400 

nəfəri və yaxud 10.3%-i isə fərdi sahibkar28 olaraq çalışanlardır. Yəni onların hesabına MDSSH-

nın ödənilməsi ehtimalı var. 1 milyon 500 mindən artıq məşğul kəndlinin pensiya təminatı isə 

böyük ehtimalla onların mülkiyyətində olan istifadəyə yararlı kənd təsərüfatı təyinatlı torpaq 

sahələrinə uyğun hesablanmalıdır.  

Bu zaman tətbiq edilən mexanizm aşağıdakı kimidir:  

                                                           
26 ARDSK, “2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri”, 
15.08.2017  
http://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1  
27 DSMF, “Sahibkarliq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər məcburi dövlət sosial siğorta haqqini necə ödəməlidirlər?”, 
baxış tarixi: 22.08.2017 
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=376  
28 Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, “Azərbaycanda sahibkarlıq rəqəmlərdə”, baxış tarixi: 22.07.2017, 
səh: 4, 
 http://www.economy.gov.az/images/pdf/sid_2016.pdf  

http://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1
http://www.sspf.gov.az/view.php?lang=az&menu=376
http://www.economy.gov.az/images/pdf/sid_2016.pdf


1. Ölkə üzrə kənd təsərüfatı üçün yararlı torpaqlar 4 kateqoriyaya ayrılıb. Hər bir 

kateqoriya üzrə fərqli dərəcələr tətbiq edilir. Bu zaman istinad edilən ikinci indikator 

isə ölkə üzrə minimum əməkhaqqının səviyyəsidir. Beləliklə kəndlinin MDSSH-nin 

məbləği minimum əmək haqqının aşağıda qeyd edilən faiz göstəricisinə uyğun 

hesabalanır:   

          torpaqların 1-ci keyfiyyət qrupu üzrə  -12  faizi, 

          torpaqların 2-ci keyfiyyət qrupu üzrə  - 8  faizi,       

          torpaqların 3-cü keyfiyyət qrupu üzrə - 4 faizi,       

          torpaqların 4-cü keyfiyyət qrupu üzrə -  2 faizi. 

 

Nümunə 1: 2017-ci ildə minimum aylıq əmək haqqı məbləği 116 manat müəyyən edilib29. 

Beləliklə kənd təsərüfatı sahəsində məşğul olanlar hər bir şəxs 2017-ci il üzrə müvafiq olaraq 13.92 

manat (torpaqların 1-ci keyfiyyət qrupu üzrə), 9.28 manat (torpaqların 2-ci keyfiyyət qrupu üzrə), 

4.64 manat (torpaqların 3-cü keyfiyyət qrupu üzrə), 2.32 manat (torpaqların 4-cü keyfiyyət qrupu 

üzrə)  MDSSH ödəməlidir.  

Bu göstəricilərlə minimum pensiya kapitalının toplanma zamanı müvafiq olaraq aağıdakı kimidir: 

- torpaqların 1-ci keyfiyyət qrupu üzrə  -94.8 il 

- torpaqların 2-ci keyfiyyət qrupu üzrə  - 142.2 il,       

- torpaqların 3-cü keyfiyyət qrupu üzrə - 284.5 il,       

- torpaqların 4-cü keyfiyyət qrupu üzrə -  569 il. 

Nümunə 1-dən də göründüyü kimi, yuxarıda qeyd edilən aylıq MDSSH ödəniş məbləği ilə 

kəndlinin minimum pensiya kapitalı toplama imkanı yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, kəndlinin 

yeganə yolu 25 il əmək stajı ilə penisya çıxmaqdır ki, bu zaman da onun aldığı pensiya məbləği 

minimum pensiya məbləği həcmində olacaq. Əgər vətəndaş 25 il əmək stajı, yəni mülkiyyətində 

olan torpaq sahəsində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmazsa bu zaman onun pensiya hüququndan 

yararlana bilməyəcək.  

Beləliklə qeyd edə bilərik ki, “Əmək pensiyası haqqında” qanuna edilən son dəyişiklər 

kəndlilərin sosial müdafiəsini əhəmiyyətli səviyyədə sarsıdacaq.  

 

                                                           
29 Prezident.az, “Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı”, 21.01.2017 
http://president.az/articles/22518  

http://president.az/articles/22518


Nəticə 
 

“Əmək pensiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa edilən 10 mart 2017-ci il 

tarixli dəyişiklərin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı nəticələr əldə olunub. 

 Yeni pensiya təminatı mexanizminin tətbiqi növbəti illərdə DSMF-nin büdcəsinin dövlət 

maliyyəsindən asılılığını əhəmiyyətli səviyyədə zəiflədəcək. Xüsusi ilə də pensiyanın 

məbləğinin baza hissəsinin ləğv edilməsi dövlət büdcəsinin transfertlərinin həcmini 

gələcək 6 il ərzində ciddi həcmdə azaldacaq.  

 Sosial sığorta yığımları və pensiya ödənişləri arasında uyğunluq artacaq, DSMF-nun 

xərclərinin onun gəlirlərinə uyğunlaşdırılması imkanı yaranacaq. Bu isə pensiya təminatı 

sisteminin maliyyə dayanıqlığını artıra bilər. 

 Minimum pensiya kapitalının tətbiqi əmək pensiyaları üzrə əlçatanlığı azaldacaq. Beləki, 

tətbiq edilən meyarlar əmək bazarının hazırki şərtləri daxilində tələb olunan minimum 

pensiya kapitalının toplanılması qarşısında əsas maneə rolu oynayacaq. Öz məşğulluğunu 

mülkiyyətində olan istifadəyə yararlı torpaq sahəsinə uyğun təmin edən 1 milyon 500 min 

nəfərdən çox torpaq mülkiyyətçisinin minimum pensiya kapitalı toplama imkanı isə 

mümkün olmayacaq.  

 Əmək pensiyası hüququnun təmin edilməsi üçün tələb edilən sığorta stajı müddətinin 12 

ildən 25 ilə artırılması tələbi əmək pensiyaları üzrə əlçatanlığı əhəmiyyətli səviyyədə 

azaldacaq. Çünki, qeyri-qanuni əmək bazarının əhatə dairəsinin genişliyi ölkə vətəndaşı 

üçün sığorta stajını toplama imkanını məhdudlaşdırır. 

 Yeni mexanizmlərin tətbiqi növbəti illərdə pensiya hüququndan istifadə edə bilməyən 

sosial qrupun yaranmasını şərtləndirəcək. Beləki, əhalinin minimum pensiya kapitalını və 

yaxud 25 il sığorta stajını toplaya bilməyən hissəsi əmək pensiyası hüququndan istifadə 

edə bilməyəcək. Bu hal xüsusi ilə də regionlarda xarakterik hal alacaq.  

 Gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin 144 ay (sabit) müəyyən edilməsi pensiya təminatı 

sisteminin ədalətlilik prinsipini zəiflədir. Real qiymətləndirmələr onu deməyə əsas verir ki, 

faktiki olaraq gözlənilən pensiya ödənişi müddəti təxminən iki dəfə az və yaxud 72 aydır. 

Lakin, aylıq pensiya məbləği müəyyən edilərkən vətəndaşın pensiya kapitalı 72 aya deyil 

144 aya bölünür ki, bu da pensiya məbləğinin aylıq həcmini kəskin azaldan faktordur. 

 Yeni pensiya təminatı qaydalarının tətbiqi sosial sığorta yığımı üzrə iştirakçılıq səviyyəsini 

azaldacaq - real pensiya müddətinin azalması, pensiya hüququndan yararlanma şərtlərinin 

sərtləşdirilməsi, minimum pensiya kapitalı meyarının tətbiq edilməsi pensiya əlçatanlığını 

zəiflətməklə sosial sığorta ödənişlərinə ictimai marağı azaldacaq. 



 Pensiya təminatı mexanizminə edilən dəyişikliklər gələcək illərdə əhalinin sosial 

müdafiəsinin zəifləməsi ilə nəticələnəcək. 

 Yeni qaydalar hazırlanarkən yaş həddi və məşğulluq arasında tərs mütənasiblik nəzərə 

alınmayıb. Xüsusi ilə də tikinti, kənd təsərrüfatı sahələri də daxil olmaqla bu kimi ağır 

işlərdə fəaliyyət göstərən insanların əmək qabilliyyəti müəyyən yaş dövründən sonra 

zəifləyir ki, bu da əmək bazarında onların əməyinə tələbi azaltmaqla işsizliyə səbəb olur. 

Minimum pensiya yaş hədddini artırılması qeyd edilən sosial qrupa daxil olan insanların 

işsiz və pensiyasız qalma müddətini artırmaqla sosial təminatın zəifləməsinə səbəb olacaq.  

 

Ümumi rəy 

1 iyul 2017-ci tarixində qüvvəyə minən “Əmək pensiyası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu pensiya təminatı sisteminin maliyyə dayanıqlığını artırmaqla yanaşı əhalinin 

sosial təminatını əhəmiyyətli səviyyədə zəiflədəcək və gələcək illərdə əhalinin sosial rifah 

göstəriciləri pisləşəcək. Əhalinin bir hissəsi isə pensiya hüququndan yararlana bilməyəcək.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Təkliflər 
 

1) Göslənilən pensiya ödənişi müddəti ilə orta yaş həddi arasında optimallığın təmin 

edilməsi– bunun üçün əsas meyar yaşa görə əmək pensiyası üçün tələb olunan yaş həddi 

götürülməlidir. Gözlənilən pensiya ödənişi müddəti aşağıdakı qaydada müəyyən 

edilməlidir: 

Kişilər üçün  

01.07.2017-01.07.2018 – 7.5*12= 90 ay 

01.07.2018-01.07.2019 -  7*12 = 84 ay 

01.07.2019-01.07.2020 -  6.5*12= 78 ay 

01.07.2020-01.07.2021 -  6*12 = 72 ay 

 

Qadınlar üçün  

01.07.2017-01.07.2018 – 7.5*12= 126 ay 

01.07.2018-01.07.2019 -  7*12 = 120 ay 

01.07.2019-01.07.2020 -  6.5*12= 114 ay 

01.07.2020-01.07.2021 -  6*12 = 108 ay 

01.07.2021-01.07.2022 – 7.5*12= 102 ay 

01.07.2022-01.07.2023 -  7*12 = 96 ay 

01.07.2023-01.07.2024 -  6.5*12= 90 ay 

01.07.2024-01.07.2025 -  6*12 = 84 ay 

01.07.2025-01.07.2026 – 7.5*12= 78 ay 

01.07.2026-01.07.2027 -  7*12 = 72 ay 

[QEYD: Hesablama aparılarkən kişilər və qadınlar üçün ayrı-ayrılıqda orta yaş həddi 

deyil, ölkə üzrə ümumi orta yaş həddi əsas götürülüb. Lakin, yaşa görə əmək pensiyaları 

üçün hazırda fərqli yaş meyarının tətbiqi göstəricilər üzrə müxtəlifliyə səbəb olub] 

Hesab edirik ki, diferensial “gözlənilən pensiya ödənişi müddəti”nin tətbiqi pensiya 

təminatı sisteminə ictimai inam arta və sosial sığorta ödənişi stimullaşdırıla bilər. 

  

2) Minimum pensiya kapitalının hesablanmasında diferensiallığın təmin edilməsi  – bu 

zaman təklif 1-də qeyd edilən gözənilən pensiya ödənişi müddəti tətbiq edilməli və 

beləliklə də ayrı-ayrı illər üzrə qadınlar və kişilər üçün minimum pensiya kapitalı üzrə 

meyarlar müəyyən edilməlidir. 

Misal:  

01.07.2017-01.07.2018 ci illər üzrə minimum pensiya kapitalının məbləği: 



Kişilər – 9900 manat 

Qadınlar – 13860 manat 

 

Müvafiq göstərici hər il gözlənilən pensiya ödənişi müddəti və əmək pensiyasının 

minimum məbləğində baş verən dəyişiklərdən asılı olduğu üçün fərqli məbləğlər olaraq 

müəyyənləşəcək.  

Hesab edirik ki, sosial sığorta dayanıqlı pensiya təminatı sisteminin qurulması üçün 

vətəndaş əmin olmalıdır ki, pensiya hüququ əldə etdiyi zaman pensiya kapitalında 

cəmlənən məbləğdən maksimum yararlana biləcək. Məhz bu halda əhali sosial sığorta 

sistemində maraqlı subyektə çevriləcək.   

 

3) 25 il sığorta stajı tələbi yenidən 12 ilə qədər azaldılmalı, sığorta stajı tələbi hər növbəti il 

üçün 1 il artırılmaq şərti ilə 2029-cu ildə 25 ilə çatdırılmalı – sığorta stajını mərhələli 

formada artırılması vətəndaş üçün əmək pensiyası sisteminin yeni tələblərinə uyğunlaşma 

vaxtı qazandıracaqdır. Bu isə əmək bazarında işçidən işəgötürənə təsir mexanizmini 

gücləndirə, sığorta ödənişinin stimullaşdıra və gələcək pensiya təminatının daha sağlam 

təşkilinə şərait yarada bilər.  

 

4) MDSSH faizinin azaldılması – hazırda tətbiq edilən MDSSH-nin ödənilməsi şərtləri 

(əməkhaqqı məbləğinin 22%-i həzmində sahibkar, 3%-i həcmində işci, “Sosial Sığorta 

Haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu) sahibkar üzərində ciddi maliyyə yükü 

formalaşdırır ki, bu da əmək bazarının qanuniləşdirilməsi qarşısında əsas maneələrdən 

hesab edilir. Daha yaxşı olar ki, qeyri-dövlət sektoru üzrə MDSSH-nın ödənilməsi zamanı 

10% (sahibkar) +4% (işçi) mexanizmi tətbiq edilsin. Buna paralel olaraq sahibkarlıq 

subyektlərinin qanunsuz fəaliyyətləri üçün tətbiq edilən sanksiyaların həcmi 5 dəfə artırıla 

bilər.   

 

İlk illər DSMF-nin gəlirlərində müəyyən azalma baş versə də növbəti dövrlər əmək 

münasibətlərinin qanuniləşməsi ölkə üzrə ümumi əməkhaqqı fondunu dəfələrlə artıracaq 

ki, bu da itkiləri kompensiyasiya etməkdə fonda kömək edə bilər. Maliyyələşmədə 

yaranmış problemlər dövlət büdcəsinin dotasiyası və beynəlxalq maliyyə qrumlarından 

əldə alınan kreditlər və qrantlar  hesabına aradan qaldırıla bilər.  

 

Qeyd edək ki, biznes üzərində MDSSH yükünün azaldılması əmək münasibətlərinin 

leqallaşmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı ölkə vətəndaşlarının pensiya dövrü 

üçün layiqli təminatı şərtləndirəcəkdir.    
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