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Abstrakt 

Azərbaycanda işsizlikdən sığorta mexanizminin tətbiqinə yenicə başlanılması (1 yanvar 

2018-ci il) və bu istiqamətdə hüquqi bazanın, icra mexanzimlərinin yaxın keçmişdə 

formalaşdırılması səbəbindən əhatəli qiymətləndirmə aparılmayıb. Bu tədqiqatın məqsədi qeyd 

edilən istiqamətdə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi, müsbət və mənfi məqamlarının üzə 

çıxarılması, çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə tövsiyyələrin hazırlanmasıdır.  

Tədqiqat zamanı ilk olaraq işsizlikdən sığorta sisteminin hüquqi əsasları təhlil ediləcək. Daha 

sonra isə mövcud şərtlərin əhalinin sosial müdafiəsinə gələcək təsir imkanları, əmək bazarına 

təsirləri, sığorta sisteminin işsizlik sürəsinə təsiri imkanları qiymətləndiriləcək. Eyni zamanda 

işsizlikdən sığorta haqlarında yararlanma imkanları, əmək bazarında mövcud  infrasturukturun 

sistemə çıxış imkanlarına təsiri kimi məqamlar da araşdırmanın əsas suallarına daxildir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azərbaycanda işsizlikdən sığorta sistemi:  

sosial müdafiənin yeni mexanizmi kimi                              EUROPEAN UNİON&UNDP & CESD 

4 
 

 

Giriş  

 

27 illik müstəqillik tarixində Azərbaycanda işsizlərin sosial müdafiəsi istiqamətində 

effektiv mexanizmlər qurulmayıb. Qeyd edək ki, əmək bazarında mövcud şərtlər (iqtisadi 

dinamikanın zəifləməsi fonunda işdənçıxarmaların artması, əmək bazarında tələbin 

azalması, qeyri-qanuni məşğulluğun geniş yayılması, aşağı keyfiyyətli məşğulluq, əmək 

haqqı səviyyəsinin azlığı və s.) ölkədə əmək bazarı iştirakçılarının sosial müdafiəsinin 

təkmilləşdirilməsi zərurətini daha da artırıb. Eyni zamanda əvvəlki dövrlərdə bu istiqamətdə 

tətbiq edilən mexanizmlərin mövcud şərtlər daxilində fiskal yükü artırması kimi faktorların 

da yaratdığı təzyiq nəticəsində 2018-ci ildə ilk dəfə olaraq ölkədə işsizlikdən sığorta 

sisteminin tətbiqinə başlanılıb.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 36-cı maddəsinə əsasən hər bir 

Azərbaycan vətəndaşının işsizliyə görə sosial təminat hüququna var. Konstitusiyanın 35-ci 

maddəsində isə vətəndaşlara işsizliyə görə dövlətdən müavinat hüququ verilir 1. Lakin, ötən 

illər ərzində ölkədə işsizlərin səmərəli sosial müdafiəsi təmin edilə bilməyib. Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2016-cı ildə ölkədə 253 min nəfər işsiz olduğu halda 

onlardan işsizliyə görə müavinat hüququndan istifadə edənlərin sayı isə cəmi 1857 nəfər 

yaxud cəmi işsizlərin 0,7 faizi olub2. Həmin ilə işsizliyə görə cəmi müavinatların sayı isə 

14,7 milyon manat olub3. Sadalanan  statistik göstəricilər işsiz vətəndaşlarının sosial müdafiə 

sisteminin zəifliyi tezisini bir daha sübut edir.  

Bu sahədə digər problemlərdən biri isə ondan ibarətdir ki, işsizlikdən icbari sığorta 

ilə yanaşı Azərbaycanda bu istiqamətdə könüllü sığorta növü də təşəkkül tapmayıb. Hansı 

ki, hazırda dünyanın əksər ölkələrində işsiz insanlar hər iki siğorta növündən (icbari və 

könüllü) istifadə edə bilir. 

Bu tədqiqat işi Azərbaycanda işsizlikdən sığorta sisteminin mövcud vəziyyətinin 

geniş təhlilinə həsr edilib. Beləliklə ilk olaraq sığorta sisteminin hüquqi təminatı, mövcud 

                                                           
1 E-qanun, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 36, baxış tarixi: 31.03.2018 
http://www.e-qanun.az/framework/897  
2 ARDSK, “Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri”, baxış tarixi: 31.03.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/001_1.xls  
3 ARDSK, “Əmək bazarı”, baxış tarixi: 31.03.2018, səh: 109 
https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/labour_2017.zip  

http://www.e-qanun.az/framework/897
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/001_1.xls
https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/labour_2017.zip
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şərtlərin müsbət və mənfi tərəflərini müqayisəli şəkildə öyrənilib. Bundan başqa mövcud 

qanunvericiliyin əmək bazarında təklifə, əhalinin sosial müdafiəsinə təsirləri 

qiymətləndirilib. Sonda isə çatışmazlıqların aradan qaldırılması daha təkmil, o cümlədən 

müasir tələblər cavab verən və sosial rifah ilə çalışma istəyi arasında korelyasiyanı 

dərinləşdirən mühitin yaradılması üçün tövsiyyələr hazırlanıb.  
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I. İşsiz vətəndaşların sosial müdafiəsi istiqamətində dövlət siyasəti və 

əmək bazarı 

 

1.1.    İşsiz və iş axtaranlar üzrə dövlətin sosial müdafiə siyasəti 

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 21-ci maddəsinə və  

Azərbaycan Respublikasının “Əmək Məcəlləsi”nin 11-ci maddəsinə4 uyğun olaraq ölkə 

vətəndaşı olan işsiz, iş axtaran və ya uzun müddətdən sonra əmək fəaliyyətinə başlamaq 

istəyənlər üçün aşağıdakı sosial təminatlar nəzərdə tutulub:  

1. İşəgötürənin təminatı: işdən çıxarılmış (müəssisədən sərbəstləşdirilmiş) insanlara 

təminatların verilməsi –Azərbaycan Respublikasının “Əmək Məcəlləsi”də 

müəssisənin ləğvi, yenidən təşkili, işçilərin sayının ixtisarı kimi səbəblərdən işsiz 

qalan vətəndaşın  təminatların verilməsi qaydaları müəyyən edilib. Bu təminatlara 

təzminat, işəgötürən tərəfindən ödənilən müavinat, işsizlər üçün qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulan güzəştlər, sosial sığortadan istifadə hüququ daxildir. 

2. Peşə bacarıqlarının dəstəklənməsi: əlavə təhsil və peşə hazırlığı dövründə 

təqaüdün ödənilməsi – aidiyyatı icra orqanının  göndərişi əsasında peşə hazırlığı 

yaxud əlavə təhsil alana şəxslərə bu müddət ərzində təqaüdlər aşağıdakı məbləğlərdə 

müəyyən edilir:  

- Məşğulluq xidmətləri idarələrində işaxtaran kimi rəsmi qeydiyyat 

təsdiqləndikdən əvvəlki 1 il üzrə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 70 faizi 

məbləğində təqaüd verilir. 

Qeyd 1: təqaüdün məbləği minimum əməkhaqqından az, ölkə üzrə orta aylıq 

əmək haqqından çox ola bilməz. 

Qeyd 2: bu qaydada təqaüd yalnız son bir ildə 26 həftədən çox işləyən 

vətəndaşlara şamil edilir.   

- Digər kateqoriyaya (1 illik fasilədən sonra yenidən işaxtaranlar, ilk dəfə 

işaxtaranlar, son ildə 26 həftədən az işləyənlər) daxil olan vətəndaşlar üçün isə 

təqaüd məbləği həmin ana təsdiq edilmiş təqaüdlərin minimum məbləği 

həcmində olur. 

                                                           
4 E-qanun, “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi”,maddə 11, baxış tarixi: 25.04.2018 
http://www.e-qanun.az/code/7  

http://www.e-qanun.az/code/7
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Onu da qeyd edək ki, şəxsin himayəsində 18 yaşına çatmayan uşaqlar olduqda isə 

təqaüd müəyyən edilən zaman hər uşaq üçün 10% həcmində əlavə edilməlidir. Lakin, 

əlavələrin cəmi həcmi təqaüdün 50%-dən artıq ola bilməz. 

Ümumilkdə isə 2016-cı ildə 3352 ölkə vətəndaşı üçün peşə hazırlığı kursları təşkil 

edilib5.  

3. Müavinat dəstəyi: işsiz kimi dövlət qeydiyyatından keçənlər üçün müavinətin 

ödənilməsi – bununla bağlı növbəti bölümdə ətraflı təhlil aparılıb. 

4. İşlə təmin etmə: dövlət tərəfindən (məşğulluq xidməti idarələri) iş təklifi, haqqı 

ödənilməklə ictimai işlərə cəlb olunma (2016-cı ildə Dövlət Məşğulluq Xidmətinə 

204283 nəfər müraciət edib ki, onlardan 56631 nəfəri işlə təmin edilib6); 

Qeyd 1: Haqqı ödənilən ictimai işlər müvəqqəti xarakter daşıyır və xüsusi peşə 

bacarıqlarına ehtiyac olmur. Hökumət hesab edir ki, ictimai işlərə cəlb etmənin əsas 

hədəfi insanların əmək vərdişlərini itirməsinin önləməkdir7. 

Qeyd 2: 2016-cı ildə 1147 nəfər işaxtaran Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən 

ictimai işlərə cəlb edilib.  

5. Yerdəyişmənin maliyyələşdirilməsi: dövlət qurumları tərəfindən təklif olunan iş 

yeri ilə əlaqədar yaşayış yerini köçürülməsi xərclərinin ödənilməsi; 

Dövlətin iş axtaranlar üzrə sosial müdafiə siyasəti hər zaman keyfiyyət və kəmiyyət 

baxımından ictimai narahatlıq doğurub. Bu sahədə mövcud problemlər aşağıdakılar hesab 

edilir: 

- Aidiyyatı qurumların öz fəaliyyətinin layiqincə yerinə yetirməməsi; 

- Şəffaflığın olmaması və korrupsiya hallarının geniş yayılması; 

- İşsizlərin əmək qabilliyyətinin düzgün qiymətləndirilməməsi və əksər hallarda 

bilərəkdən qeyri-adekvat iş yerlərinin təklifi; 

- İşsizlik statusu daxil olmaqla vətəndaşın hüququ sayılan digər sosial müdafiə 

mexanzimlərində sərt qaydalarının tətbiqi; 

- İctimai inamsızlıq fonunda vətəndaşın quruma müraciət etməmələri; 

                                                           
5 “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 2016-cı il üzrə fəaliyyəti haqqında 
hesabatı”, baxış tarixi: 26.04.2018, səh: 3 
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf 
6 “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 2016-cı il üzrə fəaliyyəti haqqında 
hesabatı”, baxış tarixi: 26.04.2018, səh: 3 
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf  
7 Dövlət Məşğulluq Xidməti, “Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili”, baxış tarixi: 26.04.2018 
http://www.ses.gov.az/az/menu-33.html  

http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf
http://www.mlspp.gov.az/Senedler-2017/Hsabat-%C6%8F%C6%8FSMN-2016.pdf
http://www.ses.gov.az/az/menu-33.html
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Qeyd: yuxarıda sadalanan problemlər icma nümayəndələri ilə aparılan müzakirələr və KİV-

də yayılan məlumatlara əsasən tərtib edilib.  

 

1.2. İşsizliyə görə müavinat: işsizlərin sosial müdafiəsinin əsas mexanizmi kimi 

2017-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanda vətəndaşın işsizliyi dövründə maliyyə 

dəstəyi mexanizmi sosial müavinatın verilməsi yolu ilə həyata keçirilib.  Mexanizmin 

tətbiqinə 1992-ci ildən başlanılıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin22 yanvar 

2002-ci il tarixli “İşsizlik müavinətinin hesablanması və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq 

edilməsi haqqında” qərarı8 ilə ölkədə işsizlik müavinətinin aşağıdakı qaydalarda verilməsinə 

başlanılıb: 

I. İşsiz vətəndaşların müavinat hüququ 

 İşsilik statusu alan və 10 gün müddətində münasib işlə təmin edilməyən vətəndaş 

işsizlik müavinəti almaq hüququ əldə edir; 

 İşsizlik müavinatının verilməsi müddəti 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən çox 

ola bilməzi;  

 12 ay ərzində işsizlik müavinəti alan vətəndaş uyğun işlən təmin olunmadığı 

halda təkrar müavinət almaq hüququna sahibdir. Lakin bu halda müavinət təsdiq 

olunmuş müavinətin minimum məbləğində təyin edilir; 

 məşğulluq mərkəzinin göndərişi əsasında peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və 

ixtisasartırma kurslarını bitirən vətəndaş özündən asılı olmayan səbəblərdən 

münasib işlə təmin olunmadıqda işsizlik müavinəti almaq hüququna malikdir. 

 

II. İşsizlik müavinatın hesablanması qaydası 

 İşsilik müavinatı vətəndaş işsiz statusu aldığı gündən etibarən hesablanır; 

 Son 12 ay rəzində 26 təqvim həftəsindən az işləməyən vətəndalar üçün həmin 

dövrdə əldə etdiyi orta aylıq əmək haqqının 70 faizi qədər; 

 İşəgötürəndən asılı olmadan müəssisədə işçilərin qrup halında məcburi ödənişsiz 

məzuniyyətə göndərildiyində orta ayılıq əmək haqqı iş ayların sayına bölünməklə 

hesablanır və bu halda müavinatın həcmi hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 

70 faizi həcmində müəyyən edilir;  

                                                           
8 “İşsizlik müavinətinin hesablanması və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı”, 22.01.2002 
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 Müraciətdən əvvəlki 12 ay ərzində işəgötürəndən asılı olmadan müəssisədə işin 

dayandırılmasına görə işçilərin qrup halında məcburi ödənişsiz məzuniyyətə 

göndərilməsi səbəbindən axırıncı iş yerində orta aylıq əmək haqqı təqdim edə 

bilməyən vətəndaşa müavinat  təsdiq edilmiş minimum müavinətinin məbləğinin 

2 misli qədər müəyyən edilir; 

 Silahlı Qüvvələrindən və qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılan digər silahlı 

birləşmələrdən azad edilən hərbi qulluqçular üçün müavinət orta aylıq əmək 

haqqının 70 faizi həcmində müəyyən edilir. Bu zaman orta aylıq əmək haqqı 

hesablanarkən vəzifə maaşı, rütbəyə görə maaş və xidmətə görə əlavələr nəzərə 

alınır. 

 Yuxarıda sadalananlardan başqa digər bütün hallarda müavinət təsdiq edilmiş 

minimum müavinət məbləində müəyyən edilir.   

Lakin, qiymətləndirmələr onu göstərir ki, sosial müavinat imkanlarına çıxış 

imkanları kifayət qədər məhdud olub. Bunun əsas səbəbi isə sosial müavinatın verilməsi 

qaydalarının mürəkkəbliyi və maneələrin çoxluğu hesab edilir. Vətəndaşların Əmək 

Hüquqlarını Müdafiə Liqası hesab edir ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcminin 

azlığı, işsizlərin məşğulluq xidməti orqanlarına güvənsizliyi, işsiz kimi qeydiyyata 

alınanlara sosial müavinatın təyin edilməsində prosedur mürəkkəbliyi kimi faktorlar 

mexanizmdən yararlanma imkanlarını azaldır9.   

İqtisadi və Sosial İnkişaf mərkəzinin apardığı hesablamalara görə 2016-cı ildə orta 

hesabla işsizlik statusu əldə edən hər 18 (on səkkiz) nəfərdən biri, ümumi işsizlər üzrə isə 

hər min nəfərdən 7 nəfəri  işsizlik müavinatı ala bilir. Vəziyyətin daha dolğun təsvir edilməsi 

məqsədi ilə işsizlərin sayı və onlardan müavinat alanları sayı aşağıdakı diaqramda təsvir 

edilib. 

 

 

 

 

                                                           
9 Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası,  “Əmək Və Məşğulluq Sahəsində Dövlət Siyasəti Təhlil Sənədi”, 
Bakı-2014; səh: 17-38 
http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2014/07/Meshgulluq.pdf  

http://labourrights-az.org/wp-content/uploads/2014/07/Meshgulluq.pdf
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Diaqram 1: İşsizlik və işsizliyə görə sosial müavinat üzrə göstəricilərin dinamikası, 

nəfərlə 

  

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 201810 

Göründüyü kimi, real işsizlərlə dövlət məşğulluq xidməti tərəfindən qeydiyyata 

alınan işsizlər arasında ciddi fərqin olması ilə yanaşı, qeydiyyata alınanlar arasında müavinat 

alanların arasında da kəkin fərq var. Məsələn, 2016-cı ildə ümumi işsizlərin cəmi 13 faizi 

dövlət qeydiyyatına alınıb. Onlardan müavinat alanların sayı isə 1857 nəfər yaxud 

qeydiyyata alınanların 5.6 faizi olub. Müavinət alanların ümumi işsizlərin sayında xüsusi 

çəkisi isə cəmi 0.7% olub. Bu isə 

kifayət qədər aşağı göstərici olmaqla 

yanaşı əslində işsiz vətəndaşların 

sosial təminatının nə dərəcədə aşağı 

səviyyədə olduğunu göstərir. Bununla 

belə 2015-ci ildən etibarən 

Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə 

edilən staqnasiya işsizlik üzrə 

müavinatın ümumi həcminin 

əhəmiyyətli səviyyədə artmasına səbəb 

olub [bax: diaqram 2].  

Göründüyü kimi, işsizliyin 

kəskin artdığı 2016-ci ildə belə işsizliyə görə ödənilən müavinatın həcmi 15.2 milyon manat 

                                                           
10 ARDSK, “Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri, baxış tarixi: 24.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/001_1.xls  
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Diaqram 2: İşsizlik müavinatının ümumi həcmi 

Mənbə: Hesablama Palatası, 2018 

https://www.stat.gov.az/source/labour/az/001_1.xls
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olub ki, həmin il 252.8 min nəfər işsizin olduğunu nəzərə aldıqda kifayət qədər kiçik 

məbləğdir.  

İşsizliyə görə müavinətin verilməsində digər problemlərdən biri isə müavinat 

məbləğinin orta aylıq həcminin az olmasıdır. 2016-cı ildə müavinatın orta aylıq əmək 

haqqında maksimum xüsusi çəkisi 58.5%, minimum isə 46.3% olub11. 

Qeyd edək ki, işsizlik müavinatının təyin edilməsi prosesi İşsizlikdən sığorta 

haqqında qanunun qüvvəyə minməsi ilə dayandırılıb. Lakin, həmin tarixə qədər müəyyən 

edilmiş edilmiş müavinatların ödənilməsi təyin olunmuş müddətdə davam etdiriləcəkdir 

[“İşsizlikdən sığorta haqqında” qanun, maddə: 25].  

Ümumilkdə isə işsizlik müavinətinin verilməsi yolu ilə işsizlərin sosial müdafiəsi 

mexanizmi kifayət qədər mürəkkəb, bu sahəyə məsul qurumun fəaliyyəti isə qeyri şəffafdır. 

Nəticədə işsizlik müavinəti mexanizminin əlçatanlığı minimum səviyyəyə azalıb.   

 

1.3.  İşsizlik səviyyəsi: statistik qiymətləndirmə 

İşsiz vətəndaşların sosial müdafiəsi mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsini zərurətə 

çevirən faktorlardan biri əmək bazarının müşahidə edilən son çağırışlardır. Beləki, 2015-ci 

ildən başlayaraq ölkədə iqtisadi aktivlik azalıb ki, nəticədə bağlanan müəssisələrin, ixtisar 

olunan işçilərin sayı artıb, yeni iş yerlərinin yaradılması imkanları isə zəifləyibdir.  

Diaqram 3: Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri 

  

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 201812 

                                                           
11 ARDSK, “2016-cı ildə işsiliyə görə müavinətin orta məbləği”, 27.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/006_12.xls  
12 ARDSK, “Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri”, baxış tarixi: 27.04.2018 
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İşqisadi fəal əhalinin sayı 4380,1 4587,4 4688,4 4757,8 4840,7 4915,3 5012,7
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İşsizlərin sayı 317,8 258,3 243,1 236,6 237,8 243,7 252,8

Muzdla işləyənlərin sayı 1297,1 1382,9 1480,7 1514 1519,7 1502,5 1514,3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Min nəfərlə

https://www.stat.gov.az/source/labour/az/006_12.xls
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Göründüyü kimi, 2013-cü illə müqayisədə 2016-cı ildə işsizlərin sayı 6.9% artıb. 

Muzdla işləyənlərin sayında isə 2014-cü illə müqayisədə azalma müşahidə edilir. Yeri 

gəlimşkən qeyd etmək lazımdır ki, muzdla işləyənlərin sayında tarazlıq daha çox əmək 

bazarının leqallaşdırılması cəhdləri səbəbindən baş verib. Beləki, aiddiyatı qurumlar 

tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində qeyri-qanuni olaraq əmək bazarının 

subyektlərinin bir qisminin fəaliyyəti leqallaşıb. Nəticədə kütləvi işdənçıxarmalar bu 

göstəricilərədə öz əksini tapmayıb.  

Əmək bazarında mövcud vəziyyəti əks etdirən indikatorlardan biri isə bağlanan iş 

yerlərinin dinamikasıdır [bax: diaqram 4].  

Diaqram 4: İşdən çıxmış işçilərin sayı, min nəfərlə 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 201813 

Göründüyü kimi 2014-cü illə müqayisədə 2015 və 2016-cı illərdə işdən çıxmaların 

sayı müvafiq olaraq 25.4% və 24.2% çox olub. Qeyd edək ki, illeqal əmək bazarının 

miqyasının geniş olması səbəbindən bu göstəricilər belə reallığı tam əks etdirmir.  

Yerli eksperlərin fikrincə real işsizlik dövlətin açıqladığı rəsmi rəqəmlərlə 

müqayisədə dəfələrlə artıqdır. Məsələn iqtisadçı-ekspert Nemət Əliyev apardığı 

hesablamalar əsaslanaraq 2016-cı ildə işsizlik səviyyəsinin 16.2% olduğu qənaətinə gəlib14. 

Statistik rəqəmlərin keyfiyyəti ilə bağlı sual doğuran məqamlardan biri isə açılan iş 

yerlərinin sayı ilə bağlı göstəricilərdir. Beləki, ARDSK-nin məlumatına görə 2016-cı il 

ərzində işə qəbul edilən işçilərin sayı, 2014-cü illə müqayisədə 19.3%, 2016-cı illə 

müqayisədə isə 19% çoxdur15. Hansı ki, 2016-cı ildə ölkə iqtisadiyyatı 3.1% azalıb16. Və 

                                                           
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/001_1.xls  
13 ARDSK, “İqtisadiyyatda işçi qüvəəsinin hərəkəti”, baxış tarixi: 27.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/003_1-2.xls  
14 GününSəsi.info, “Hazırda işsizlik səviyyəsi 16,2 faizdən yüksəkdir”, 28.11.2017 
https://www.gununsesi.info/hazirda-issizlik-s%C9%99viyy%C9%99si-162-faizd%C9%99n-yuks%C9%99kdir/  
15 ARDSK, “İqtisadiyyatda işçi qüvəəsinin hərəkəti”, baxış tarixi: 27.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/003_1-2.xls  
16 ARDSK, “Azərbaycanın statistik göstəriciləri-2017”, baxış tarixi: 27.04.2018, səh: 50 
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yaxud 2016-cı ildə tikinti sektorunda 22.4% kiçilmə17 müşahidə edildiyi halda işə 

götürülənlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə 16.9% artıb18.  

Göründüyü kimi, rəsmi olaraq təsdiqini tapmasa da sadalanan arqumentlər işsizliyin 

artımı tezisini təsdiqləyir. Belə bir şəraitdə işsizlərin sosial müdafiəsi mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi daha aktual məsələyə çevrilir. Əks halda işsizlik digər sosail-iqtisadi 

göstəricilərin zəifləməsi üçün lokomotivə çevriləcəkdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/stat-yearbook_2017.zip  
17 ARDSK, “İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaradılan əlavə dəyərin fiziki həcm indeksi, əvvəlki ilə nisbətən faizlə”, 
baxış tarixi: 27.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/az/029.xls  
18 ARDSK, “İqtisadiyyatda işçi qüvəəsinin hərəkəti”, baxış tarixi: 27.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/003_1-2.xls 

https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/stat-yearbook_2017.zip
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/az/029.xls
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/003_1-2.xls
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II. İşislikdən sığorta sistemi: mövcud mexanizmlərin məşğulluq 

siyasətinə təsirləri 

 

2.1.  İşsizlikdən sığorta sisteminin hüquqi əsasları 

Yeni iqtisadi çağırışlar (iqtisadi dinamikanın zəfiləməsi, əmək bazarında tələbin 

azalması, iflas olan müəssisələrin və ixtisar edilən çalışanların sayının artması, səmərəli 

sosial müdafiə mexanizmlərinin olmaması, dövlət gəlirlərinin azalması fonunda 

müavinatların yaratdığı fiskal yük və s.) fonunda Azərbaycanda işsiz əhalinin sosial 

müdafiəsinin daha təkmil və dayanıqlı mexanizmlər əsasında qurulması zərurətə çevrildi. 

İşdən çıxarmaların artması və yeni işlə təmin etmə imkanlarının azalması fonunda işsizlik 

müavinatı mexanizmi dövlət büdcəsi üzərində yükə çevrilməkdə idi. 2016-cı ildə işsilik 

müavinatı üzrə ödəmələr 2015-ci illə müqayisədə 3 dəfə artmışdı [bax: daiqram 2].  

Digər tərəfdən dünya təcrübəsində bir əsrdən artıq təcrübəyə əsaslanan işsizlik 

sığortasının tətbiqi 27 illik müstəqillik dövründə tətbiq edilməmişdi. Beləliklə Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti tərəfindən 30 iyun 2017-ci il tarixində təsdiqlənən “İşsizlikdən 

sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 2018-ci ilin yanvar ayının 

1-dən etibarən ölkədə icbari işsizlik sığortasının tətbiqinə başlanılıb19. Qanunun 1-ci 

maddəsində məqsədlər aşağıdakı kimi sıralanıb;  

 Əmək bazarında risklərin ötürülməsi; 

 Işsizlərin sosial müdafiəsi üçün yeni maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiqi; 

 Sığortaolunan vətəndaşlar üçün itirilmiş əməkhaqlarının əvəzlənməsi;  

 Işsizliyi yaradan faktorlara qarşı preventiv tədbirlərin icra edilməsi; 

 əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə təminat verilməsidir. 

Qeyd edək ki, bu qanunla dövlət və özəl sektorda fəaliyyət göstərməsində asılı 

olmayaraq qanuni fəaliyyət göstərən istənilən qurumun, orqanın və yaxud müəssisənin ləğv 

edilməsi və içilərin ixtisarı səbəbindən işsiz qalan vətəndaşlar [siyasi vəzifə tutuan şəxslər 

xaric] işsizlik sığortasından yararlanma hüququ əldə edir.  

   

 

                                                           
19 “İşsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu”, 30.06.2017 
http://www.e-qanun.az/framework/36310  

Qeyd: Azərbaycan Respbulikasının qanunvericiliyində işsizlikdən sığorta  

“sığortaolunanların itirilmiş əməkhaqlarının kompensasiya edilməsinə yönəldilmiş 

təminat forması” kimi, sığortaolunan isə “ölkə qanunlarının tələblərinə uyğun 

formada, yəni  rəsmi əmək müqaviləsi ilə çalışan və işsizlikdən sığorta olunan işçi” 

kimi təbit edilib.  

http://www.e-qanun.az/framework/36310
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Azərbaycan Respublikasının işsizlikdən sığorta mexanizmi aşağıdakı prinsiplər 

əsasında yaradılıb: 

 işsizlikdən sığortanın məcburi xarakter daşıyır; 

 işsizlikdən sığortanın bütün subyektləri bərabər hüquqludur; 

 sığorta hadisələrinə yaradan hallarla mübarizə; 

 işsizlikdən sığortanın davamlılığına dövlət təminatı; 

 diferensial işsizlikdən sığortanın tətbiqi (sığorta stajı və işsizlik müddətindən 

asılı olaraq); 

 prosesdə ictimai iştirakçılığın təmin olunması. 

Yuxarıda sadalana prinsiplərin tətbiqi işsizlikdən sğorta sisteminin davamlılığına 

müsbət təsir etməklə yanaşı mexanizmin işləkliyini təmin edəcəkdir.  

Qeyd edək ki, bu qanunla işsizlikdən sığorta haqqı işəgötürən və işçi olmaqla iki tərəf 

arasında bölünür. Hər iki tərəf müəyyən edilmiş əməkhaqqının 0.5%-i həcmində, (bir çalşan 

üçün cəmi 1% olmaqla) sığorta haqqı ödəyir. Qeyd edək ki, regionda nisbətən inkişaf etmiş 

işsizlikdən sığorta sistemi Türkiyədədir. Bu ölkədə işsizlikdən sığorta haqqı 3 tərəf arasında 

aşağıdakı tariflərə əsasən bölünür: 

1. işəgötürən: sığortaolunanın aylıq əmək haqqının 2 faizi, 

2. işçi: sığortaolunanın aylıq əmək haqqının 1 faizi, 

3. dövlət: sığortaolunanın aylıq əmək haqqının 1 faizi. 

Göründüyü kimi, dövlət sığorta yığımlarının 25%-lik əlavə etməklə maliyyə 

imkanlarının genişləndirməklə yanaşı, sosial müdfiə mexanizminin standartlarını yüksəldir. 

Bununla yanaşı qanunvericiliyə uyğun olaraq Türkiyə İşsizlik Siqortası Fonunun büdcəsində 

hər hansı səbəblərdən kəsir yaranarsa bu dövlət vəsaiti hesabına kompensasiya edilir20. 

Türkiyə modelində sığortaedən və sığortaolunanın işsizlikdən sığorta tarifləri Azərbaycanla 

müqayisədə çox olsa da (Qeyd: 2016-cı ildə Türkiyədə orta aylıq əmək haqqı 3991 TL və 

yaxud 2110 manat olub21 ) dövlətin sığorta ödənişinə qatqısı təcrübəsi müsbət yanaşmadır 

və bu təcrübədən istifadə edilməsi Azərbaycanda işsizlərin sosial müdafiəsini daha da 

gücləndirə, həmçinin İşsizlikdən Sığorta Fondunun gəlir mənbələrinin diversifikasiyasını 

təmin edə bilər.  

                                                           
20 İŞKUR, “Hizmetlerimiz:işsizlik sigortasi nedir?”, baxış tarixi: 28.04.2018 
https://statik.iskur.gov.tr/tr/issizlik_sigortasi/issizlik_sigortasi_islemleri.htm  
21 Türkiye İstatistik Kurumu, “İşgücü Maliyeti İstatistikleri, 2016” , 25.12.2017 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24859  

https://statik.iskur.gov.tr/tr/issizlik_sigortasi/issizlik_sigortasi_islemleri.htm
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24859
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Azərbaycanda işsizlikdən sığorta ödəyiciləri tərəfindən ödənilmiş sığorta haqları 

İşsizlikdən Sığorta Fodunda (İSF) toplanır. Qanunvericiləyə uyğun olaraq işsizlikdən sığorta 

haqlarının toplanması  və İSF-na köçürülməsinə məsul olan qurum Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondudur22.   

İSF-nun gəlirləri ödənilən sığorta haqları, qanunun pozulması halında tətbiq olunan 

inzibati cərimələr, qrantlar ianələr, yardım, kreditlər və qanunla qadağan edilməyən digər 

mənbələrin hesabına formalaşır (“İşsizlikdən sığorta haqqında” qanun, maddə: 21). 

Azərbaycanda İSF hesabında olan vəsaitləri maliyyə bazarlarında istifadə etməklə əlavə 

gəlir yaratmaq hüququna malik deyil. Lakin, Türkiyədə isə müvafiq qurum sığorta ödənişləri 

hesabına formalaşan izafi vəsaitləri müxtəlif maliyyə alətlərində yerləşdirməklə əlavə 

gəlirlər əldə edə bilir23. Azərbaycanda da İSF-na bu səlahiyyətin verilməsi fondun gəlir 

mənbələrinin şaxələndirilməsi yolu ilə əmək bazarında baş verən fluktasiyalardan asılılığın 

azaldılmasına, daxilolmalarının artmasına və həmçinin maliyyə bazarlarının inkişafına şərait 

yarada bilər.   

2018-ci ildə İSF-nun gəlirləri və xərcləri müvafiq olaraq 89.04 milyon manat 

həcmində proqnozlaşdırılıb24.  Fondun gəlirlərinin 39.8%-i yaxud 35.45 milyon manatı 

büdcə təşkilatları və bu təşkilatlarda çalışanların ödəmələri hesabına formalaşcağı gözlənilir. 

Özəl sektorun büdcədə payı isə 60.2% olacaq.   

Qanunvericiliklə işsizlikdən sığorta hesabına toplanan vəsaitlər yalnız sığorta 

ödənişlərinə deyil, bu istiqamətdə dövlət siyasətinin icrası məqsədi ilə nəzərdə tutulan digər 

tədbirlərin maliyyələşməsinə yönlədilir. Bu istiqamətlərə aşağıdakılar daxilidir [“İşsizlikdən 

sığorta haqqında” qanun, maddə: 19]: 

- sığorta ödənişləri; 

- işaxtaran kimi rəsmi qeydiyyata alınmış və işsiz statusu almış şəxslər üçün 

nəzərdə tutulan aşağıda tədbirlərin icra edilməsi: 

1. peşə hazırlığı və əlavə təhsilin təşkili, bu istiqamətdə məsləhət xidmətinin 

təşkili; 

                                                           
22 “İşsizlikdən sığorta fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 1 dekabr tarixli 
905-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 26.12.2017 
https://president.az/articles/26609  
23 Türkiye Böyük Millət Məclisi, 4447 saylı “İşsizlik siqortası Kanunu”, 25.08.1999, maddə: 53 
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/kanuntbmmc08
304447.pdf  
24 İşsizlikdən sığorta fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 26.12.2017 
https://www.president.az/articles/26607  

https://president.az/articles/26609
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/kanuntbmmc08304447.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc083/kanuntbmmc083/kanuntbmmc08304447.pdf
https://www.president.az/articles/26607
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2. ödənişli ictimai işlərə cəlb etmə, əmək yarmarkalarının və birjalarının təşkili; 

3. özünüməşğulluğun dəstəklənməsi;  

4. sığortaedənlərlə birgə sığortaolunanların əməkhaqqının ödənilməsi; 

5. əlvə iş yerlərinin, o cümldən ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin yaradılması və 

hədəfli proqramların icrası; 

6. Məşğulluq xidmətinin göndərişi əsasında yerdəyişmə zərurəti yarandıqda 

nəqliyyata xərclərinin kompensasiyası xərcləri;  

- “Məşğulluq haqqında” qanunla müəyyən edilmiş təqaüdlərin ödənilməsi; 

- Dövlət Məşğulluq Xidmətinin  saxlanılma xərcləri. 

Göründüyü kimi, hökumət işsizlikdən icbari sığorta sistemini yaratmaqla işsizlərin 

sosial müdafiəsi tədbirləri istiqamətində xərclərin əksər hissəsinin müəssisə və işçinin 

üzərinə transfert etmiş oldu.  

2018-ci il üçün İSF-nun xərcləri cəmi 89.04 milyard manat olacaq ki, bunun da 37.6 

faizi (33.478 milyon manat) işsizlərə sığorta ödənişi şəklində, 1.55 faizi yaxud 1.38 milyon 

manatı isə sığortaolunanların əmək haqqının müəyyən hissəsinin sığortaedənlərlə birlikdə 

ödənilməsinə yönəldiləcək. Vəsaitin əhəmiyyətli hissəsi (35.802 milyon manat və ya 40.2%) 

isə 2016-cı ildən etibarən icrasına başlanılan özünüməşğulluq dövlət proqramının 

maliyyəşədirilməsi məqsədi ilə xərclənəcək. İl ərzində məşğulluq xidmətinin saxlanılması 

isə İSF-na 13.7 milyon manata (cəmi xərclərin 15.4 faizi) başa gələcək25. 

 

2.2. İşsizlikdən sığorta hüququndan istifadə imkanları 

 

İşsizlikdən sığortanın tətbiqi ümumilikdə işsizlərin sosial güvənliyinin artırılması 

istiqamətində daha genişmiqyaslı maliyyələşdirmə imkanı yaratsa da məşğulluq xidməti 

orqanlarının saxlanması kimi adminstrativ xərclərin bu vətəndaşın sığorta ödənişi hesabına 

təmin edilməsi doğru yanaşma deyil. Nəticədə işsizliklə mübarizə, yeni iş yerlərinin 

yaradılması tədbirləri, özünüməşğulluq proqramı, işsiz qalan vətəndaşlarının sosial 

təminatının təmin edilməsi kimi mühüm istiqamətlərə ayrılan vəsaitlərin həcmi azalmış olur.  

Azərbaycanda işsizlikdən sığorta sisteminin tətbiq edilməsi işçi və işəgötürəninin 

fiskal yükünün artması ilə nəticələnib ki, bu da son nəticədə əmək bazarının leqallaşdırılması 

                                                           
25 İşsizlikdən sığorta fondunun 2018-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 26.12.2017 
https://www.president.az/articles/26607 

https://www.president.az/articles/26607
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tədbirlərinin effektini zəiflədir, iqtisadi aktivliyi zəiflətməklə yeni iş yerlərinin yaradılması 

prosesinə neqativ təsir edir.  

Hazırda Azərbaycanda işsizliyə görə sığorta ödənişi differensial şərtlərə əsaslanan 

mexanizm əsasında həyata keçirilir. Bu zaman sığorta ödənişinin müddəti, əmək faliyyətinin 

davamlılığı, müraciətin dövrülüyü, sığortanın ödənilməsi müddəti, sığorta olunanının 

himayəsində olan uşaqların sayı kimi faktorlar nəzərə alınır.  

Sxem 1. İşsizlikdən sığorta hüququndan istifadə şərtləri 

№ Sığortaolunanların 

kateqoriyaları 

Sığorta stağının müddəti / digər 

əlavə situasiyalar 

İtirilmiş orta aylıq əmək 

haqqına nisbətdə 

1 işsizliyin başlanmasından 

əvvəlki 24 təqvim ayı ərzində 12 

təqvim ayından çox, lakin ən azı 

3 il sığorta stajına malik əmək 

qabiliyyətli şəxslərə 

sığorta stajı 3 ildən 5 ilə qədər 

olduqda 

50% 

sığorta stajı 5 ildən 10 ilə qədər 

olduqda 

55% 

sığorta stajı 10 ildən yuxarı 

olduqda 

60% 

2 işsizliyin başlanmasından 

əvvəlki 24 təqvim ayı ərzində 12 

təqvim ayından az, lakin ən azı 3 

il sığorta stajı olan əmək 

qabiliyyətli şəxslərə 

Sığorta stajı qruplaşması 

aparılmadan 

 

 

Minimum sığorta ödənişi 

həcmində26  (130 manat27)  

müəssisədə işin dayandırılması ilə 

əlaqədar qrup halında məzuniyyətə 

buraxılmış şəxslər üçün 

Minimum sığorta ödənişinin 

1.2 misli həcmində (130*1.2 

və yaxud 156 manat 

İşsizlikdən sığorta ödənişinə əlavələr 

1 yuxarıda göstərilən 1-ci və 2-ci kateqoriyalar 

üzrə sığortaolunanın himayəsində 18 yaşa 

çatmamış uşaq (əyani təhsil alan tələbələr və 

şagirdlər təhsili bitirənədək, lakin 23 yaşından 

çox olmamaqla) olduqda sığorta ödənişinə 

əlavələr edilir 

Əsas sığorta ödənişinə əlavə hər uşaq üçün təyin 

olunmuş sığorta məbləğunin 5 faizi həcmində olur. 

Lakin, cəmi əlavələr 20 faizdən çox ola bilməz. 

Həmçinin valideynlərin hər ikisi üçün işsizlik 

sığortası təyin edildiyi halda əlavələr yalnız bir 

sığortaolunana tətbiq edilir. 

İşsizlikdən sığorta məbləğinin hesablanması zamanı tətbiq edilən əlavə indikatorlar 

1 Sığorta ödənişinin məbləği ondan əvvəlki ildə ölkə üzrə rəsmi elan edilmiş orta aylıq əməkhaqqı 

məbləğindən çox və minimum sığorta ödənişi məbləğindən az ola bilməz 

2 Birinci sığorta ödənişi müəyyən edildikdən sonra 24 ay ərzində sığortaolunan uyğun (münasib) işlə 

təmin olunmadıqda təkrar işsizlikdən sığorta üçün müraciət edə bilər (yalnız bir dəfə)  

                                                           
26 Minimum sığorta ödənişi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş minimum aylıq əməkhaqqı 
məbləğinə bərabər tutulur. 2018-ci ildə bu göstərici 130 manatdır.  
27 Azərtac, “2018-ci il üçün minimum aylıq əməkhaqqı 130 manat məbləğində müəyyənləşib”, 25.12.2017 
https://azertag.az/xeber/2018_ci_il_uchun_minimum_ayliq_emekhaqqi_130_manat_mebleginde_mueyyenlesib-
1124198  

https://azertag.az/xeber/2018_ci_il_uchun_minimum_ayliq_emekhaqqi_130_manat_mebleginde_mueyyenlesib-1124198
https://azertag.az/xeber/2018_ci_il_uchun_minimum_ayliq_emekhaqqi_130_manat_mebleginde_mueyyenlesib-1124198
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3 Sığorta ödənişi almış şəxsə təkrar sığorta ödənişi təyin olunması üçün ən azı növbəti 12 ay sığorta stajı 

tələb olunur 

4 Təkrar işsizlikdən sığortanın məbləği minimum sığorta ödənişi həcmində müəyyən edilir 

5 Sığorta ödənişi birinci müraciət zamanı maksimum 6 ay, təkrar müraciət zamanı isə 3 ay müddətində 

ödənilə bilər 

6 Birinci müraciət zamanı bir sığortaolunan üçün növbəti 24 ayda 9 aydan artıq ola bilməz 

Mənbə: “İşszlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu əsasında 

müəllif tərəfindən hazırlanıb.  

Göründüyü kimi, işsizlikdən sığorta məbləğinin itirilmiş əmək haqqının maksimum 

60% müəyyən edilməsi, proqramın sosial əhəmiyyətini zəiflədən məqamlardandır. Hansı ki, 

müvafiq göstərici Luksemburqda 83%, Niderlanda 75%, Sloveniyada isə 70% olaraq 

müəyyən edilib28. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda əməkhaqqının rəsmiləşdirilən həcminin 

müxtəlif səbəblərdən (vergi və sosial sığorta xərclərinin azaldılması məqsədi ilə) 

azaldılması tendensiyası geniş yayılıb müəyyən edilmiş şərtlər daxilində işsiz vətəndaş üçün 

təyin edilən işsizlik sığortası movcud sosail standartlardan geri qalacaqdır.  

“İşsizlikdən sığorta haqqında” qanunla Azərbaycanda işsizlikdən sığorta ödənişinin 

3 növü müəyyən edilib:  

i) əsas sığorta ödənişi: müraciət edənin sığorta sıtajı nəzərə alınmaq  

əməkhaqqı əsasında hesablanan məbləğdə ödəniş   

ii) sığorta ödnişinə əlavələr: sığortaolunanın himayəsində olan uşaqlara və 23 

yaşından az təhsil alan şəsxlər üçün nəzərdə tutulan   

iii) minimum sığorta ödənişi: ölkə üzrə minimum əmək haqqına bərabər olan 

məbləğ 

Qeyd edək ki, sığortaolunanın birinci müraciəti zamanı təyin olunan sığorta 

məbləğinin həcmi ilə işsizlik müddətinin davamlılığı arasında konkret asılıq müəyyən edilib. 

Beləki,  yuxarıda sadalanan sığorta stajı müddətinə uyğun orta aylıq əmək haqqının müvafiq 

tarifləri əsasında müəyyən edilən sığota məbləği aşağıdakı şərtlər əsasında ödənilir: 

I mərhələ: ilk 2 təqvim ayında 100% 

II mərhələ: 3–4-cü təqvim ayları üçün 80% 

                                                           
28 Ingrid Esser, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Joakim Palme & Ola Sjöberg “Unemployment Benefits in EU 
Member States”, 2013, səh: 10 
file:///C:/Users/Pavilion%20g6/Downloads/Unemployment%20benefits%20in%20EU%20Member%20States_29-
08-2013-Final%20checked%20(2).pdf  

../../Pavilion%20g6/Downloads/Unemployment%20benefits%20in%20EU%20Member%20States_29-08-2013-Final%20checked%20(2).pdf
../../Pavilion%20g6/Downloads/Unemployment%20benefits%20in%20EU%20Member%20States_29-08-2013-Final%20checked%20(2).pdf
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III mərhələ: 5–6-cı təqvim ayları üçün – 70% 

Ancaq yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, işsizlikdən sığorta məbləği istənilən şərtlər 

daxilində minimum sığorta məbləğindən az ola bilməz. Lakin, Azərbaycanda İSF işsilik 

sığortası alan vətəndaşların icbari tibbi sığortasını ödəmək öhdəliyi daşımır. Hansı ki, 

Türkiyədə işsiz vətəndaşlara sığorta olunma müddətindən asılı olaraq 180-300 gün 

müddətində işsizlik sığortası ilə yanaşı onun və ailə üzvlərinin icbari tibii siğortası ödənilir29. 

Hesab edirik ki, Azərbaycanda da bənzər təcrübədən istifadə edilməlidir. Hazırda icbari tibbi 

sığorta sistemi tam formalaşmasa da yaxın gələcəkdə ölkə ərzisində tətbiqinə başlanılacaq. 

Əgər vətəndaş işsizdirsə bu zaman onun icbari tibbi sığorta imkanından istifadə imkanı 

olmayacaq. Hansı ki, “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanuna əsasən 

işsiz vətəndaşın icbari tibbi sığortası sosial müdafiə fondları tərəfindən ödənilməlidir30.  

Qeyd edək ki, təyin edilmiş işsizlikdən sığorta ödənişi sığortaolunan işə düzəldikdə, 

ona təklif olunan iki münasib işdən, əlavə təsildən və peşə hazırlığından imtina etdikdə, şəxsi 

fərdi məşğulluq proqramını səbəbsiz icra etmədikdə və proqramın icrası haqqında hesabat 

təqdim etmədikdə, ali və orta ixtisas təhsil müəssisəsinə qəbul olduqda, hərbi xidmətə və 

alternativ xidmətə çağırıldıqda, azadlıqdan məhrum edildikdə, yaşa görə pensiyaya çıxdıqda 

yaxud yaşa görə müavinat aldıqda, təqdim edilən sənədlər təhrif olunma aşkar edildikdə, 

vəfat etdikdə və yaxud məhkəmə qərarı ilə itkin düşmüş elan edildikdə qeyd şərtsiz 

dayandırılır.   

Hazırda mühüm problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, ölkədə əmək bazarında qeyri-

qanuni dövriyyənin genişmiqyaslı olması vətəndaşın işsizlikdən sığorta hüququndan 

yararlanma imkanını məhdudlaşdırır. Rəsmi statistikaya görə ölkədə məşğul əhalinin sayı 5 

milyon nəfərdən artıq olduğu halda əmək müqaviləsi əsasında çalışanların sayı 1.5 milyon 

nəfər yaxud cəmi məşğul əhalinin 30 faizi qədərdir. Məsələn kənd təsərüfatı sahəsində 

məşğul olan 1.728 milyon31 nəfərdən artıq vətəndaşdan yalnız 2.7%-i yaxud 47.2 min 

nəfəri32 müzldla çalışır. Bu isə o deməkdir ki, digər 97.3%-in işsizlikdən sığorta 

ödənişlərindən istifadə imkanı yoxdur. Beləliklə aydın olur ki, xüsusi ilə region əhalisi üçün 

                                                           
29 İşkur, “İşsizlik sigortasının kapsamı”, baxış tarixi: 29.04.2018 
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/issizliksigortasi.aspx  
30 “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanunu, Bakı şəhəri, 28 oktyabr 1999-cu il, № 725-IQ, 
maddə 10. 
http://www.e-qanun.az/framework/80  
31 ARDSK, Məşğul olan əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü”, baxış tarixi: 29.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002_1-2.xls  
32 ARDSK, “İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyən işçilərin sayı”, baxış tarixi: 29.04.2018 
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002_6-7.xls  

http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/issizliksigortasi.aspx
http://www.e-qanun.az/framework/80
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002_1-2.xls
https://www.stat.gov.az/source/labour/az/002_6-7.xls
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işsizlikdən sığorta hüququ əlçatan deyil. Beynəlxalq təcrübənin təhlili zamanı aydın olur ki, 

işsizlikdən sığorta mexanizminin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri də onun əhatəliliyi 

hesab edilir. Məsələn Finlandiya, İrlandiya, Yunanıstan kimi ölkələrdə işsizlikdən sığorta 

sistemi çalışanların 100%-ni, Luksemburq, İsveç kimi ölkələrdə isə 95%-ni əhatə edir33. 

Azərbaycanda isə hazırda müvafiq göstərici 30%-dir.  

Digər problemlərdən biri isə ondan ibarətdir ki, son iqtisadi çağırışlar fonunda 

mənfəət norması azalan biznes işçiləri daha çox xidməti müqavilə ilə çalışdırmağa üstünlük 

verir ki, nəticədə bu insanların işsizlikdə sığorta hüququndan yararlanma imkanları 

məhdudlaşır. Bu tendensiya xüsusi ilə də 2017-ci ilin 1 yanvar tarixində yeni “əmək 

pensiyaları haqqında” qanunun34 qüvvəyə minməsindən sonra (yeni qanunda sosisal sığorta 

yığımlarını stimulaşadıracaq heç bir dəyişiklik olmayıb, əksinə əhalini pensiya hüququndan 

yararlanma imkanı maksimum məhdudlaşdırılıb)  daha da intensivləşib.   

Əmək bazarında üçüncü mühüm problemlərdən biri isə ondan ibarətdir ki, əksər 

işəgötürənlər ağır vergi və fiskal yükün təsirlərini azaltmaq məqsədi ilə işçinin real 

əməkhaqqını dəfələrlə aşağı məbləğdə rəsmiləşdirir ki, bu da sonda işçinin işdən çıxarılması 

halında onun optimal işsizlik sığortası almaması ilə nəticələnir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ingrid Esser, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Joakim Palme & Ola Sjöberg “Unemployment Benefits in EU 
Member States”, 2013, səh: 16 
file:///C:/Users/Pavilion%20g6/Downloads/Unemployment%20benefits%20in%20EU%20Member%20States_29-
08-2013-Final%20checked%20(2).pdf 
34 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu, 02.05.2017 
https://www.president.az/articles/23489  

../../Pavilion%20g6/Downloads/Unemployment%20benefits%20in%20EU%20Member%20States_29-08-2013-Final%20checked%20(2).pdf
../../Pavilion%20g6/Downloads/Unemployment%20benefits%20in%20EU%20Member%20States_29-08-2013-Final%20checked%20(2).pdf
https://www.president.az/articles/23489
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Nəticə 

Aparılan təhlillər zamanı aydın olur ki, Azərbaycanda işsizlərin sosial müdafiəsi 

mexanizmləri zəif inkişaf edib. 2017-ci ilin soununadək ölkədə işsizlərin sosial müdafiəsi 

işsizlik müavinatı sistemi ilə təmin edilib. 2016-cı ildə cəmi işsizlərin 0.7 faizi işsizlik 

müavinatı ala bilib. Dünya təcrübəsinə 1911-ci ildə daxil olmasına baxmayaraq  işsizliyə 

görə sığorta sistemi ölkədə 2018-ci ilin əvvəlidən tətbiq edilməyə başlayıb amma baş 

tutmayıb. Bu mexanizmin olmaması işsizlərin sosial müdafiəsinin zəif inkişafında əsas 

məqamlardan biri hesab edilir. Baxmayaraq ki, 2017-ci ildə “işsizlikdən sığorta haqqında” 

qanun qəbul edilib və onun tətbiqinə 2018-ci ilin əvvəlindən başlanılıb yeni-işsizlik sığorta 

mexanizmində bir sıra əhəmiyyətli çatışmazlıqların olması üzə çıxarılıb. Bunlara 

ağağıdakılar daxildir:   

1. İSF-nun gəlirlərində dövlət iştirak etmir. Fondun sığorta  gəlirləri işəgötürən və 

işçinin ödəmələri hesabına formalaşır. Halbuki beynəlxlaq təcrübədə bu prosesdə 

dövlətin birbaşa iştirakı təcrübəsi geniş yayılıb. Məsələn qonşu Türkiyədə sığorta 

haqqının 25%-ni dövlət ödəyir.   

2. Çalışan tərəfindən ödənilən sığorta yığımlarının bir hissəsi Dövlət Məşğulluq 

Xidməti orqanlarının saxlanmasına  yönəldilir ki, bu da son nəticədə birbaşa sığorta 

ödənişi imkanlarının məhdudlaşdırır. 

3. İSF-nun büdcəsində kəsir yarandığı halda defisitin hansı mənbələr hesabına 

kompensasiya ediləcəyi qeyri-müəyyəndir. Baxmayaraq ki, qanunvericilik Fondun 

kredit vəsaitlərindən istifadəsinə imkan verir, lakin, bu halda sığorta fondunun 

öhdəlikləri orta və uzunmüddətli dövr ərzində artaraq sosial müdafiəyə istiqamətində 

yönəldilən xərclərin bilərəkdən azaldılması ilə nəticələnə bilər. Qeyd edək ki, 

Türkiyədə bu kimi hallarda kəsir birbaşa olaraq dövlətin subsidiyası ilə 

kompensasiya edilir.  

4. İSF-nin vəsaitlərinin idarə edilməsi mexanizmləri yaradılmayıb. Hansı ki, əksər 

ölkələrdə o cümldən ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Belçika və Türkiyə kimi ölkələrdə 

Fondlar bu vəsaitləri vəsaitləri maliyyə bazarlarında müxtəlif maliyyə alətlərindən 

istifadə edərək idarə etməklə gəlirlər əldə edirlər. Bu hüququn olmaması İSF-nin 

gəlirlərin diversifikasiya olunması və səmərəli şəkildə idarə edilməməsi ilə 

nəticələnir. Eyni zamanda maliyyə imkanlarının məhdudlaşdırır.  

5. Xarici təcrübənin təhlili zamanı aydın olur ki, əksər hallarda işsizlik sığortası ilə 

yanaşı işsiz vətəndaşların icbari tibbi sığortasının ödənişi İSF-ları tərəfindən həyata 

keçirilir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda da tibbi sığorta haqqında qanunla işsiz 
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vətəndaşların tibbi sığortasının sosial fondlar tərəfindən ödənilməsi nəzərədə tutulub 

lakin, hazırkı işsizlik sığortası haqqında qanun vətəndaşa bu hüququ vermir.  

6. İşsizlikdən sığortanın təyin edilməsi ilə bağlı qanunvericlikdə ciddi qeyri-

müəyyənlik var. Beləki, qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycanda məşğulluq 

xidməti orqanları tərəfindən təklif edilən “münasib iş”olmadıqda vətəndaşa işsizlik 

sığortası müəyyən edilir. İşsiz statusu alan vətəndaş bu işdən imtina edirsə ona 

sığorta ödənilmir. Lakin, “münasib iş” anlayışı qanunvericilikdə 

təsnifatlaşdırılmayıb. “İşsizlik müavinatı” təcrübəsi göstərir ki, məşğulluq xidməti 

orqanları bu məqamdan rahatlıqla istifadə edərək vətəndaşın hüquqlarını 

məhdudlaşdıra bilir. Əksər hallarda təklif edilən iş sosial-iqtisadi şəraitə uyğun 

olmur. Lakin, bunun təsnifləşdirilməməsi vətəndaşın etiraz etmə mövqeyini 

zəiflədir. 

7. İşsizlikdən sığrota haqqında qanun işəgötürənin və işçinin gəlirləri üzərində fiskal 

yükü daha da artırır. Hansı ki məhz bu səbəbdən ölkədə qeyri-qanuni əmək bazarı 

inkişaf edib. Qeyd edilən məqam isə prosesi daha da stimullaşdırır.  

8. Əmək bazarının leqallaşdırılması tədbirlərinin effektiv olmaması əksər ölkə 

vətəndaşların işsizlikdən sığorta sisteminin subyektinə çevrilməsi imkanını 

məhdudlaşdırır. Problemin həlli istiqamətində hər hansı təşviqedici mexanizmlər 

tətbiq edilmir.  

Hesab edirik ki, yuxarıda sadalanan məqamlar Azərbaycanda işsizlərin sosial 

müdafiəsi mexanizmini inkişafna neqativ təsir edəcəkdir.  

Yuxarıda sadalanan çatışmazlıqlara baxmayaraq 2018-ci ilin əvvəlindən etibarən 

Azərbaycanda işsizlikdən sığorta sisteminin tətbiq edilməsi bu istiqamətdə irəliyə doğru bir 

addım kimi qiymətləndirilir. Nəticədə əvvəlki illərlə müqayisədə işsizlərə sosial yardım 

üçün nəzərdə tutulan vəsaitin ümumi həcmi, özünüməşğulluq proqramına ayrılması 

nəzərədə tutulan vəsaitlərin həcmi dəfələrlə artıb ki, bu da öz növbəsində mexanizmin 

effektivliyini və əlçatanlığın artıra bilər.  
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Təkliflər 

Azərbacanda işsizlərin effektiv və optimal sosial müdafiəsi sisteminin fomalaşması 

üçün aşağıdakı dəyişiklərin edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

1. İşsizlik sığortası haqqının ödənilməsində dövlətin 3-cü tərəf olaraq iştirak 

etməsi -  Bu zaman bir sığortaolunan üçün əməkhaqqının 1.2% nisbətində sığorta 

haqqı müəyyən edilə bilər ki, bu da 0.4% sığortaedən, 0.4% sığortaolunan və 

0.4% dövlət tərəfindən ödənilə bilər. Bu halda İSF-nun gəlirləri daha da arta bilər. 

Həmçinin sığorta edən və sığortaolunanın fiskal yükü nisbətən azala bilər. Digər 

tərəfdən isə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin saxlanması xərcləri sığortaolunan və 

sığortaedənin ödədiyi sığorta haqqı üzərində maliyə yükü formalaşdırmaz. 

2. İSF-nun kəsirinin hansı mənbələr hesabına kompensasiya edilməsi 

məsələsinin konkretləşdirilməsi - qanunvericiliyə dəyişiklərin edilməsi yolu ilə 

fondun büdcəsində defisitin yaranması halında bu kəsirin dövlət vəsaiti hesabına 

aradan qaldırılması təsbit edilməlidir. Əks halda Fondun əmək bazarında baş 

verən fluktasiyalara reaksiyası adekvat olmayacaq. Bu isə mexanizmin sosial 

effektini daha da azaldacaq.  

3. İSF-na vəsaitlərin maliyyə bazarlarında idarəedilməsi hüququnun verilməsi – 

fond vəsaitləri müxtəlif maliyyə alətlərində istifadə etməklə gəlir mənbələrini 

şaxələndirə və bununla yanaşı gəlirlərin həcmini artıra bilər. Bu halda İSF-nun 

sığorta və məşğulluq siyasətinin daha effektiv və genişmiqyaslı icra etmə imkanı 

yaranacaq. Eyni zamanda maliyyə bazarları inkişaf edə bilər.  

4. İşsizlik sığortası ödənilən vətəndaşın icbari tibbi sığortasının da İSF tərəfindən 

ödənilməsi şərtinin qanunvericiliklə təsbi edilməsi – işsiz vətəndaşın və onun 

ailə üzvlərinin icbari tibbi sığortası fond tərəfindən ödənilməklə ailənin sosial 

yükü azaldıla və əhalinin səhiyyə xidmətlərinə çıxış imkanı arta bilər. Eyni 

zamanda bu yolla tibbi sığorta haqqından qanunun “tibbi sığorta sistemində 

sığorta haqları” adlı 10-cu maddəsinin tələbi yerinə yetirilmiş olar.  

5. “Münasib iş” anlayışının tərifinin verilməsi - “İşsizlikdən sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda qeyd edilən anlayışın konkret tərifinin 

verilməsi sığortaolunanlarının hüquqlarının əsassız səbəblərlə pozulması, 

korrupsiya, subyektiv yanaşma və s. bu kimi neqativ halların qarşısının alınması 

ilə nəticələnə bilər.  

6. İşsizlikdən sığorta sisteminin əhatəliliyinin artırılması - əmək bazarına 

nəzarətin təkmilləşdirilməsi və qanuni əməyin təşviqi mexanizmlərinin (sosial 
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ayırmaların tarifinin azaldılması, gəlir vergisinin azaldılması, əmək pensiyası 

hüququnun ölkə üzrə digər sosial indikatorlara və yaşayış müddətinə 

uyğunlaşdırılması və s.) tətbiq edilməsi yolu ilə illeqal bazarın miqyasının 

azaldılması və beləliklə işsizlikdən sığorta mexanizminin əhatəsinin artırılması 

mümükündür. Bu zaman həmçinin İSF-un gəlirlərində də əhəmiyyətli səviyyədə 

artım baş verəcək ki, bu da qurumun daha effektiv sosial müdafiə sistemi 

formalaşdırımasına imkan yaradacaq.   
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