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ALIŞOVA Ç. A. 

AMEA-nın iqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı 

 

AZӘRBAYCANDA İNSAN KAPİTALININ MAKROİQTİSADİ GÖSTӘRİCİLӘRLӘ 

ӘLAQӘSİNİN QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ 

 

Xülasə 
Məqalədə Azərbaycanda insan kapitalının formalaşmasına və inkişafına ayrılan investisiyaların dina-

mikası, o cümlədən insan kapitalına dövlət büdcəsindən və ailə düdcəsindən ayrılan xərclərin dinamikası, 

insan kapitalının formalaşmasına və inkişafına zərər vuran vərdişlərə edilən adambaşına xərclər qiymət-

ləndirilib. Müəllif insan kapitalına yönəldilən investisiyanın həcmi ilə bəzi makroiqtisadi göstəricilər ara -

sındakı əlaqəni araşdıraraq belə nəticəyə gəlir ki, insan kapitalının həcmi ilə ÜDM və adambaşına gəlirlər 
arasında ciddi korrelyasiya əlaqəsi var. 

Açar sözlər:  insan kapitalı, büdcə xərcləri, ÜDM, əhalinin gəlirləri, yoxsulluq səviyyəsi  

 

GİRİŞ 

Bəzi hallarda qeyri-istehsal sahələrinə, o 

cümlədən, təhsilə və fundamental elmə xərclə-

ri iqtisadiyyat üçün əlavə yük hesab edirlər. 

Elə ona görə də bu sahələrə əksər ölkələrdə 

ÜDM-un çox az hissəsi ayrılır. Xüsusilə kişik 

ölkələrdə bu sahələrə ayrılan vəsaitin mütləq 

həcmi xeyli az olur. Lakin dünya ölkələrinin 

iqtisadi inkişaf məntiqinin öyrənilməsi bunu 

deməyə əsas verir ki, hansı ölkələrdə təhsilə 

və fundamental elmə daha çox vəsait ayrılırsa 

və bu vəsaitin səmərəli istifadəsi reallaşırsa bu 

ölkələr sürətlə inkişaf edir və iqtisadi artıma 

nail olurlar. Dünya ölkələrinin ÜDM ilə təhsil 

və səhiyyə xərclərinin həcmi arasındakı ciddi 

korrelyasiya əlaqəsinin olması da sübut edir 

ki, müasir dövrdə iqtisadi inkişaf və artım in-

san kapitalının inkişaf dərəcəsindən xeyli ası-

lıdır. Artıq insan kapitalı iqtisadi inkişafın 

əsas amillərindəndir.  

İnsan kapitalı hər bir ölkənin milli sərvətinin 

tərkib hissəsidir. Artıq heç kəs inkar etmir ki, 

hər bir ölkənin milli sərvəti fiziki, maliyyə və 

təbii kapitalın dəyərindən başqa həm də insan 

kapitalının dəyərindən ibarət olur. Müasir döv-

rün iqtisadiyyatı daha çox bilik tutumlu oldu-

ğundan bilik və bacarığa əsaslanan insan kapita-

lı da milli sərvətdə aparıcı yer tutur. Elə bunun 

nəticəsidir ki, ölkələrarası münasibətlər və iqti-

sadi güc ərazilərin böyüklüyü ilə deyil, milli 

sərvətdə insan kapitalının payı ilə ölçülür. Hələ 

keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq beynəl-

xalq siyasətində “daha çox əraziyə” sahib olmaq 

ideyası daha çox və keyfiyyətli insan kapitalına 

sahib olmaq ideyası ilə əvəz olundu.  

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, təbii kapi-

taldan fərqli olaraq  cəmiyyətin ictimai şü-

urundan və dövlət idarəçiliyindən asılıdır. 

Dövlət əhalinin həyat şəraitinin yüksəlməsinə, 

təhsilin və səhiyyənin inkişafına investisiya 

ayırmasa və ya az ayırsa, onda insan kapitalı-

nın səviyyəsi də xeyli az olacaq. İnsan kapita-

lının “potensial” halından “əlavə dəyər yarada 

bilən dəyər” halına qədər inkişaf etdirilməsi 

üçün dövlətin xüsusi proqramları və səmərəli 

idarəetmə sistemi olmalıdır. Birinci fəsildə 

qeyd etdiyimiz kimi İnsan kapitalı əlavə dəyər 

yaradan dəyərdir. Lakin dugər formada olan 

kapital növlərindən fərqli olaraq bu dəyərbilik 

və bacarıqla, mədəniyyət və mentalitetlə, dün-

yagörüşü və yaradıcılıqla  bağlıdır.  

 

Azərbaycanda insan kapitalının formalaş-

masına ayrılan investisiyaların dinamikası 

Qeyd etdiyimiz kimi, hər bir dövlət  insan 

kapitalının formalaşması və inkişafı üçün  təh-

silə, səhiyyəyə, mədəniyyət sahələrinə, KİV və 

idman sahələrinə investisiya yönəldir. Dövlət 

tərəfindən çəkilən bu xərclər  gələcəkdə həmin 

dövlətin iqtisadi inkişafında mühüm rol oyna-

yır. Lakin çəkilən xərclərin tam şəkildə səmə-

rəli istifadə edilməsini iddia etmək doğru ol-

maz. Çünki bu xərclərin müəyyən hissəsi onun 

daşıyıcısı olan insanın yerdəyişməsi ilə digər 

ölkələrin iqtisadiyyatında “insan kapitalı” kimi 

reallaşa bilər. Xüsusilə, miqrasiya hallarının 

geniş yayıldığı XXI əsrdə belə hallara daha çox 
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 rast gəlmək mümkündür. İnkişaf etmiş ölkələ-

rin əksəriyyəti  müəyyən miqdar “insan kapita-

lı” üçün heç bir xərc çəkmədən onların öz ölkə-

lərinə daxil olmasına və iqtisadiyyatda “hazır 

insan kapitalı” kimi “dəyər yaratmalarına” im-

kan verirlər. Belə siyasətdən ABŞ və Avropa 

ölkələri geniş istifadə edirlər. Kiçik və inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin əksəriyyəti üçün bu, 

ciddi  kapital və milli sərvət itkisidir. Elə bu-

nun nəticəsidir ki, dünya ölkələrinin əksəriyyə-

tində insan kapitalına yönələn investisiyaların 

tətbiqi daha liberal xarakter almağa başlayır, 

yəni dövlət investisiyaları xüsusi investisiyalar-

la əvəz olunur.  

Azərbaycanda insan kapitalının formalaş-

masına çəkilən xərcləri də büdcə və xüsusi 

xərclər kimi iki qrupa ayırmaq lazımdır.  Büd-

cə xərclərini isə 1) təhsilə çəkilən cəmi xərc-

lər; 2) səhiyyəyə cəkilən cəmi xərclər; 3) elmə 

çəkilən xərclər; 4) mədəniyyətə və incəsənətə, 

KİV və idmana çəkilən xərclər kimi dörd qru-

pa ayırmaq olar. 1-ci cədvəldə son 14 ildə 

Azərbaycan büdcəsi və büdcədən bu sahələrə 

ayırmalar, həmçinin insan kapitalının forma-

laşmasına ayrılan cəmi investisiya və onun 

büdcədə payı verilmişdir. Cədvəldən göründü-

yü kimi, son illərdə Azərbaycan büdcəsi sürət-

lə artıb. Neftdən gələn gəlirlərin Azərbaycan 

Dövlət Neft Fondunda toplanması və onun bir 

hissəsinin büdcəyə  transfer olunması büdcə 

xərclərinin də sürətlə artmasına imkan verdi.  

Heç şübhəsiz ki, büdcə gəlirlərinin artması 

təhsilə, səhiyyəyə, elmə, mədəniyyət və incə-

sənət sahələrinə, KİV və idmana  ayrılan və-

saitlərin də həçmini artırmağa geniş imkan ya-

ratdı. Elə bunun nəticəsidir ki, son 14 ildə 

Azərbaycanda yüzlərlə yeni məktəblər inşa 

edilmiş və əsaslı təmir olunmuşdur. Azərbay-

can səhiyyə müəssisələri ən yeni tibbi texnika  

və texnologiyalarla təmin edilmişdir.   

 

Cədvəl №1 

Azərbaycanda insan kapitalının inkişafına dövlət büdcəsindən ayrılan  xərclər 
 Dövlət 

büdcəsi 

Təhsil 

xərcləri 

Səhiyyə 

xərcləri 

Elm Mədəniyyət və incəsənət, 

KİV və idman 

Cəmi 

Xərclər 

Dövlət 

büdcəsində payı 

2000 853,7 203,2 45,8 10,4 23,0 282,4 0,330795 

2001 867,1 200,0 45,1 10,1 23,6 278,8 0,321532 

2002 958,4 196,7 46,1 11,7 24,0 278,5 0,290588 

2003 1257,0 239,1 56,3 16,9 31,6 343,9 0,273588 

2004 1528,6 299,3 74,8 20,4 38,9 433,4 0,283527 

2005 2263,1 393,8 121,9 30,4 53,5 599,6 0,264946 

2006 4242,3 536,3 181,3 35,8 75,1 828,5 0,195295 

2007 7092,6 842,6 299,7 51,2 111,1 1304,6 0,183938 

2008 13113,7 1192,4 421,4 75,6 170,6 1860,0 0,141836 

2009 13069,4 1428,3 500,7 103,6 197,0 2229,6 0,170597 

2010 14659,7 1471,2 534,8 115,6 209,8 2331,4 0,159035 

2011 19497,9 1606,3 624,8 134,4 240,5 2606,0 0,133655 

2012 22169,7 1849,8 775,7 148,6 306,5 3080,6 0,138955 

2013 24402,2 1832,6 788,9 149,1 350,4 3121,0 0,127898 

2014 23839,0 1981,0 848,2 158,3 374,8 3362,3 0,141042 

Qeyd:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin [1] məumatları əsasında 

müəllif tərəfindən tərtib edilib. 

  

Ölkə büdcəsindən təhsil sahəsinə ayrılan 

xərclər son 14 il ərzində təqribən 10 dəfə, səhiy-

yə sahələrinə ayrılan xərclər isə təqribən 20 dəfə 

artıb. Eyni mənzərəni mədəniyyət və incəsənət, 

KİV və idman sahələrinə büdcədən ayrılan 

vəsaitlərin həcminə də aid etmək olar. Həmin 

illərdə bu sahələrə də ayrılan vəsaitlərin həc-

mində kəskin artım müşaiyət olunub. Bunu 1-ci 

qrafikdən daha aydın görmək mümkündür. 
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Qrafik №1 

İnsan kapitalının inkişafına dövlət büdcəsindən xərclənən vəsaitlərin strukturu və 

dinamikası 

 
 

 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, büdcə 

xərclərində insan kapitalının formalaşmasına 

ayrılan vəsaitlərin mütləq həcmi kəskin artsa 

da cəmi xərclərin büdcədə payı davamlı ola-

raq azalıb. Belə ki, 2000-ci ildə büdcədən in-

san kapitalının formalaşmasına ayrılan vəsait-

lərin cəmi büdcə xərclərinin 33%-ni təşkil 

edirdi. 2013-cü və 2014-cü illərdə bu pay mü-

vafiq olaraq 12,8% və 14%-ə qədər azalıb. 

Başqa sözlə desək, son 14 ildə Azərbaycan 

büdcəsinin sosialyönlüyü xeyli azalıb.  Həmin 

illərdə büdcənin əsas xərcləri daha çox infras-

truktur layihələrinə yönəldiyindən insan kapi-

talının formalaşmasına yönələn xərclərin büd-

cədə payı azaldılıb.  

Qrafik №2 

İnsan kapitalının inkişafına  yönəldilən xərclərin dinamikası və dövlət büdcəsində 

payının dəyişməsi 

 
 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda 

insan kapitalının formalaşmasında büdcə xərclə-

rindən başqa xüsusi mənbələrdən də geniş istifa-

də edilir. Belə mənbələrin əsas növü ailə büdcə-

ləridir. Təhsil və səhiyyə xərclərinin ailə büdcə-

sinin xərclərində xüsusi çəkiyə malik olması, 

yalnız Azərbaycan cəmiyyətində formalaşan ic-

timai şüurla bağlı deyil, həm də təhsil və səhiy-

yə ilə bağlı qanunvericiliklə və bu sahələrdə li-

berallaşmanın geniş tətbiqi ilə bağlıdır. 2.1-ci 

paraqrafda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda 

ümumi səhiyyə xərclərinin 75-80%-i xüsusi 

ödənişlər hesabına reallaşır. Bu isə büdcə xərc-

lərindən 3 dəfə çox olmaq deməkdir. Eyni mən-

zərəni təhsil xərclərində də görmək olar. İnsan 

kapitalının formalaşmasında mühüm mərhələ 

olan ali təhsil mərhələsində təhsil alan tələbələ-

rin 70%-dən çoxu öz hesabına təhsil alır. Bu isə 

ali təhsil mərhələsində büdcə xərclərinə nisbətən 

ailə büdcəsindən ən azı iki dəfə çox vəsaitin 
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 xərclənməsi deməkdir.  Əgər xarici ölkələrdə öz 

vəsaiti hesabına təhsil alan tələbələrin xərclərini 

də bura əlavə etsək, ailə büdcəsindən təhsil sa-

həsinə ayrılan vəsaitin büdcədən ayrılan vəsaitə 

nisbətən xeyli çox olduğunu təsdiq etmək olar. 

Lakin qeyd etdiyimiz bu xərclər rəsmi statistik 

hesabatlarda öz əksini tapmadığından onların 

insan kapitalının formalaşmasına təsirlərini he-

sablamaq çox çətindir. Odur ki, biz bu tədqiqat 

zamanı yalnız rəsmi statistik məlumatlara əsas-

lanaraq qiymətləndirmələr aparmışıq. 

Cədvəl №2  

Azərbaycanda insan kapitalının inkişafına ailə büdcəsindən ayrılan  xərclər 
 Adambaşına 

istehlak (aylıq 

manatla) 

Təhsil 

xərcləri 

(aylıq 

manatla) 

Səhiyyə 

xərcləri 

(aylıq 

manatla) 

Cəmi aylıq 

Xərclər 

(manat) 

Cəmi illik 

xərc 

(manat) 

Adambaşına 

istehlakda payı 

(%) 

2001 31,8 0,4 0,6 1 12 0,031447 

2002 38,1 0,5 1,8 2,3 27,6 0,060367 

2003 40,0 0,6 1,8 2,4 28,8 0,06 

2004 44,1 0,7 1,9 2,6 31,2 0,058957 

2005 66,4 0,9 2,3 3,2 38,4 0,048193 

2006 77,6 0,9 2,6 3,5 42 0,045103 

2007 92,2 1,1 3,1 4,2 50,4 0,045553 

2008 114,6 1,3 3,6 4,9 58,8 0,042757 

2009 129,6 1,7 4,4 6,1 73,2 0,047068 

2010 147,4 2,2 5,4 7,6 91,2 0,05156 

2011 173,0 3,1 6,8 9,9 118,8 0,057225 

2012 202,0 3,9 9,2 13,1 157,2 0,064851 

2013 221,4 4,3 10,3 14,6 175,2 0,065944 

2014 234,9 4,6 11,5 16,1 193,2 0,06854 

Qeyd:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin [1] məumatları əsasında 

müəllif tərəfindən tərtib edilib 

 

2-ci cədvəldə  son 14 il üçün Azərbaycanda 

insan kapitalının inkişafına ailə büdcəsindən 

ayrılan  xərclərin strukturu və dinamikası ve-

rilib. Qeyd etdiyimiz kimi bu cədvəl yalnız 

rəsmi statistik məlumatlar əsasında tərtib edi-

lib və ailə büdcəsindən təhsil və səhiyyə üçün 

ayrılan məbləğ öz əksini tapmayıb. Azərbay-

canda əhalinin mütləq əksəriyyəti tibbi sığorta 

xidmətlərindən istifadə etmədiyindən səhiyyə 

xərclərinin böyük bir hissəsi ailə büdcəsi he-

sabına ödənilir.  

Qrafik №3 

Adambaşına təhsil və səhiyyə xərcləri 

 
Lakin 2-ci cədvəldən və 3-cü qrafikdən gö-

rünür ki, rəsmi statistikaya görə bu xərclər ailə 

büdcəsində o qədər də yüksək paya malik de-

yil. Eyni mənzərəni təhsil xərclərinə də aid et-

mək olar. Məsələn, orta məktəblərin yuxarı si-

niflərində təhsil alan şagirdlərin əksəriyyəti 
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yüksək həcmli ödənişlərlə dərsdən kənar hazır-

lıq kurslarında məşğul  olurlar. Ailə büdcəsinin 

xeyli hissəsi də belə ödənişlərin edilməsinə 

xərclənir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi 

statistikaya görə təhsil və səhiyyə xərcləri ailə 

büdcəsində  yüksək paya malik olmasalar da 

son 14 ildə bu xərclərin payı davamlı olaraq ar-

tıb. 2001–ci  ildə bu pay təqribən 3% olduğu 

halda 2014-cü ildə 6,8% qədər yüksəlib.  

Qrafik №4 

Təhsil və səhiyyə xərclərinin ümumi istehlakda payı 

 
 

Eyni ilə əhalinin tibbi xidmətlər üçün xərc-

lərinin böyük bir hissəsi rəsmi statistikada nə-

zərə alınmadığından səhiyyə xərcləri də ümu-

mi istehlakda o qədər də yüksək paya malik 

olmayıb. Belə ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının 

statistik məlumatlarına əsasən 2013-cü ildə 

Azərbaycanda adambaşına özəl səhiyyə xərc-

ləri 758 beynəlxalq dollar olub. 

Cədvəl №3 

İnsan kapitalına dövlət büdcə xərcləri və ailə büdcəsindən xərclər 
  Büdcə 

xərcləri 

Ailə büdcəsindən 

xərclər 

Cəmi xərclər Büdcə xərclərinin cəmi 

xərclərdə payı 

2001 278,8 12 290,8 0,958735 

2002 278,5 27,6 306,1 0,909833 

2003 343,9 28,8 372,7 0,922726 

2004 433,4 31,2 464,6 0,932845 

2005 599,6 38,4 638 0,939812 

2006 828,5 42 870,5 0,951752 

2007 1304,6 50,4 1355 0,962804 

2008 1860 58,8 1918,8 0,969356 

2009 2229,6 73,2 2302,8 0,968213 

2010 2331,4 91,2 2422,6 0,962354 

2011 2606 118,8 2724,8 0,9564 

2012 3080,6 157,2 3237,8 0,951449 

2013 3121 175,2 3296,2 0,946848 

2014 3362,3 193,2 3555,5 0,945662 

Qeyd:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin [1] məumatları əsasında 

müəllif tərəfindən tərtib edilib 

 

Bu 2-ci cədvəldə və 3-cü qrafikdə  qeyd 

edilən səhiyyə xərclərindən ən azı üç dəfə çox 

məbləğdir. Ailə büdcəsindən səhiyyə xərcləri-

nin miqdarı ilə bağlı rəsmi və qeyri-rəmi ödə-

nişlər arasındakı belə ciddi fərqlər Azərbay-

can Respublikası Səhiyyə nazirliyinin Ümum-
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 dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə hazırladığı 

hesabaltalrda [2] da aşıq-aşkar qeyd edilir.   

Digər maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, 2008-

ci ildən başlayaraq təhsil və səhiyyə xərclərinin 

ailə büdcəsindəki payı davamlı olaraq artır. 

Dövlət büdcəsində bu sahələrə ayrılan vəsaitlə-

rin ümumi payının azalması fonunda ailə büd-

cəsində artması daha çox iqtisadiyyatda liberal-

laşma səviyyəsinin genişlənməsi ilə də bağlı-

dır. Məhz bu illərdən başlayaraq Azərbaycanda 

iqtisadiyyatın liberallaşması sahəsində daha 

ciddi addımlar atılıb.  Lakin ailə büdcəsindən 

təhsil və səhiyyə sahələrinə ayrılan xərclərin 

artma tendensiyasına baxmayaraq ümumi is-

tehlak xərclərində düvəlt büdcəsinin xərcləri 

hələ olduqca çoxdur.  

3-cü cədvəldən  və 5-ci qrafikdən göründü-

yü kimi insan kapitalının formalaşmasına döv-

lət büdcədən yönəldilən xərclərin fonunda ailə  

büdcəsindən ayırmalar olduqca azdır. İnsan 

kapitalının formalaşmasına dövlət büdcəsin-

dən ayrılan vəsaitlər bu illər ərzində  90%-dən 

-96% qədər paya malik olub.  Həm səhiyyə, 

həm də təhsil xərclərinin ailə büdcəsindəki 

qeyri-rəsmi məbləği olmasaydı  liberal iqtisa-

diyyat yolunu tutan ölkə üçün bu rəqəmləri 

çox yüksək hesab etmək olardı. Lakin nəzərə 

alsaq ki, Azərbaycanda insan kapitalının for-

malaşmasında rəsmi statistika məlumatlarında 

əhalinin qeyri-rəsmi xərcləri öz əksini tapma-

yıb, onda insan kapitalının formalaşmasında 

dövlət büdcə xərclərinin heç də belə yüksək 

paya malik olmadığına əmin olmaq olar. 

 

Qrafik №5 

Insan kapitalına çəkilən xərclər 

 
 

İnsan kapitalının formalaşmasına və inkişa-

fına müsbət təsir göstərən xərclərlə yanaşı 

mənfi təsir göstərən xərclər də var. Adətən 

dövlət insan kapitalının inkişafına ciddi maraq 

göstərərək onun inkişafına mane ola bilən bü-

tün xərclərin azaldılmasına və qarşısının alın-

masına çalışır. İnsan potensialının və insan 

kapitalının formalaşmasına və inkişafına ciddi 

maneələrdən biri zərərli vərdişlərin hər hansı 

bir səviyyədə dəstəklənməsidir. Alkoqollu iş-

kilərə və siqaretdən istifadəyə meylliyin art-

masını təbliğ edən hər hansı bir tədbirin, o 

cümlədən reklamın və təbliğatın qarşısının 

alınması dövlət orqanlarının mühüm vəzifələ-

rindəndir. Lakin buna baxmayaraq, ailə büd-

cəsində belə zərərli vərdişlərə edilən xərclər  o 

qədər də az deyil. Belə zərərli vərdişlərə 

adambaşına çəkilən xərclər ilk baxışda az gör-

sənsə də ümumi həcmdə və dinamikada  

narahatedicidir. Məsələn, Azərbaycan Res-

publikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlu-

matlarına əsasən 2003-cü ildə Azərbaycanda 

150 milyon ABŞ dollarından çox vəsait belə 

zərərli vərdişlərə xərclənib. Əgər nəzərə alsaq 

ki, bu vəsaitin əsas hissəsi Azərbaycana idxal 

olunan mallara görə ölkədən kənara şıxarılıb, 

onda iqtisadi nöqteyi-nəzərdən belə xərclərin 

nə qədər səmərəsiz olduğuna əmin olmaq olar.  
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Təəssüf ki, belə xərclər ildən-ilə davamlı 

olaraq artıb və 2014-cü ildə 400 milyondan 

çox olub. 4-cü cədvəldə Azərbaycanda alko-

qola və tütün məmulatlarına çəkilən cəmi 

xərclərin son 14 ildəki miqdarı, dinamikası və 

ailə büdcəsindəki payı əks olunub. Cədvəldən 

görünür ki, həm alkoqoldan, həm də tütün mə-

mulatlarından istifadənin həcmi Azərbaycan-

da ilbəil artıb. Nəzərə alsaq ki, bu daha çox is-

tehlakçıların sayının artması ilə bağlıdır, nə-

inki bir istehlakçının bu məhsullardan istehlak 

həcminin artması ilə. Odur ki, bu sahədə möv-

cud vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil.   

Cədvəl №4 

İnsan kapitalının formalaşmasına və inkişafına zərər vuran vərdişlərə edilən adambaşına 

xərclər 

 Cəmi 

istehlak 

xərcləri 

(aylıq 

manatla) 

Alkoqola 

çəkilən 

xərclər 

(aylıq 

manatla) 

Tütün 

məmulatlarına 

edilən xərclər 

(aylıq 

manatla) 

Zərərli vərdişlərə 

edilən cəmi 

xərclər 

(manatla) 

Zərərli 

vərdişlərə 

edilən cəmi 

xərclərin ailə 

büdcəsində payı aylıq illik 

2001 31,8 - - - - - 

2002 38,1 - - - - - 

2003 40,0 0,3 0,9 1,2 14,4 0,03 

2004 44,1 0,3 1,1 1,4 16,8 0,031746 

2005 66,4 0,4 1,2 1,6 19,2 0,024096 

2006 77,6 0,5 1,3 1,8 21,6 0,023196 

2007 92,2 0,6 1,4 2 24 0,021692 

2008 114,6 0,7 1,5 2,2 26,4 0,019197 

2009 129,6 0,7 1,7 2,4 28,8 0,018519 

2010 147,4 0,8 1,7 2,5 30 0,016961 

2011 173,0 0,9 2,0 2,9 34,8 0,016763 

2012 202,0 1,0 2,1 3,1 37,2 0,015347 

2013 221,4 1,1 2,2 3,3 39,6 0,014905 

2014 234,9 1,2 2,5 3,7 44,4 0,015751 

Qeyd:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin [1] məumatları əsasında 

müəllif tərəfindən tərtib edilib 

 

Azərbaycanda insan kapitalının formalaş-

masına və inkişafına dövlət büdcəsindən və 

ailə büdcəsindən edilən cəmi xərclərin bəzi 

makroiqtisadi göstəricilərlə əlaqəsinin təhlili 

və qiymətləndirilməsi də  maraqlı nəticələrin 

çıxarılmasına imkan verir. 5-ci cədvəldə insan 

kapitalına adambaşı cəmi xərclərin üç makro-

iqtisadi göstərici ilə əlaqəsinin son 14 ildəki 

dinamikası verilib. Bu göstəricilər ÜDM-un 

həcmi, əhalinin hər nəfərinə gəlirlərin miqdarı 

və milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan 

əhalinin xüsusi çəkisi göstəriciləridir. Cədvəl-

dən göründüyü kimi, son 14 ildə  Azərbaycan-

da ÜDM-un həcmi və əhalinin adambaşına  

gəlirləri davamlı olaraq artıb. Milli yoxsulluq 

həddindən aşağı yaşayan əhalinin xüsusi çəki-

si isə azalıb. Bu illər ərzində sadaladığımız 

göstəricilərin dəyişməsi mox kəskin olub. 

ÜDM-un həcmi və son 14 ildə təqribən on də-

fə artdığı kimi yoxsulluq səviyyəsi də təqribən 

10 dəfə azalıb. Həmçinin əhalinin adambaşına 

gəlirləri və insan kapitalına çəkilən xərclər də 

uyğun olaraq 8 və 11 dəfə  artıb.  

Heç şübhəsiz ki, tədqiq edilən dövrdə neft 

gəlirlərinin artması iqtisadiyyatın bütün sahə-

lərinə təsir etdiyi kimi sosial-iqtisadi sahələrə 



 

 

    

152 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №6-2015 

AZƏRBAYCANDA IİNSAN KAPİTALININ 

MAKROIQTISADI GÖSTƏRICILƏRLƏ 

ƏLAQƏSININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 

 
 də təsirsiz ötüşməyib. ÜDM-un həcminin art-

ması əhalinin gəlirlərinə, sonuncu isə əhalinin 

istehlak xərclərinin artmasına və yoxsulluğun 

tədricən azalmasına səbəb olub. Dövlət büd-

cəsinə daxilolmalar artdıqca və əhalinin gəlir-

ləri çoxaldıqca  təhsilə və səhiyyəyə ayrılan  

vəsaitin həcmi də artıb. 

Cədvəl №5 

Azərbaycanda insan kapitalının bəzi makroiqtisadi göstəricilərlə əlaqəsi  

 İnsan kapitalına 

adambaşı cəmi 

xərclər 

ÜDM 

(mln.manat) 

Әhalinin hər 

nəfərinə gəlirləri 

(manat) 

Milli yoxsulluq 

həddindən aşağı 

yaşayan əhalinin 

xüsusi çəkisi, (%-lə) [3] 

2000 - 4718,1 508,9 - 

2001 290,8 5315,6 535,5 49,0 

2002 306,1 6062,5 618,8 46,7 

2003 372,7 7146,5 707,2 44,7 

2004 464,6 8530,2 796,7 40,2 

2005 638 12522,5 962,2 29,3 

2006 870,5 18746,2 1201,3 20,8 

2007 1355 28360,5 1692,2 15,8 

2008 1918,8 40137,2 2378,3 13,2 

2009 2302,8 35601,5 2560,4 10,9 

2010 2422,6 42465,0 2866,1 9,1 

2011 2724,8 52082,0 3371,7 7,6 

2012 3237,8 54743,7 3789,3 6,0 

2013 3296,2 58182,0 4040,3 5,3 

2014 3555,5 58977,8 4180,6 - 

Qeyd:Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məumatları əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilib 

 

İnsan kapitalının formalaşmasına dövlət 

büdcəsindən və ailə büdcəsindən ayrılan cəmi 

vəsaitlərin həcmi ilə ÜDM-un həcmi arasında-

kı əlaqəni əks eydirən 6-cı qrafikdən görünür 

ki, bu əlaqə kifayət qədər ciddidir və korrelya-

siya əmsalı hətta R=9894-ə bərabərdir. 

 

Qrafik №6 

Adambaşına İnsan kapitalına çəkilən xərclərlə ÜDM-un həcmi arasındakı əlaqə 
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İnsan kapitalının formalaşmasına və inkişa-

fına dövlət büdcəsindən və ailə büdcəsindən 

cəmi xərclərin əhalinin gəlirlərindən asılılığı da 

kifayət qədər güclüdür. Bu da təsadüfi deyil. 

Çünki insan kapitalının formalaşmasında və 

inkişafında əsas amillər olan təhsil və səhiyyə 

sahələrinə son illərdə neft gəlirlərinin artması 

fonunda daha çox investisiyalar yatırılmağa 

başladı. Təhsil ocaqlarının təmiri və ya yenidən 

inşası, səhiyyə müəssisələrinin yeni texnika və 

avadanlıqlarla təmin edilməsi ÜDM-un artma-

sından və əhalinin gəlirlərinin çoxalmasından 

ciddi surətdə asılı oldu. Lakin nəzərə almaq la-

zımdır ki, belə ciddi asılılıq neft qiymətinin 

aşağı düşməsi  və ya neft ixracının azalması 

nəticəsində  neftdən gələn gəlirlərin də azalma-

sı fonunda insan kapitalına yönələn xərclərin 

həcminə mənfi təsir göstərə bilər. Çünki 7-ci 

qrafikdən görünür ki, insan kapitalına çəkilən 

cəmi xərclər əhalinin gəlirləri ilə ciddi korrel-

yasiya əlaqəsindədir. Deməli, belə gəlirlərin 

azalması insan kapitalına çəkilən cəmi xərclərə 

də mənfi təsir göstərəcək.  

Qrafik №7 

İnsan kapitalına çəkilən cəmi xərclərlə əhalinin gəlirləri arasındakı əlaqə 

 
 

Belə bir problem və əks təsir insan kapitalı 

ilə yoxsulluğun səviyyəsi arasındakı əlaqədə 

gözləniləndir. Belə ki, insan kapitalına adamba-

şına cəmi xərclərlə Azərbaycanda yoxsulluq sə-

viyyəsi arasında ciddi əks əlaqə var. İnsan ka-

pitalına ayrılan cəmi xərclər artdıqca yoxsulluq 

səviyyəsi də azalır. Son 14 ildə Azərbaycanda 

yoxsulluq səviyyəsi 8 dəfə aşağı enib. 2001-ci 

ildə Azərbaycanda milli yoxsulluq həddindən 

aşağı səviyyədə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi 

49% idi. 2013-cü ildə isə bu rəqəm 5,3% qədər 

aşağı endi. Bu sadəcə neft gəlirləri hesabına ailə 

gəlirlərinin artması ilə deyil, həm də ölkə büd-

cəsinə daxil olan gəlirlər hesabına formalaşan 

və inkişaf edən insan kapitalının yaratdığı əlavə 

gəlirlərin nəticəsi idi.  

Qrafik №8 

İnsan kapitalına adambaşına cəmi xərclərlə yoxsulluq səviyyəsi arasıbdakı əlaqə 
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 8-ci qrafikdən görünür ki, insan kapitalına 

yönələn cəmi xərclərlə yoxsulluq səviyyəsi 

arasındakı əlaqə ciddi tərs mütənasibdir. İnsan 

kapitalı inkişaf etdikcə, yoxsulluq səviyyəsi 

aşağı enir. Bu iki göstərici arasındakı ciddi 

korrelyasiya əlaqəsi başqa bir narahatçılığa 

əsas verir. Bu narahatçılıq da ondan ibarətdir 

ki, neft gəlirlərinin azalması gələcəkdə insan 

kapitalına cəmi xərclərə mənfi təsir göstərə bi-

lər. İnsan kapitalının formalaşmasına və inki-

şafına yönələn investisiya azalarsa bu, yoxsul-

luğun səviyyəsinə də ciddi təsir göstərə bilər. 

Odur ki, insan kapitalına yönəldilən investisi-

yaların həcminin neft gəlirlərindən asılılığını 

azaltmaq daha məqsədəuyğundur.  
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Оценка связи макроэкономических показателей с развитием человеческого капитала 

 

Резюме 
В статье проведены экономические оценки динамики инвестиции для формирования и развития 

человеческого капитала, в том числе динамики расходов из государственного и семейного бюдж е-
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номическими показателями, приходит к такому заключению, что есть сильная корреляционная 

связь между ними.  
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Abstract 

The article carried out assessment of dynamics of the investment for human capital formation and de-

velopment in Azerbaijan, including dynamics of state budget and housekeeping spending. The author by 
analyzing of the relationship between human capital development investments and some macroeconomic 

indicators concluded that there is strength correlation between these economic indicators.  
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