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İnsan kapitalının formalaşma amillərinin iqtisadi ədəbiyyatlarda tədqiqi 

 

Xülasə 

Məqalədə insan kapitalı nəzəriyyəsinin formalaşmasına nəzər yetirilir, bu kapital ilə insan 

potensialı anlayışlarının mahiyyətinin müqayisəli təhlili aparılır. Eyni zamanda, iqtisadi 

ədəbiyyatlarda bu baxımdan mövcud olan yanaşma və baxışlar araşdırılır. 

Açar sözlər: insan kapitalı, insan potensialı,  innovativ inkişaf 

 

Giriş 

          Müasir dövrdə resurs potensialından, xüsusən də insan potensialı resurslarından 

səmərəli istifadə olunması və bu imkanların ölkənin iqtisadi inkişafındakı  vəziyyət mütəmadi 

olaraq tədqiq edilməkdədir. Çünki, mühüm əhəmiyyət kəsb edən insan kapitalı ehtiyatlarının 

daha erkən mərhələlərdə təsbiti və inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi olduqca 

vacib məsələyə çevrilmişdir. Son illərdə iqtisadçılar öz mühakimələrində bilik, innovasiyalı 

iqtisadiyyata keçid prosesində həlledici amil qismində insan kapitalını göstərir ki, bu da 

təsadüfi deyildir. Belə ki, insan kapitalı rəqabət üstünlüklərinin əldə olunmasına mühüm 

zəmin yaradır. Göründüyü kimi yüksək səviyyəli insan kapitalının yetişdirilməsi öz 

növbəsində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına da çox böyük təsir göstərir. Mövcud 

yanaşmaların ümumiləşdirilməsi əsasında qeyd etmək olar ki, insan kapitalı ilə əlaqədar 

aparılan elmi araşdırmaları aktuallaşdıran səbəblər bu kimi dəyərləndirilməlidir: iqtisadi 

böhran şəraitində insan kapitalı ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində gizli, tam istifadə 

olunmayan resurs kimi, eyni zamanda iqtisadi tərəqqinin və artımın mühüm amili kimi  çıxış 

edir. 

İnsan kapitalı konsepsiyasının formalaşma tarixi 

  İnsan kapitalı anlayışı (human capital, HC) və onun nəzəriyyəsi XX əsrin ikinci 

yarısından formalaşmağa başlamışdır. Bu isə öz növbəsində innovasiya iqtisadiyyatının, 

postindustrial və informasiya cəmiyyətinin təşəkkül tapdığı bir dövrə təsadüf edir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda insan kapitalı anlayışının dar, geniş və əhatəli məzmunlarına rast 

gəlmək mümkündür. Qeyd olunduğu kimi sosial iqtisadi kateqoriya kimi insan kapitalının 

məzmunu tədricən formalaşmışdır. Birinci mərhələdə insan kapitalının məzmununa xüsusilə 

təhsilə çəkilən investisiyalar (dar çərçivədə) aid edilmişdir. İkinci mərhələdə insan kapitalının 

anlayış məzmununa təhsil, tərbiyə, elm, sağlamlıq, informasiya xidməti, mədəniyyət və 

incəsənətə çəkilən xərclər daxil olunmuşdur. Üçüncü mərhələdə insanların həyatlarının 

təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün  çəkilən xərclər, institutsional xidmətin səmərəliliyinin 

və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün çəkilən xərclər və hətta xarici ölkələrdən yuxarıda 

qeyd edilən məqsədlər üçün cəlb edilən kapital axını da  daxil edilmişdir. Son iki mərhələ 

artıq bu konseptual yanaşmanın mahiyyətini daha da genişləndirmişdir.  

Müvafiq olaraq insan kapitalı nəzəriyyəsinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri olan 

mütəfəkkirlərin də adlarının çəkilməsinə ehtiyac vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən 

dövr ərzində real inkişaf və artım proseslərinin təhlili əsasında insan kapitalı müasir 

iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkişafının - əsas sosial və iqtisadi amili kimi diqqəti cəlb etməyə 

başlamışdır. Və bu kontekstdə  “insan kapitalı” iqtisadi kateqoriya kimi tədricən formalaşmış, 

başlanğıc mərhələlərdə insanın bilik, bacarıq və əmək qabiliyyətləri kimi təqdim olunmuşdur. 
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Uzun illər ərzində insan kapitalı  sosial inkişaf amili, hətta iqtisadi nəzəriyyədə xərc tələb 

edən (məsrəfli) amil kimi də nəzərdən keçirilmişdir.  

 XX əsrin ikinci yarısından etibarən insan kapitalına münasibət dəyişmişdir.  Edvard 

Denisonun, Robert Solounun, Con Kendrikin və digərlərinin bu baxımdan xidmətləri xüsusilə 

qeyd olunmalıdır və onlar iqtisadi artım amillərinin təsnifatına  da müvafiq kontekstdə 

yanaşmışlar. Belə ki, Edvard Denisonun təsnifatında 23 amildən 4-ü əmək, 4-ü kapital, 1-i 

torpaq, 14-ü ETT-nin töhfəsi kimi göstərilir.  Denison əsas üstünlüyü iş qüvvəsinin 

keyfiyyətinə verir və qeyd edir ki, “əmək məhsuldarlığı təhsildən əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır”.  

İnsan kapitalı nəzəriyyəsinin inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş alimlər qismində nobel 

mükafatı laureatları T.Şults (1979) və Q.Bekkerin  (1992) adlarını xüsusi olaraq qeyd etmək 

lazımdır. Şults insan kapitalını məhsuldar, istehsal faktoru kimi qiymətləndirənlərdən olmuş 

və industrial, postindustrial, innovasiya-informasiya cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsi kimi təqdim 

etmişdir. Şults insana sərf edilən investisiyaların əsas nəticəsi kimi insanlarda cəmiyyət üçün 

səmərəli və yaradıcı qabiliyyətlərin toplanılması, onların sağlamlığı və kreativliyinin 

dəstəklənilməsini hesab etmişdir. O, həmçinin hesab etmişdir ki, “insan kapitalı toplanılır, 

təkrar istehsal edilir, modifikasiya olunur, cəmiyyətdə istehsal edilən məcmu məhsulun  dördə 

bir hissəsi insan  kapitalının toplanılmasına sərf edilir”.  

Q.Bekker insan kapitalı nəzəriyyəsi çərçivəsində insan kapitalına sərf edilən məsrəflərin 

səmərəliliyini ilk dəfə qiymətləndirmişdir. Həmçinin, bu mühüm kapitalın və onun 

nəzəriyyəsinin inkişafında digər iqtisadçı alimlərin də müvafiq baxımdan baxışları mövcuddur 

(C.Kendrik, S.Fabrikant, İ.Fişer, R.Kukasın, V.Kloçkov, A.Yuryev, L.Simkina).  

İqtisadi ədəbiyyatlarda insan amili və insan kapitalı anlayışları və onun məzmununun 

müqayisəli təhlili 

     İnsan amili - insanın konkret fəaliyyət prosesi zamanı psixoloji və digər xüsusiyyətləri, 

imkan və məhdudiyyətləridir. İnsan amilinə insanların əhval-ruhiyyəsi, vərdişləri, sosial 

baxışları, üstünlük verdiyi dəyərlər, fərdi və qrup halında davranış stereotipləri, meyil və 

motivləri, insanın ətraf mühitə subyektiv münasibətləri, şəxsiyyətlər arası münasibətlər, 

kollektivdə psixoloji mühit və s. daxil olunur. Bu əhəmiyyətli amil barəsində sovet iqtisadi 

ədəbiyyatlarında ancaq ötən 80-ci illərində müəyyən fikirlər irəli sürülürdü. Yəni SSRİ 

Komunist Partiasının XXVII qurultayında insan amilinin iqtisadiyyatdakı rolunun artırılması 

xüsusi vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdi.  Həmin dövrə qədər insan - məhsuldar qüvvə kimi, 

istehsal münasibətlərinin elementlərindən biri olaraq nəzərdən keçirilirdi. Bu ideyanın  

müəllifi isə marksist iqtisadi məktəbinin baniləri hesab olunur. İnsan amilinin maddi və 

mənəvi nemətlərin istehsalındakı rolu məsələsinə diqqət yetirən  K.Marks sözügedən faktoru 

təbiət maddələri, insanın fiziki və mənəvi qüvvəsinin məcmusu kimi təqdim edir, əsas rolu isə 

təbiət maddələrinə deyil, insanın əqli, iradəsi və enerjisinə verirdi. Çox haqlı olaraq, 

iqtisadiyyatda insan amili fəal istehsal qüvvəsi, mülkiyyət, bölgü, istehlak  münasibətlərinin 

fəal subyekti  kimi nəzərdən keçirilir.   

    İnsan kapitalı. Müasir  iqtisad elmində insan kapitalı nəzəriyyəsi artıq müstəqil istiqamət 

kimi formalaşmış və eyni zamanda  iqtisadi ədəbiyyatlarda “insan kapitalı”anlayışı fərqli 

məzmunlarda şərh olunur. Qərb iqtisadçılarının əksəriyyəti hesab edir ki, burada söhbət 

insanın əldə etdiyi və əmtəə istehsalı, xidmətlərin göstərilməsində istifadə edəcəyi  bilik, 

bacarıq, enerji, vərdiş, motivasiyadan gedir.  

      Müasir rus iqtisadi fikrində insan kapitalı dedikdə insanın fərdi xüsusiyyətlərinin 

məcmusu: “fiziki qabiliyyətləri, kommunikativ tərkibi, peşə hazırlığı, təhsil, səviyyəsi, 

yaradıcılıq qabiliyyəti başa düşülür” (16). Mühakimə və şərhlərdə insan kapitalı “kapitalın 

xüsusi forması, gələcək əmək haqqı və tələbatların ödənilməsi mənbəyi kimi, insanın 
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postindustrial cəmiyyətdə məhsuldar keyfiyyətlərinin, xüsusiyyətlərinin, rolunun adekvat 

ifadə forması kimi (10), insan potensialının reallaşdırılmasının yeni forması və s. kimi təqdim 

olunur (18)
 
.  

Daha sonra qeyd edilməsi yerinə düşərdi ki,  çox zaman iqtisadi ədəbiyyatlarda insan 

kapitalı və insan potensialı anlayışlarının məzmunları arasında hüdudlar bir o, qədər də dəqiq 

müəyyənləşdirilməmişdir. Bir qisim ədəbiyyatlarda sözügedən anlayışlar sinonim kimi də 

işlədilməkdədir. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, insan kapitalı bazar iqtisadiyyatı 

münasibətləri şəraitində  insan potensialının təzahür formalarından biri kimi çıxış edir.  

Zənnimizcə, məsələyə bu baxımdan yanaşıldıqda insan kapitalı pul gəlirlərinin yüksəlməsi 

üçün reallaşdırılan insan potensialı kimi də dərk oluna bilər.  

Digər tərəfdən müasir iqtisadi fikirdə insan kapitalının məzmunu, növü, tipləri və strukturu 

haqqında artıq müəyyən ümumi baxışlar formalaşmışdır. Hal-hazırda insan kapitalına nəzəri 

və praktiki yanaşmalarda fərdi, korporativ, milli insan kapitalını bir birindən fərqləndirirlər.  

Fərdi insan kapitalı -  konkret şəxsin topladığı və ona digər insanlarla (bu qabiliyyətləri 

olmayan) müqayisədə əlavə gəlir gətirən xüsusi bilik, bacarıq, peşə qabiliyyətləri kimi qəbul 

olunmuşdur.  Korporativ insan kapitalı- müəssisə və şirkətlərdə digər rəqibləri ilə müqayisədə 

toplanılan fərdi insan kapitalının məcmusu, milli insan kapitalı - kreativ, innovasiyalı əmək 

resurslarının bir hissəsi, bütünlükdə milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinə xidmət edən 

məcmu insan kapitalı kimi təqdim olunur (11).  

      İnsan potensialı isə özü-özlüyündə cəmiyyətdə mövcud olan resurs kimi, müasir 

sivilizasiyanın mühüm elementi olaraq insanın mövcud olması və inkişafına xidmət edir. 

İnsan potensialı cəmiyyətə, sosial qruplara və ayrı-ayrı şəxslərə dəyişilən təbii və sosial 

şəraitə adaptasiya olmaqla, özünün mənəvi, elmi, mədəni, sosial iqtisadi səviyyəsinin 

yüksəlməsinə, innovasiyaların həyata keçirilməsi qabiliyyətinin yaranmasına imkan yaradır, 

cəmiyyət və onun üzvlərini ümumbəşəri nailiyyətlərə yaxınlaşdır (15).    

     Eyni zamanda cəmiyyətdə mövcud olan insan potensialı cəmiyyət üzvlərinin təhsil və 

ixtisas hazırlığı səviyyəsini, əlverişli demoqrafik perspektivini, əhalinin mənəvi əhval 

ruhiyyəsini müəyyənləşdirir. Bəzi analitiklər insan potensialı anlayışının məzmununu hətta 

reallaşdırılmayan, lakin hələ də gizli qalmış qabiliyyət və keyfiyyətlər hesabına 

genişləndirirlər  (19).  

Digər tərəfdən insan potensialı və insan kapitalı arasında bir mühüm fərqə diqqət 

yetirilməsi yerinə düşərdi ki, bir çox iqtisadçılar insan kapitalı anlayışnın məzmununu 

nəzərdən keçirərkən əsas diqqəti insan kapitalına çəkilən xərclərə və onun səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsinə yönəldirlər. Yəni insanların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirməsi prosesi 

eyni zamanda insan kapitalının da artması ilə müşayiət olunur. Çünki insan kapitalı insana 

fitrətən verilmiş bilik, bacarıq və qabiliyyətlər olmayıb, illərlə toplanılır.  İnsan hazır kapital 

ilə dünyaya gəlmir. Bu kapital hər bir fərdin bütün ömrü ərzində əldə edilir. Lakin, fitri 

qabiliyyətlər ancaq insan kapitalının formalaşmasına təsir göstərən məhsuldar amil kimi çıxış 

edə bilərlər. 

   Göründüyü kimi insan kapitalı çox pilləli və tsiklik prosesdir. Və bu kapitalın təkrar 

istehsalı prosesi təbii, iqtisadi, innovasiya dövriyyəsi  ilə diqqəti cəlb edir. Burada insan 

kapitalının funksional dövriyyəsini ümumi dövriyyəsindən (fərdi və məcmu) fərqləndirmək 

lazımdır. İnsan kapitalının təkrar istehsalının tsiklik (silsiləli) xarakteri üç əsas növdə özünü 

büruzə verir (13).  

 Təbii dövriyyə - işçilərin təbii olaraq öz fəaliyyətini (əsasən də əmək) dayandırması, 

pensiyaya çıxması ilə əlaqədardır; 
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 İqtisadi dövriyyə - təkrar istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunması üçün tətbiq edilən 

ənənəvi texnika və texnologiyalarla işcilərin çalışması üçün bilik, bacarıq, ixtisas hazırlığı 

səviyyəsi əldə etmələri ilə diqqəti cəlb edən prosesdir.  

 İnnovativ dövriyyə - ənənəvi tətbiq edilən texnika, texnologiyaların yenisi ilə əvəz 

olunması ilə bağlı işçilərin də ixtisas hazırlıqlarının artırması, yeni ixtisaslara yiyələnməsi və 

ilə müşayiət olunan prosesdir. 

      İnsan kapitalı eyni zamanda həm təbii, həm də iqtisadi dövriyyə vəziyyətindədir, 

sözügedən dövriyyələrin təmin olunması üçün maddi, əmək, maliyyə məsrəfləri tələb olunur. 

İnnovasiya dövriyyəsində fiziki, insan və təşkilati kapital təkcə keyfiyyət baxımından 

yenilənmir, burada əhəmiyyətli dərəcədə investisiyalar tələb olunmaqla yanaşı, yeni texnika 

və texnoloji biliklərin fəal istifadə olunması tələb olunur. Müvafiq olaraq insan potensialının  

formalaşması  və istifadəsinə təsir göstərən instituonal amillərin təsnifatının aparılması da 

məqsədəuyğundur.Təsnifat zamanı sözügedən faktorları üç qrupa bölmək olar (14). 

 I dərəcəli amillər - insan potensialının formalaşmasına birbaşa və ilk təsir edən amillərdir 

(ailə, təhsil); 

II dərəcəli amillər - insana sərf edilən investisyaların həcmini müəyyənləşdirir. Burada 

söhbət o, resurslardan gedir ki (vaxt, vəsait, qüvvə), gələcəkdə sistemdəki dəyər və 

prioritetlərə uyğun olaraq əmək haqqının artmasına xidmət edir, insan potensialının 

strukturunda insan kapitalının həcmini müəyyənləşdirir.  

III dərəcəli amillər - insan kapitalının daha yüksək maddi və mənəvi fayda əldə edilməsi 

üçün reallaşdırılmış formaya transformasiyasını təmin edir.  

     Birinci dərəcəli institutlar  hər nə qədər səmərəli fəaliyyət göstərirlərsə insan potensialı 

bir o, qədər yüksək inkişaf edir. Bir  məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, insan 

kapitalı bir qədər gizli formada insan potensialının tərkibinə daxildir (21). Çernışova Tatyana 

Nikolayevna  insan potensialının formalaşması və reallaşdırılması amillərini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırır (17). 

İnsan potensialının formalaşması və reallaşdırılması amilləri 

Formalaşma 

amilləri 
 

Daxili amillər Xarici amillər 

Məktəbəqədər Fitri, irsi, şəxsi keyfiyyət 
 

Ailə (valideynlər), 
Uşaq bağçası, tərbiyəçilər 

Məktəb Bilik, şəxsi keyfiyyət, biliklərin 

mənimsənilməsi motivasiyası 
 

Məktəb (müəllimlər) 

Ali təhsil Bilik, bacarıq, vərdişlər, səriştə, şəxsi 

keyfiyyətlər biliklərin mənimsənilməsi 

motivasiyası 

Ali məktəb (müəllimlər) 

Əmək fəaliyyəti Bilik, bacarıq, vərdişlər, səriştə, şəxsi 

keyfiyyətlər biliklərin mənimsənilməsi 

motivasiyası, özünü maarifləndirmə və 

savadlandırma 
 

Təşkilat (rəhbər), istehlakçı, dövlət 
 

 

 

        T.V.Yançenko da öz növbəsində  insan kapitalının formalaşması amillərini üç qrupa 

bölür. Birinci qrupa demoqrafik amillər (əhalinin sayı, yaşı, cinsiyyəti, təbii artım templəri, 

orta həyat müddəti və s.), ikinci qrupa sosial iqtisadi amillər (əhalinin təhsil və ixtisas 
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hazırlığının ümumi səviyyəsi, əmək bazarı və iş qüvvəsinə tələb, iş qüvvəsinin istifadə 

olunması şəraiti, ixtisas hazırlığının yüksəlməsi, işçi heyətinin sosial inkişafı), üçüncü qrupa 

institusional amillər (insan hüquqlarını  və onun sosial əmək sferasında inkişafını tənzimləyən 

qanunlar, insan və sosial inkişaf sahəsində dövlət siyasəti, bərabər hüququn təmin olunması, 

ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması) (20). 

Azərbaycan elmi mənbələrində iqtisadi insan (insan kapitalı, insan potensialı, insan 

amili) mühakimələr obyekti kimi  

Azərbaycanın rəsmi və akademik ədəbiyyatlarında insan kapitalının formalaşması və 

inkişafı məsələsinə xüsusi diqqət yetirilməkdədir. Bu xüsusda  2008-сi ildə Prezident İlham 

Əliyevin Bakı Dövlət Universitetinin yeni tədris korpusunun açılış mərasimində nitqindəki 

fikirlər diqqəti cəlb edir. Cənab Prezident qeyd edir ki:  “Azərbaycan çox zəngin ölkədir.  

Bizim  böyük təbii   resurslarımız  vardır. Ancaq   bizim ən böyük resursumuz insanlarımızın 

biliyidir, savadıdır. Biz öz  imkanlarımızdan səmərəli istifadə edərək, maddi kapitalı insan 

kapitalına  çevirməliyik  və  bunu  edirik (2). 

       Daha sonra diqqətin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası” cəlb 

edir. Konsepsiyada müasir dövrümüzün əsas  çağırışları  şərti  olaraq qruplaşdırılarkən xüsusi 

olaraq qeyd olunur ki, artıq  indidən  ənənəvi iqtisadiyyatdan “bilik iqtisadiyyatına” keçidin 

əsası qoyulmalı, bunun üçün  həlledici olan insan kapitalının adekvat inkişafı ön plana 

çəkilməlidir (1).Eyni zamanda, konsepsiyada insan kapitalının inkişaf perspektivləri və rolu 

ilə əlaqədar qeyd olunur ki “Azərbaycan əhalinin gəlirlərinin yüksək, işsizlik səviyyəsinin 

minimum həddə olduğu, inkişaf etmiş insan kapitalına, mühafizə edilən, sağlam ətraf mühitə 

və hər bir vətəndaşı  üçün  geniş  imkanlara  malik  məkan olacaqdır” (1). İstənilən iqtisadi 

artımın məqsədi sosial rifahın yüksəldilməsidir. Bu baxımdan, sosial  sahələrin  və  insan  

kapitalının  inkişafı  Konsepsiyanın  əsas  prioritetlərindən biridir (1). 

                           Akademik müstəvidə dəyərləndirmələr 

Ş.M.Muradov  Azərbaycanda insan potensialının formalaşması, inkişaf dinamikası və 

onlara təsir edən amillər barəsində dəyərləndirmələrində yazır ki, “insanlar tarixi inkişafın 

bütün mərhələlərində ictimai istehsal prosesinin aparıcı qüvvəsi olub, cəmiyyətin məhsuldar 

qüvvələrinin başlıca ünsürünü təşkil edir. İctimai istehsal prosesinin əsasını və subyektini 

təşkil edən müəyyən fiziki  və zehini qabiliyyətə yəni fiziki inkişafa sağlamlığa, təhsilə, 

bacarığa, mənəvi keyfiyyətlərə, ixtisasa, peşə hazırlığına, mədəniyyətə, vətəndaşlıq 

mövqeyinə  sahib olan insanlar, iqtisadi formasiyasından asılı olmayaraq bütün cəmiyyətlərdə 

ictimai istehsalın zəruri şərti, ölkənin milli sərvətinin həcmini müəyyən edən mühüm amil 

kimi çıxış edir. İnsan fərdləri sosial və bioloji varlıq olaraq  təbiət və cəmiyyətin bir 

hissəsidir” (8). Həmçinin o göstərir ki, “müasir mərhələdə Azərbaycanda intellektual insan 

potensialının formalaşmasına və inkişaf qanunauyğunluqlarına xüsusi diqqət yönəldilmişdir” 

[8].  

Asif Şirəliyev öz dəyərləndirmələrində yazır ki,  “kapitallar sistemində formalaşan və 

kapitallar kapitalı olan insan kapitalı - təhsilə və ixtisaslı hazırlığa qoyulmuş kapital sayəsində 

toplanılmış texniki bilik və bacarıqlar ehtiyatının rolu, əhəmiyyəti, reallaşdırılması 

istiqamətlərinin dərindən öyrənilməsi müasir dünyada və ölkəmizdə xüsusi aktuallıq və böyük 

sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. İnsan kapitalı - təhsilə və ixtisaslı hazırlığa qoyulmuş 

kapital texniki bilik və bacarıqlar ehtiyatı formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Onun sayəsində 

zənginləşmiş işçi qüvvəsi isə adi, ixtisas və təhsil almamış işçi qüvvəsinə nisbətən elmi-

texniki tərəqqini daha sürətlə inkişaf etdirir, onun nailiyyətlərindən bacarıqla və səriştəli 

istifadə edir, nəticə etibarilə daha çox mənfəət, gəlir və məhsul yaradır, əhalinin daha firavan 

yaşamasına maddi imkan formalaşdırır”. 
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Mühüm sosial-iqtisadi, mənəvi və hətta siyasi əhəmiyyəti olan insan kapitalının normal 

olaraq reallaşdırılması və gerçəkləşməsi aşağıdakı istiqamətlər vasitəsilə təmin olunur: 

 Təhsilə kapital qoyuluşu; 

 İxtisaslı hazırlığa kapital qoyuluşu; 

 Nəhayət, elmə kapital qoyuluşu (9). 

Qeyd edilənlərlə yanaşı göstərmək lazımdır ki, müasir Azərbaycanın elmi mənbələrində 

insan kapitalı bilik iqtisadiyyatının formalaşmasının  əsas amili kimi göstərilir (6); geniş 

mənada insan kapitalı bilik iqtisadiyyatı infrastrukturunun tərkibinə daxil edilir (6), insan 

kapitalının öz intellekti ilə düşünmək, ideyaların həyata keçirilməsi və yeni məhsulların 

yaradılması  qabiliyyəti  olduğu göstərilir (3). İnformasiya cəmiyyətinin  əsas kapitalı bilik, 

informasiya və bu informasiyanın daşıycısı insan kapitalı  (4) iqtisadi inkişafın əsas amili (7) 

kimi göstərilir, eyni zamanda bilik iqtisadiyyatında torpaq və fiziki kapitala nisbətən əsas 

amillər insan kapitalı, innovasiya, institutsional mühitin olduğu göstərilir (7). 

E.N.Kərimov, B.O.Osmanov  sahibkarlıq  qabiliyyətini  xüsusi  növ  insan  kapitalı kimi 

təqdim edir, sahibkarlıq qabiliyyəti – nemətlər və xidmətlər yaradılması üçün istehsalın bütün  

digər  amillərinin  birləşdirilməsinə  yönəldilmiş  xüsusi növ insan kapitalı (5) şəxsi   və  

ictimai   istehlaka   xidmət   edən   sahələrin məcmusu   sosial   sahə   hesab   olunur.   

Deyilənlər onunla əsaslandırılır ki,  bu   sahələrin fəaliyyəti   bilavasitə   insan   amilinin   

fəallaşmasına,    insan  kapitalının formalaşmasına səbəb olur (5). 

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikada sözügedən problemlə əlaqədar müxtəlif tədbirlər, 

konfrans və seminarlar keçirilməkdədir. Bu xüsusda  2009-сu il noyabrın 25-26-da Bakıda 

“İnsan kapitalı, dövlət, biznes” I Beynəlxalq konfransı, daha sonra 2011-сi ildə dekabr  ayında 

Bakıda “Kulturologiya və Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı” konfransları keçirilmişdir. 

Xüsusən də diqqətimizi “Kulturologiya və Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı” konfransı 

cəlb edir. Konfransda respublikanın kulturoloqları Azərbaycanda insan kapitalının inkişaf 

xüsusiyyətləri və perspektivləri ilə əlaqədar fikirlər səsləndirmişlər. Belə ki, bu baxımdan 

F.Məmmədovun fikirləri xüsusi ilə diqqəti cəlb edir. 

Fuad Məmmədov “İnsan kapitalının xüsusiyyət və imkanlarının təhlilinə kulturoloji 

yanaşma” məqaləsində  yazır ki, qloballaşma şəraitində insan kapitalının keyfiyyət və 

potensialı əhəmiyyətli tarixi inkişaf faktoru kimi çıxış edir, cəmiyyətin, dövlətin və 

beynəlxalq ictimaiyyətin rifahı və həyat səviyyəsinin keyfiyyətində mühüm rol oynamağa 

başlamışdır. İnsan kapitalı - cəmiyyətin sosial mədəni kapitalıdır və onsuz sosial mədəni 

tərəqqinin təmin olunmasına xidmət edən istehsal və innovasiya fəaliyyəti qeyri 

mümkündür”(12). Eyni zamanda, Fuad Məmmədov insan kapitalını dinamik inkişaf edən 

sistem kimi təqdim edərək, insan kapitalının inkişaf məqsədlərini, texnologiyasını, 

kateqoriyasını, inkişaf mənbələri və təsir amillərini, istifadə sahəsini, qiymətləndirmə 

parametrlərini əks etdirməklə, dəyərləndirmələr etmişdir. 

Nəticə 

           Müasir Azərbaycan iqtisadi mənbələrində insan kapitalı - bilik iqtisadiyyatının 

formalaşmasının əsas amili, informasiya cəmiyyətinin əsas kapitalı və bilik, informasiya və 

bu informasiyanın daşıycısı, sahibkarlıq  qabiliyyətinin  xüsusi  növü   kimi də təqdim olunur. 

Bu kapital üzrə müxtəlif dəyərləndirmələr aparılsa da zənnimizcə, bu hələ yetərli deyildir. 

Çünki dyanıqlı və təkmil cəmiyyətin formalaşması və inkişafı bu mühüm kapitala mütəmadi 

olaraq yeni kontekstdə baxılmasını zəruriləşdirir. 
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Мирзабекова Жаля Самеддин кызы 

Аннотация 

     В статье рассматривается формирование концепции человеческого капитала, 

проводится сравнительный анализ содержания таких понятий как: капитал, 

человеческий потенциал, человеческий капитал, человеческий фактор. Также 

рассматриваются рассуждения в Азербайджанской экономической литературе 

относительно указанных экономических понятий. 

Ключевые слова: капитал, человеческий потенциал, человеческий капитал, инновация. 
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The article considered   the concept of  formation of human capital and making a 

comparative analysis of the content of concepts such as capital, human capital, human 

capital, the human factor. It also considered  the arguments in the Azerbaijan economic 

literature relative to these economic concepts. 
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