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Müasir inkişaf şəraitində insan kapitalının formalaşması və inkişafı    

Xülasə 

Məqalədə müasir iqtisadi inkişaf şəraitində insan amilinə və kapitalına verilən yüksək dəyər 

əsas götürülür. Ölkədə insan kaptialının inkişaf zərurəti və ona yaradılan mühit tədqiq 

olunaraq, qiymətləndirlir. Müasir və gələcək dövrlər nəzərə alınmaqla insan kapitalının 

inkişafı ilə bağlı fikir və baxışlar irəli sürülür. 

Açar sözlər: insan kapitalı, sosial-iqtisadi inkişaf, elmi-texniki tərəqqi, sosial sahələr 

 

Giriş 

Müasir dövrdə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda modern iqtisadiyyatın ən 

mühüm sosial-mədəni amilinə çevrilən insan kapitalının formalaşmasına, möhkəmlənməsinə 

və inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. Bu mənada, ölkədə həyata keçirilən  sosial-iqtisadi 

islahatlar hər bir ölkə vətəndaşının rifahının yüksəldilməsinə yönəlməklə yanaşı, həm də 

onların intelektual səviyyəsinin artması məqsədlərinə xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin 

eyd etdiyi  kimi, insan amili, ölkə vətəndaşlarının sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması, 

ölkəmizin yüksək inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olması həyata keçirilən çoxşaxəli 

islahatların başlıca hədəfidir. Məhz belə bir aktual məsələ Azərbaycanın son on ildəki sosial-

iqtisadi inkişafında əsas xətlərdən birini təşkil etməkdədir. Azərbaycan gənc və müstəqil bir 

dövlət olmaqla,  insan kapitalı fondunu inkişaf etdirməklə dövlət və özəl sektorun  ən müasir  

bilik  və texnologiyaları mənimsəmiş kadrlarla  təmin olunmasına nail ola bilər. Belə ki, 

ölkədə bundanötrü böyük potensial ehtiyatlar mövcuddur. 
 Azərbaycanda insan kapitalını formalaşdırmaq üçün yaradılan sosial-iqtisadi inkişaf 

mühiti 

Dövlət səviyyəsində aparılan iqtisadi-sosial islahatlar, özünün aktuallığı və müasirliyi 

ilə seçilən bu tipli yanaşma ilk növbədə insan kapitalından daha səmərəli istifadə olunmasına 

əsaslanmaqla iyirmi birinci əsrin əvvəllərindən başlayan irəliləyiş sürətli inkişafı təmin edən 

əsas təməl daşlarından sayılmalıdır. Keçən əsrin son on illiyində dünyanın aparıcı 

dövlətlərinin iştirakı ilə bağlanmış “Əsrin müqaviləsi”- nin reallaşdırılmasında insan amilinə 

istinad olunması məhz iqtisadi inkişafı təmin edən istiqamətlərin düzgün seçimi ilə 

müəyyənləşdirildiyini  göstərir, çünki neft və ona yaxın olan karbohidrogenlərdən istifadə 

yalnız insan kapitalının yaxından iştirakı olmadan aparılması qeyri-mümkün olmaqla həmin 

maddi dəyərlər ölü sərvət kimi hafizələrdə həkk olunur. Məhz həmin dövrdə insan 

kapitalından məqsədyönlü istifadə olunmaqla həmin sahənin, xüsusən energetika və neft-qaz 

sahələrinin sürətli inkişafı digər sənaye müəssisələrinin təşəkkül tapması istiqamətində aparıcı 

lokomotiv rolunu yerinə yetirmişdir (1). 

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları və onların inkişaf nəticələri 

Azərbaycanda son on ildə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət və icra olunan dövlət 

proqramları insan kapitalının formalaşması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Belə ki, cəmiyyət üzvlərinin maddi-rifah halının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənən iki  

“Regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramları” (2008-2012 və 2014-2018-ci illər) ölkə 

əhalisinin maddi-rifahının əvvəlki illərlə müqayisə olunmayan dərəcədə dünya standartlarına 

uyğunlaşdırılması məqsədini daşıyır (2).  
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 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
       Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü siyasətin 

davamı olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2014-cü il 27 

fevral tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının əsas 

məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, regionların 

sürətli inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, xüsusi ilə kəndlərin inkişafı ilə 

bağlı infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılmasından ibarətdir (2). 

     Sosial-iqtisadi inkişafda yeni mərhələdə olan ölkəmizdə iqtisadiyyatın dinamik 

inkişafı ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi sahəsində dövlətin məqsədyönlü 

siyasətinə uyğun olaraq “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda bütün regionlarda mövcud potensialdan daha səmərəli 

istifadə etməklə qeyri-neft sektorunun inkişafı, kommunal xidmət və digər infrastruktur 

obyektlərinin, yeni istehsal və emal müəssisələrinin yaradılması, mövcud müəssisələrdə 

istehsal fəaliyyətinin genişləndirilməsi, rabitə və informasiya texnologiyalarının tətbiqinin 

sürətləndirilməsi, sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması, o cümlədən müasir standartlara 

uyğun təhsil, elm, səhiyyə, mədəniyyət və idman obyektlərinin inşası, yenidənqurulması, 

əlillər və şəhid ailələri üçün yaşayış binalarının tikintisi üzrə kompleks tədbirlər nəzərdə 

tutulmuşdur (2). 

Dövlət Proqramının icrasına ölkə başçısının xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində son il 

ərzində də regionlarda davamlı iqtisadi inkişaf təmin edilmiş, makroiqtisadi göstəricilərin 

daha da yaxşılaşmasına nail olunmuşdur (5; 6). 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə 5243 (o cümlədən regionlarda 5015) 

sahibkara 248,5 (o cümlədən regionlarda 158,6) milyon manat dövlətin güzəştli krediti 

verilmiş və bu kreditlər hesabına 12600-dək (o cümlədən 9831 regionlarda) yeni iş yerinin 

yaradılması imkanı yaranmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkisafı Dövlət Proqramlarının 

icrasına başlanılan 2004-cü ildən 2015-ci il də daxil olmaqla ölkədə 1 milyon 470 min yeni, o 

cümlədən 1 milyon 95 min daimi iş yeri yaradılmışdır. Üçüncü Dövlət Proqramının icrası 

çərçivəsində, 2014-2015-ci il ərzində 189,1 mini daimi olmaqla 237,3 min, o cümlədən 2015-

ci il ərzində isə 84 mini daimi olmaqla 110 min yeni iş yerləri açılmışdır. Eyni zamanda, 

regionların sosial-iqtisadi inkisafı Dövlət Proqramlarının icrasına başlanılan 2004-cü ildən 

2015-ci il daxil olmaqla ölkədə 71 mindən çox yeni müəssisə yaradılmışdır. 2014-2015-ci il 

ərzində üçüncü Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar ölkədə 15,4 min, o cümlədən 2015-ci il 

ərzində isə 6,3 min yeni müəssisə yaradılmışdır (5; 6). 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı səviyyəsi 

Son ildə ÜDM-in real artım tempi 1,1% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 54,4 milyard 

manat olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 5703,7 manat (5558,7 ABŞ dolları) təşkil 

etmişdir. 2015-ci ildə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real 

ifadədə 1,1% artması ilə nəticələnmişdir. Belə ki, 2014-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə rabitə 

sahəsi 6.8%, turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsi 14.0%, ticarət sahəsi 10.9%, 

kənd təsərrüfatı isə 6.6% artmışdır. Ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün 

maliyyə mənbələri hesabına 15957 mln. manat əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas 

kapitala qoyulmuş vəsaitin 56%-ni daxili investisiyalar, 44%-ni isə xarici investisiyalar təşkil 

etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 8796,3 milyon manatı (55,1%-i) 

qeyri-neft bölməsinin, 7160,7 milyon manatı (44,9%-i) isə neft bölməsinin inkişafında 

istifadə edilmişdir. 2015-ci il ərzində tarixinə iqtisadiyyata maliyyə-kredit təşkilatlarının 

təqdim etdikləri kreditlərin həcmi 2014-cü illə müqayisədə 3,3% artaraq 18744,3 mln. manat 

təşkil etmişdir (5; 6).  
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Əhaliyə istehlak bazarında satılmış əmtəələrin və göstərilmiş xidmətlərin ümumi həcmi 

ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,7% artaraq 34295,1 mln. manata bərabər olmuşdur. 

2014-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 10,9%, pullu xidmətlərin həcmi 

isə 5,1% artmışdır. 2015-ci il ərzində ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 12,9 milyard 

manatlıq ərzaq məhsulları və 12,8 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları almış və bu 

göstəricilərin həcmi ötən ilin eyni dövrünə nəzərən müvafiq olaraq 10,1% və 12,8% 

yüksəkdir. Həmçinin, son ildə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək 

haqları 2014-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,5% artaraq 462 manat təşkil etmişdir. Və 

əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirləri isə 4,5% artaraq 4380,1 manata çatmışdır. Müvafiq 

dövrdə  xarici ticarət dövriyyəsi 18,8 mlrd. ABŞ dolları, o cümlədən, ixrac 10.6 mlrd. ABŞ 

dolları, idxal isə 8.2 mlrd. ABŞ dolları olmaqla 2.4 mlrd. ABŞ dolları həcmində müsbət 

ticarət saldosu yaranmışdır (5; 6).  

 Ölkə əhalinin sosial-müdafiəsinin və məşğulluğunun təşkili vəziyyəti  

Ölkədə əhalinin sosial müdafiəsi və məşğulluğu ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə öz 

geniş şaxəliliyi ilə fərqlənir. Belə ki, ali hakimiyyət qurumlarının insanın fəal cəmiyyət üzvi 

kimi yetişməsini nəzərdə tutan iri miqyaslı strateji planları və onları formalaşdıran tədbirləri 

həqiqətən Azərbaycanın gələcək inkişafını sürətləndirməyə yönəldilmişdir. Son dövrlərdə baş 

verən inkişaf səviyyəsi də belə yanaşmanı bir daha sübut etməkdədir. Belə ki, 2016-cı il 

fevralın əvvəli vəziyyətinə ilkin məlumatlara əsasən, iqtisadi fəal əhalinin sayı 4917,9 min 

nəfər olmuş, onlardan 4673,8 min nəfərini iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əhali təşkil 

etmişdir. 2016-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 

1495,8 min nəfər olmuş, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 877,4 min nəfər, 618,4 

min nəfər isə qeyri-dövlət sektorunda çalışmışdır. İqtisadiyyatın neft sektorunda 34,4 min 

nəfər, qeyri-neft sektorunda 1461,4 min nəfər çalışmışdır.  

Müəssisə və təşkilatlarda muzdla çalışan işçilərin 21,3 faizi məhsul istehsalı 

sahələrində, o cümlədən 6,3 faizi emal sənayesində, 6,2 faizi tikintidə, 3 faizi kənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrində, 2,3 faizi mədənçıxarma sənayesində, 1,8 faizi 

elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,7 faizi su təchizatı, 

tullantıların təmizlənməsi və emalı sahələrində məşğul olmuşdur. 2016-cı il fevral əvvəli 

vəziyyətinə məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən ölkə üzrə rəsmi işsiz statusu verilmiş 

şəxslərin sayı 29,8 min nəfər olmuş, onların 38,3 faizini qadınlar təşkil etmişdir. İşsizliyə görə 

müavinətin orta məbləği 281 manat olmuşdur.  2015-ci ildə ölkədə 115,9 min yeni, o 

cümlədən 91,1 min daimi iş yerləri açılmışdır. Bu dövrdə yaradılmış iş yerlərinin 75,5 faizi 

qeyri-dövlət sektorunda olmuşdur. 2015-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin 

orta aylıq nominal əmək haqqı 2014 -cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5 faiz artaraq 466,4 

manat təşkil etmişdir (5; 6). Bu ilin əvvəlində ölkə əhalisinin sayı 9705,6 min nəfərə 

çatmaqla, 2015-ci illə müqayisədə 112,6 min nəfər və ya 1.2 faiz artmışdır. Həmçinin, ilin 

əvvəlinə ölkədə pensiyaçıların sayı 1295,9 min nəfər olmaqla ölkə əhalisinin 13,5 faizini 

təşkil etmişdir. Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta aylıq məbləği 176 manata çataraq orta 

aylıq əmək haqqının 37,9 faizini təşkil edir (5; 6).  

Bu ilin əvvəlinə 350,9 min nəfər sosial müavinət, 54 min nəfər Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin təqaüdünü və 105 min 458,9 min nəfər üzvü ünvanlı dövlət sosial 

yardımı almışdır. 2015-ci il ərzində birdəfəlik müavinət alanların sayı 112.0 min nəfər 

olmuşdur. Son ildə 4-ü Bakı şəhərində, 55-i isə regionlarda olmaqla 59 səhiyyə müəssisəsində 

təmir-tikinti işləri aparılmışdır. Azərbaycanda bakalavr və magistrlərin hazırlanmasını həyata 

keçirən 41 dövlət və 13 qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsində təhsil alanların sayı 161234 nəfər 

olmuşdur ki, onların da 48,8 faizini qadınlar təşkil edir. Ölkənin ali təhsil müəssisələrində 

Azərbaycan vətəndaşları ilə birgə 60 xarici ölkənin 3932 nəfər vətəndaşı da təhsil alır (5; 6).   
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
      Yüksək ixtisaslı və peşəkar kadr heyyətinin hazırlanması  

     Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə sisteminin təmin 

edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin icrası və genişləndirilməsi əsas prioritet kimi 

müəyyən olunmaqdadır. Və bu məqsədlə ölkə əhalisinin, xüsusən, sosial cəhətdən həssas 

əhali təbəqələrinin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması və bu sahənin inkişafı əsas 

məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, 2014-2018-ci illərdə əhalinin sosial 

müdafiəsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətləri səmərəli sosial müdafiə 

sistemini inkişaf etdirməklə, regionlarda yaşlı əhalinin, aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən 

xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin azaldılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi, 

regionlarda sosial xidmət göstərən dövlət müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi, onların növləri və şəbəkəsinin genişləndirilməsi öz vacibliyi ilə qarşıya 

qoyulub. 

     “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı”nın həyata keçirilməsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb 

etməklə yanaşı, makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında, regionlarda sahibkarlıq 

fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaranmasında, irimiqyaslı 

infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, kommunal xidmətlərin səviyyəsinin 

yüksəldilməsində, sonda əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında və yoxsulluq 

səviyyəsinin aşağı düşməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Məhz bu regional proqramın 

qarşısında duran məsələlərin həyata keçirilməsi isə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin 

hazırlanması istiqamətini ön plana çəkir.  

    Müasir şəraitdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar imkan verir ki, əldə olunan 

gəlirləri təhsilə, səhiyyəyə, yeni texnologiyaların tətbiq olunmasına yönəltmək imkanları 

mümkünləşsin. Və mövcud yanaşma isə, gələcək nəsillərin daha bilikli olması, elmi-texniki 

potensialın gücləndirilməsi, yeni və innovativ yönümlü  texnologiyaların tətbiqi imkanlarını 

artırır. Təbii ki, bütün bunlar insan kapitalı inkişaf etmiş ölkələrin müasir durumunu müəyyən 

edən amildir. Azərbaycan Prezidenti, Cənab İlham Əliyevin bu baxımdan olan baxışları daha 

əhəmiyyətliliyi ilə çıxış edir: “Həmin ölkələr təbii resurslar hesabına yox, intellektual 

potensiala, yeni texnologiyaların icad olmasına, tətbiqinə görə inkişaf edirlər. Biz də bu yolu 

seçməliyik”. 

     Təcürbə göstərir ki, insan kapitalının inkişafı Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət 

proqramlarının əsas prioritetlərindən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, Avrasiya İnsan İnkişafı 

Fondunun dünya ölkələrinin inkişafında insan amilinə dair hazırladığı hesabatda göstərilir ki, 

iqtisadiyyatda insan kapitalı insana yönələn investisiyanın həcmi ilə ölçülür. Dünyada iqtisadi 

artımın 16 faizi fiziki kapital, 20 faizi təbii ehtiyatlar, 64 faizi isə insan kapitalı hesabına əldə 

olunur. İnsan kapitalına yönələn xərclərin artması nəticədə həmin ölkənin gələcəkdə daha da 

inkişaf etməsinə  səbəb olur (4). 

    Müasir dünyada keyfiyyətli insan kapitalı uğrunda rəqabət daha ciddi və dərin xarakter alıb 

və insan ən zəngin kapital kimi dünya innovasiya inkişafının başlıca fundamentini təşkil edir. 

Yüksək ixtisaslı heyyətin hazırlanması və onun çevikliyinin artması, biliyin paylaşması 

prosesi hazırda genişmiqyaslı bir dünya planı kimi özünü göstərməkdədir. Və qloballaşma 

ölkələrə, şirkətlərə daha yüksək səviyyəli texnologiya uğrunda rəqabət aparmağa və 

innovasiyaların ixtisaslaşdırılması və lokallaşdırılması prosesini stimullaşdırmağa məcbur 

edir. 
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     Azərbaycan dövlətinin xüsusi diqqət ayırdığı sahələrdən biri də təhsil və elm sahələridir. 

Azərbaycan savadlı kadrlar, texnologiya, uzun illərin təcrübəsi və digər amillər sayəsində 

geniş elmi potensiala sahibdir. Məhz belə potensialın üzə çıxarılması, keçmiş təcrübənin yeni 

nəsilə ötürülməsi, qabaqcıl texnoloji, tibbi və digər nailiyyətlərin elmi əsaslarının ölkəmizdə 

tətbiqi və bu kimi başqa tədbirlər elmin inkişaf tempinin artmasına müsbət təsir göstərir. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, regionların inkişaf etdirilməsində yüksək peşəkar kadrlara 

böyük ehtiyac yaranmışdır. Problemin həllinə nail olmaq üçün isə son illər büdcədən təhsilə 

ayrılan xərclərin həcmi davamlı olaraq artırılır.  

     Azərbaycanda təhsilin ilkin mərhələsi olan məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafında 

nəzərə çarpacaq inkişaf meyilləri özünü göstərməkdədir. Belə ki, 2010-cu illə müqayisədə bu 

müəssisələrin sayı 1,1 dəfə artmaqla 1706 olmuşdur. Və artım müvafiq sahə üzrə dövlət 

müəssisələrində cüzi (13%) olsada lakin, qeyri-dövlət müəssisələrində 3,7 dəfə olmaqla 

fərqlənmişdir. Həmçinin, bu müəssisələrdə olan uşaqların sayı müvafiq dövr ərzində 5,2% 

artsada, lakin müvafiq təhsil müəssislərində tərbiyə alan uşaqların əsas hissəsi 98%-i dövlət 

müəssisələrinin payına düşür. Qeyri-dövlət, özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişaf 

səviyyəsi ölkədə kifayət qədər inkişaf etməməsi ilə diqqəti cəlb edir. Digər tərəfdən, uşaqların 

məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə əhatəliliyi (1-5 yaşlı uşaqların ümumi sayına nisbətən, 

faizlə) müqayisə olunan dövr ərzində azalma meyilliyi ilə nəzərə çarpmaqdadır. Belə ki, 

2010-cu illə müqayisədə 2014-cü ildə ölkədə uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə 

əhatəlilik səviyyəsiyi 3% azalmaqla, 14,2% həddinə enmişdir (5) 

Cədvəl 1. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişaf səviyyəsi 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 

sayı (cəmi) 1 638 1 666 1 677 1 680 1 706 

o cümlədən: 

dövlət 1 623 1 629 1 637 1 639 1 650 

qeyri-dövlət 15 37 40 41 56 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 

uşaqların sayı – (cəmi, nəfər) 112 892 113 517 111 090 107 699 116 049 

o cümlədən: 

dövlət 112111 112268 109616 106 138 113 805 

qeyri-dövlət 781 1249 1474 1561 2 244 

Uşaqların məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri ilə əhatəliliyi (1-5 yaşlı 

uşaqların ümumi sayına nisbətən, 

faizlə) 17,2 16,3 14,8 13,3 14,2 

      www.stat.gov.az 

       Əyani və qiyabi (axşam) ümümtəhsil məktəblərinin inkişafı sahəsində son beş ildə nəzərə 

çarpacaq artım səviyyəsi müşahidə olunmamışdır. Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı 

2010-cu illə müqayisədə 2014-cü ildə azalmaqla (57) 4475 məktəb təşkil etmişdir. Azalma 

meyili dövlət müəssisələrində baş vermişdir, qeyri-dövlət məktəblərində (litsey və s.) az da 

olsa (3) artım müşahidə edilmişdir. Müvafiq yönümlü məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin say 

tərkibində ciddi dəyişiklik baş verməsədə, lakin onların əsas hissəsi 99%-dən çoxu dövlət 

müəssisələrinin payına düşür. Qiyabi (axşam) ümüumtəhsil məktəblərinin inkişaf səviyyəsi də 
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əsaslı inkişafı ilə fərqlənmir. Əksinə, belə təhsil müəssisəllərində təhsil alan şagirdlərin sayı 

müvafiq dövr ərzində 8% azalmışdır (5). 

Cədvəl 2. 
Əyani və qiyabi (axşam) məktəblərinin inkişaf səviyyəsi 

  
2010 2011 2012 2013 2014 

Əyani ümumi təhsil 

müəssisələrinin sayı (cəmi) 4 532 4 516 4 508 4 505 4 475 

        o cümlədən:  

    dövlət     4 515 4 498 4 488 4 477 4 455 

    qeyri-dövlət
 
    17 18 20 28 20 

Əyani ümumi təhsil 

müəssisələrində şagirdlərin sayı 

- cəmi, nəfər 1 324 564 1 291 317 1 284 853 1 289 272 1 322 182 

        o cümlədən:  

         dövlət     1 318 123 1 284 734 1 277 603 1281076 1 315 674 

    qeyri-dövlət     6 441 6 583 7 250 8 196 6 508 

Qiyabi  (axşam) ümumi təhsil 

müəssisələrinin  sayı 7 7 7 7 7 

Qiyabi (axşam) ümumi təhsil 

müəssisələrində şagirdlərin sayı, 

nəfər        2 968 2 742 2 745 2 990 2 767 

      www.stat.gov.az 

     Ölkənin ali təhsil müəssisələrinin inkişafı digər təhsil müəssisələri ilə müqayisədə 

müəyyən inkişaf səviyyəsi ilə fərqlənir. Belə ki, 2010-cu illə müqayisədə 2014-cü ildə 

müvafiq təhsil müəssislərin az da olsa (2) artmış, və bu artım əsasən dövlət ali müəssisələri 

hesabına baş vermişdir (5). Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı bu dövr 

ərzində 1,3 dəfə artmaqla 158 212 nəfər təşkil etmişdir.  

Cədvəl 3. 
Ali təhsil müəssisələrinin inkişaf səviyyəsi 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Ali təhsil müəssisələrinin sayı 

(cəmi) 51 51 52 52 53 

    o cümlədən:  

    dövlət 36 36 37 37 39 

    qeyri-dövlət     15 15 15 15 14 

Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin 

sayı - cəmi, nəfər 140 241 143 146 145 584 151 274 158 212 

        o cümlədən:  

         dövlət     120 488 123 530 125 684 131 391 136 626 

    qeyri-dövlət     19 753 19 616 19 900 19 883 21 586 

      www.stat.gov.az 

      Müvafiq artım dövlət sektorunda 1,2 dəfə, özəl sektorda isə 1,1 dəfə olmaqla nəzərə 

çarpmışdır. Ölkənin ali təhsil müəssisələrində təhsil alan  tələbələrin əsas hissəsi əvvəlki 

illərdə olduğu kimi yenə də dövlət sektounda 84% olmaqla, öz xüsusi üstünlüyü ilə fərqlənir. 

     Ölkədə elmi-texniki tərəqqinin inkişafı son on ildə öz artım meyilliyi ilə nəzərə 

çarpmaqdadır. Belə ki, bu sahədə qəbul edilən hüquqi-normativ bazanın genişlənməsi, ayrılan 
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vəsaitlərin həcminin artması da bunu göstərməkdədir. Lakin, elmin inkişaf səviyyəsində baş 

verən belə müsbət dəyişiklikləri zənnimizcə qaneedici səviyyədə qəbul etmək qeyr-

mümkündür. Belə ki, son beş ildə ölkədə elmi tədqiqat və işləmələrini yerinə yetirən 

təşkilatların sayında dəyişiklik baş verməmiş və bu müəssisələr dövlət müəssisələri olaraq 

qalmaqdadır. Dövlət büdcəsindən elmə ayrılan vəsaitlərin həcmi 2010-cu illə müqayisədə 

2014-cü ildə 1,4 dəfə artmaqla 124,2 milyon manat təşkil etmişdir. Lakin, bu göstərici ÜDM-

in xüsusi çəkisində 0,2%, dövlət büdcəsinin xərclərində isə 0,7% səviyyəsində olmaqla ən 

aşağı yerlərdən bini tutur (5). Və ölkədə elmi tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər əsasən 

daxili mənbələr hesabına formalaşır. Digər tərəfdən, elmi tədqiqat və işləmələrdə istifadə 

olunan əsas vəsaitlərin həcmi müvafiq dövr ərzində 1,3 dəfə artmaqla, 122,2 milyon manat 

təşkil etsədə bu əsaslı və geniş istiqamətli elmi və innovativ yönümlü tədqiqatlar aparmaq 

üçün yetərli sayıla bilməz. 

Cədvəl 4. 
Elmin inkişaf səviyyəsi 

  
2010 2011 2012 2013 2014 

Tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən 

təşkilatların sayı 145 143 140 140 145 

Dövlət büdcəsindən elmə çəkilən 

xərclər: 

milyon manat 92,8 106,1 116,7 117,0 124,2 

ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

dövlət büdcəsinin xərclərinə nisbətən, 

faizlə 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 

Tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili 

xərclər:  

milyon manat 92,1 109,8 117,3 122 123,8 

ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan 

əsas vəsaitlər, milyon manat 97,6 95,2 88 107,2 122,2 

      www.stat.gov.az 

      Mövcud tədqiqat və araşdırmalar bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda insan kapitalının 

inkişafı xüsusi zərurətdən irəli gəlir və bu sahədə inkişaf üçün kifayətqədər istifadə 

olunmamış  potensial imkanlar mövcuddur. Həmçinin, Azərbaycan milli məhsulda elm və 

təhsilin çəkisinin artırılması və kapital resurslarının zəngin elmi bazaya, kadr potensialına 

yönləndirilməsi kimi mühüm addımların daha geniş istiqamətdə atılması öz zəruriliyi ilə çıxış 

edir. 

Nəticə 

        Müasir və gələcək dövrlərin inkişaf tələbləri nəzərə alınmaqla, insan kapitalının  inkişafı 

dövlətin əsas strateji inkişaf xəttini təşkil etməlidir. Ölkənin iqtisadi potensialında yüksək 

təhsil səviyyəsinə malik peşəlar kadrların xüsusi çəkisinin artırılması daim diqqət mərkəzində 

olmalı, sürətli texnoloji tərəqqi bilik və bacarıqların fasiləsiz olaraq yeniləşməsinə qayğı daha 

da artırılmalıdır. Belə yanaşma  həm də vətəndaşın daim dəyişən və yeniləşən inkişaf 

prosesində hazırlığını təmin etməsilə sıx bağlı olmalıdır. Bilik və bacarıqlar təhsil 

müəssisələrinin sayı və təhsilin müddəti ilə deyil, öyrənmə prosesinin keyfiyyəti ilə əldə 

olunmalı, bu məqsədlə də təhsilin keyfiyyətinin təminatı başlıca strateji prioritetə 

çevrilməlidir. Elmi-texniki inkişafın sürətlənməsində qeyri-dövlət sektorunun fəal və 
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məqsədli iştirakı mexanizmi yaradılmalı və bu yeni innovativ, rəqabətqabiliyyətli xidmət və 

məhsulun üzə çıxarılmasına yönəlməlidir. 
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Халиг Меджид оглу Яхудов 

Формирования и развития человеческого капитала 
в современной условиях 

Резюме 

    В статье за основу берется оценка человеческого фактора и капитала в условиях 

современного экономического развития. В стране исследоваяется и оценивается 

необходимость развития человека капитала и созданной ей среда. Выдвигаются мнении 

и взгляди связанные с учетом современное и будущего развития человеческого 

капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, социально-экономическое развития, научно-

технический прогресс, социальная сфера 

 
Xalıq Mecid Yahudov 

Contemporary development in the conditions of formation and development of human 

capital 

Abstract 

In the article the high cost of capital and the human factor is the basis of modern economic 

growth. People need to investigate the atmosphere created in the country and its development 

and kaptialının estimated. Modern and future years taking into account the views and opinions 

on the development of human capital are put forward. 

Key words: human capital, socio-economic development, science and technology, social 

spheres 
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