
 

 

 

 

© Ş.M.Muradov AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor, Əməkdar Elm Xadimi, R.Muradov ADİU 

i.e.d., professor 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu 

© www.economics.com.az                                                                         

5 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2016 (yanvar-fevral) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

Ş.M.Muradov 

R.Muradov 

            UOT: 314; 330.12; JEL: E24 

 

İnsan kapitalı, onun formalaşması, inkişafı və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin elmi-

nəzəri və konseptual əsasları 

 

Xülasə 

Məqalədə insan kapitalının mahiyyət və məzmunu açıqlanmış, onun formalaşması və 

inkişafı mənbələri nəzəri cəhətdən təhlil edilmiş, bu kapitalın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

konsepsiyası və onun göstəriciləri sistemi verilmişdir. 

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, insan kapitalı, iş qüvvəsi, indeks 

 

Giriş 

İnsan problemi və onun tədqiqi müasir biliklər sistemində mərkəzi yerlərdən birini 

tutur. Çünki, insanlar hər bir cəmiyyətin başlıca məhsuldar qüvvəsini və milli sərvətini, 

onların inkişafı və tələbatlarının ödənilməsi isə iqtisadi və sosial tərəqqinin əsas məqsədini 

təşkil edir. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış konsepsiyasında deyilir ki, dövrün sonunda 

“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). 

Bu konsepsiyada habelə dövrün sonunda ölkəmizdə adambaşına ÜDM-un həcminin iki dəfə 

artaraq 13000 ABŞ dollarına çatdırılması vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur (1). Nəzərə alsaq ki, 

hazırda, yəni 2015-ci ilin rəsmi statistik məlumatlarına əsasən Respublikamızda əhalinin hər 

nəfərinə düşən ÜDM-un həcmi təqribən 54,6 min ABŞ dolları təşkil edir (53,0 milyard ABŞ 

dolları ÜDM bölünsün 7,9 milyon nəfər əhaliyə) (2, rəqəmlər müəlliflər tərəfindən 

hesablanmışdır), onda yaxın 4 il ərzində bu hədəfə çatmağın nə qədər çətin və mürəkkəb 

vəzifə olduğu aydınlaşar. Buna görə də hazırda insan kapitalı, onun formalaşması və inkişaf 

mənbələri, habelə inkişaf etmiş insan kapitalının keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi məsələlərinin 

öyrənilməsi mühüm elmi-təcrübəvi əhəmiyyət kəsb edir və aktualdır. Məqalənin yazılmasını 

şərtləndirən səbəb də məhz bundan ibarətdir. 

İnsan kapitalı iqtisadi kateqoriya kimi və onun formalaşması və inkişafı 

mənbələrinin nəzəri təhlili 
Hər bir cəmiyyətin başlıca sərvətini insanlar, iqtisadi və sosial tərəqqinin əsas məqsədi 

isə insanın inkişafı və onun tələbatının ödənilməsi təşkil edir. İqtisadi və sosial elmlərdə daim 

mərkəzi yeri ənənəvi olaraq insan və onun məhsuldarlıq qabiliyyəti tutmuşdur. Bununla belə, 

XIX əsrdə baş vermiş sənaye çevrilişi ilə əlaqədar olaraq istehsalın maddi-texniki bazasının 

inkişafının sürətləndirilməsi insanın məhsuldarlıq qabiliyyətinin qarşısına keçərək iqtisadi 

artımın təmin edilməsində fiziki kapitalın üstün olması xülyasını yaratmışdır. Bunun nəticəsi 

olaraq uzun illər boyu insanın məhsuldarlıq qabiliyyətinə istehsalın ikinci dərəcəli amili kimi 

baxılmış və qiymətləndirilmişdir. Ancaq keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq cəmiyyətin 

dinamik inkişafı və onun bütün tərəflərinin yenidən qurulması ictimai təkrar istehsal 

prosesində insanın rol və yerinin dəyişməsinə gətirib çıxartmışdır. Artıq cəmiyyətdə belə bir 

fikir üstünlük təşkil etməyə başlamışdır ki, inkişaf dedikdə, təkcə maddi nemətlərin və 

xidmətlərin istehsalının deyil, həm də onların istehsalçısı olan iş qüvvəsinin 

daşıyıcılarının inkişafı başa düşülür. Bu səbəbdən də həmin dövrdən başlayaraq ictimai 
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təkrar istehsal prosesində insanın rolunun dəyişərək, ictimai tərəqqinin başlıca məqsədinə 

çevrilməsi cəmiyyət həyatının “insan ölçüsünə” keçilməsi zərurəti yaranmışdır. Bu isə öz 

növbəsində bir çox mütəxəssislərin diqqətini insanların cəmiyyətdəki rol və yerinin, onların 

məhsuldarlıq qabiliyyətinin, intellektual imkanlarının, motiv və tələbatlarının təhlili ilə bağlı 

tədqiqatların aparılmasına səbəb olmuşdur. Müasir insan kapitalı nəzəriyyəsi isə XX əsrin 

ikinci yarısında pərakəndə halda mövcud olmuş müxtəlif elmi baxışların əsasında formalaşıb 

inkişaf edərək, neoklassik istiqamətdə getmişdir. Son onilliklər ərzində aparılmış tədqiqatların 

nəticələri göstərir ki, indiyədək bu anlayışın izahı barədə alimlər arasında fikir birliyi 

olmamışdır. İnsan kapitalı nəzəriyyəsi tarixən fiziki və insan kapitalının formalaşması 

prosesləri arasındakı belə bir oxşarlığa əsaslanmışdır ki, təkcə maddi əşya fondları 

(aktivləri) deyil, insanların qabiliyyət və bacarıqları, biliyi, vərdişləri və istehsalat 

təcrübələri də yığılaraq uzunmüddətli kapital aktivinə (fonduna) çevrilib gəlir gətirə 

bilir (3). 

Bu baxımdan insan kapitalı dedikdə - insanlarda təcəssüm edən qabiliyyət, bilik, 

vərdiş və motivlərin məcmusu, daha doğrusu, gəlir gətirən insan qabiliyyətinin ölçüsü 

başa düşülür (4). İnsanların bilik, vərdiş və bacarıqları o halda kapitala çevrilir ki, onlar 

investisiya qoyuluşu vasitəsi ilə yığım qabiliyyətinə malik olsun və yüksək əmək haqqı 

formasında sahibinə gəlir gətirsin (5, 152.). Çünki, insan kapitalı insanlara investisiya 

qoyuluşu hesabına formalaşır və bu investisiyaların arasında təhsilə, istehsalatda kadr 

hazırlığına: səhiyyəyə, əhali miqrasiyasına, qiymətlərə və gəlirlərə dair informasiyanın 

axtarışına yönəldilən xərclər xüsusi yer tutur.  

İqtisadi nöqteyi-nəzərdən sağlamlığa qoyulan vəsait də səmərə gətirir. İşçinin 

sağlamlığı aşağı düşdükdə sahibkar əhəmiyyətli dərəcədə itki ilə üzləşməli olur. İşçilərin 

əmək qabiliyyətini itirməsi onların təhsilinə qoyulmuş investisiyaları qiymətdən salır, 

müəssisənin istehsal potensialı azalır; istehsal prosesindəki fasiləsizlik və onun ayrı-ayrı 

bölmələri arasındakı tarazlıq pozulur. Təsadüfi deyildir ki, insanların “hərəkətdə olan canlı 

qüvvəsinin” xalqların əsas sərvəti olması fikrini ilk dəfə irəli sürən V.Petti də məhz sağlam 

işçiləri faydalı hesab edirdi. O, ilk dəfə olaraq insanların peşəkarlıq keyfiyyətinin məcmusunu 

gəlir gətirən insan kapitalı olması ideyasının əsasını qoyan; insan kapitalına investisiya 

qoyuluşunun zəruriliyi və səmərəliliyi məsələsi haqqında fikir irəli sürən, onu gündəmə 

gətirən; insan kapitalının təkrar istehsalının həyata keçirilməsində dövlətin sosial-iqtisadi 

institut kimi aparıcı rol oynamasını göstərmək təşəbbüsünə cəhd etmiş böyük mütəfəkkir 

olmuşdur. A.Smit də qeyd edirdi ki: “dövlətin əzəmətli və şöhrətli olması onun xalqının 

sayına, məharətinə və əməksevərliyinə əsaslanır, onların üzərində durur”(6, 17). A.Smit 

həm də adamların sağlamlığını coğrafi mühitlə, torpağın yerləşdiyi yer və onun 

keyfiyyəti ilə əlaqələndirirdi (7, 221). O, həmçinin ayrı-ayrı adamlara və yaxud da 

cəmiyyətə məxsus olan toplanmış ehtiyatların əlverişsiz mövsüm vaxtlarında işçilərin və 

onların ailələrinin sağlamlığının qorunub saxlanmasının əhəmiyyətini də qeyd etmişdir (7, 

311). A.Smit də V.Petti kimi hesab edirdi ki, millətin sərvətinin yaranmasında işçi və onun 

formalaşması üçün xeyli vəsait tələb olunur və bu vəsaitlər bilavasitə mənfəətdən 

ödənilməlidir (7, 208).   

“İş qüvvəsi” kateqoriyasının kəşfi isə klassik ingilis siyasi iqtisadın nümayəndəsi 

David Rikardoya məxsusdur. O, iş qüvvəsi dedikdə-muzdlu işçiləri başa düşürdü. Bu 

alimin ən böyük xidmətlərindən biri iş qüvvəsinin təkrar istehsalı prosesinə baxmasından və iş 

qüvvəsinin təkrar istehsalı ilə bağlı xərclərin qiymətləndirilməsinə cəhd etməsindən ibarət 

olmuşdur. O, həmçinin işçinin sağlamlığının natura və pulla əməyinin ödənilməsindən və 

onun xərclənməsini zəruri edən predmetlərə bölünməsindən və xaricdən gətirilən 

məhsullardan asılı olduğunu göstərmişdir (8).  
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K.Marksın iqtisadi nəzəriyyəsində də insan amilinin rol və yerinə xeyli yer 

verilmişdir. O, göstərirdi ki, insanın əmək qabiliyyəti başlıca sərvət yığımı kimi çıxış edir. 

Onun fikrincə  “iş qüvvəsi” insanın özü deyil, onun məhsuldar qabiliyyətinin 

məcmusudur (9, 73). 

 O, klassik siyasi iqtisadın nümayəndələrini tənqid edirdi ki, onlar iş qüvvəsini faiz 

gətirən kapitala bənzətmişlər. K.Marks onların mövqeyinin səhv olduğunu aşağıdakı iki 

vəziyyətlə izah edirdi: əvvəla, işçi bu faizi almaq üçün mütləq işləməlidir; ikincisi, o, öz 

qüvvəsini başqasına verməklə onun dəyərini pulla kapitala çevirə bilməz (10, 8). K.Marks 

müəyyən etmişdir ki, iqtisadi cəhətdən şəxsən müstəqil olan muzdlu işçiyə məxsus iş qüvvəsi 

“əmtəə” formasında çıxış edir və bazarda alqı-satqı nəticəsində “dəyişən kapital” forması alır 

(11, 428.). 

K.Marks xeyli canlı və əşyalaşmış əmək sərfi nəticəsində işçilərin bacarıq və 

qabiliyyətinin yığımının zəruriliyini də qeyd etmişdir. Neoklassiklərin – L.Valras, F.List və 

bu kimi başqa nümayəndələri isə insanlara və onların bacarıqlarına əşya kapitalı kimi baxır və 

bu zaman onu əsas götürürdülər ki, onların hər ikisi eyni qaydada həm mənfəət və həm də faiz 

gətirirlər. Ancaq bu, istiqamətdən olan tədqiqatçılar arasında insan kapitalının təbiəti barədə 

fikir birliyi olmamışdır. Onların əksəriyyəti insanın özünü və ya onun bacarığını kapital hesab 

etmişlər. A.Marşall isə heç vaxt insanın özünü kapital hesab etməmişdir. Çünki insan maşın 

kimi nə satıla və nə də alına bilər. O qeyd edirdi ki, fəhlə öz iş qüvvəsini satır, özünün 

müstəqilliyini saxlayır və eyni zamanda öz iş qüvvəsindən ayrılmır (12,  218, 268.). 

Klassiklər və neoklassiklər iş qüvvəsini resurs kimi öyrənməklə “insan resursları” 

kateqoriyasının aşkara çıxarılmasına doğru addım atmaq və insan resurslarına qoyulan 

vəsaitlərdən əldə edilən gəlirin artmasını vurğulamaqla “insan kapitalı” anlayışına gəlib 

çıxmışlar.  

İnsan kapitalı nəzəriyyəsinin əsasını qoyulanlar arasında ilk fərqlənənlər amerikan 

iqtisadçıları – T.Şuls və Q.Bekker olmuşdur. T.Şuls “insan kapitalı” kateqoriyasının çox 

geniş mənada başa düşürdü. O insan kapitalına yönəldilmiş investisiyalara təkcə orta və ali 

təhsil müəssisələrindəki təhsilə yönəldilmiş birbaşa xərcləri deyil, həm də evdə öz-özünü 

hazırlamağa, işdə toplanmış təcrübəyə, habelə səhiyyə, təhsil və elmə ayrılan xərcləri də daxil 

etmişdir. T.Şuls insan qabiliyyətlərinin başqa formalarının təzahür etməsinə nisbətən təhsilə 

daha çox diqqət yetirmiş və ona görə də onun insan kapitalının forma və mənbələri 

baxımından öyrənilməsini tələb edirdi (13, 48.). 

İnsan kapitalı insanlara investisiya qoyuluşu hesabına formalaşır və bu investisiyalar 

arasında təhsilə, istehsalatda kadr hazırlamağa, səhiyyəyə, əhali miqrasiyasına; qiymətlər və 

gəlirlər haqqında informasiyaya yönəldilən xərclər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnsan kapitalı 

təkcə maddi əşya fondlarını (aktivlərini) deyil, həm də insanların qabiliyyət və bacarığını 

özündə əks etdirir. Çünki, insanların bacarıq və qabiliyyətləri də yığılıb ehtiyata çevrilə bilir 

(14, 5.). Beləliklə, bir çox Qərb ölkələrinin və keçmiş sovet iqtisadçı alimlərinin fikrincə, 

insan kapitalının formalaşması insanın məhsuldar qabiliyyətinin yaranması prosesindən 

ibarətdir. Bir qrup başqa iqtisadçıların fikrincə isə insan kapitalı dedikdə formal öyrətmə və 

ya təhsil yolu ilə alınmış zehni şəkildə olan qabiliyyət başa düşülür (15, 152).  

Bizim fikrimizcə, insan kapitalı prinsipcə yeni sosial-iqtisadi hadisə olub, cəmiyyətin 

intellektual hissəsinin hakim mövqe tutduğu müasir innovasiya iqtisadiyyatına xas olan 

iqtisadi həyat fəaliyyəti formasıdır. İnsan kapitalı kateqoriyasının müəyyən edilməsinə bu cür 

yanaşılması müasir cəmiyyətin inkişafında elm və təhsilin xüsusi rol oynaması ilə müəyyən 

edilən innovasiya iqtisadiyyatında insanın həyat fəaliyyətinin əks tərəfləri kimi istehsal və 

istehlak arasındakı qarşılıqlı təsirin yeni formalarının meydana çıxıb inkişaf etməsi ilə 

şərtlənir. İnsan kapitalını müəyyənləşdirərkən bir çox müəlliflər onun formalaşmasına fiziki 
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və maliyyə kapitallarında olduğuna bənzər yığımı da daxil edir və ona bir sıra mühüm 

xüsusiyyətlərə malik olan kapital forması kimi baxaraq gələcəkdə əlavə gəlir əldə etmək 

məqsədi ilə ona cari istehlakdan vəsait ayrılması tələbini irəli sürürlər. Çünki bu da məlumdur 

ki, əvvəla, insan kapitalı onun daşıyıcısı olan şəxsdən ayrılıqda mövcud deyildir və müxtəlif 

maddi-əşya və maliyyə aktivlərindən (avadanlıq, daşınmaz əmlak, qiymətli kağızlar) fərqli 

olaraq müasir cəmiyyətdə insan alqı-satqı obyekti ola bilməz. İkincisi, insan kapitalı üçün çox 

uzun müddətə investisiya qoyuluşu xarakterikdir. Məsələn, əgər fiziki kapital üçün bu müddət 

bir neçə il təşkil edirsə, insan kapitalı üçün 15-20 il və daha çox vaxt tələb edir. Üçüncüsü, 

yığım səviyyəsindən asılı olaraq gəlirin ləng azaldığı fiziki kapitala qoyulan investisiyalara 

nisbətən insan kapitalına qoyulan investisiyalardan əldə edilən gəlirlər əvvəlcə, yəni insanlar 

üçün müəyyən edilmiş əmək qabiliyyəti yaşının yuxarı həddinədək çoxalır, həmin həddən 

sonra isə kəskin surətdə azalır. İnsan kapitalından əldə olunan gəlir pul və qeyri-pul 

formasında ola bilər. Buna görə də insan kapitalına investisiya qoyuluşunda istehlak aspekti, 

istehsal aspektindən heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Dördüncüsü, fiziki kapitala nisbətən, 

insan kapitalına investisiya qoyuluşu riskinin səviyyəsi xeyli yüksəkdir. Bu, əsas etibarı ilə 

insanların azad surətdə bir yerdən başqa yerə köçməsinin təşkili və ona nəzarətlə bağlı 

xərclərin çoxluğu, kreditlərin qaytarılması vaxtının uzunluğu, əmək bazarında vəziyyətin 

dəyişilməsi, habelə riskin sığorta olunması ilə bağlı mexanizmlərin olmaması və sairlə 

əlaqədardır. Beşincisi, alıcı insan kapitalına xidmət etmək hüququ qazanmaqla mövcud 

qaydalara əməl etməyə borclu olaraq azad şəxsiyyətlə əlaqəyə girir və bu onu institusional 

quruluşla dolğun olan əmək bazarına gətirib çıxarır. Bu resursu təbii resurslardan, klassik 

insan resurslarında və adi kapitaldan fərqləndirən cəhət isə ondan ibarətdir ki, ona daim 

investisiya qoyuluşu zərurəti vardır və bundan əldə edilən gəlir ona qoyulan investisiyadan 

xeyli vaxt keçdikdən sonra baş verir. Təcrübə göstərir ki, yüksək texnologiyaya malik olan 

sahələrin özləri belə buradakı insan kapitalının səviyyəsi aşağı olduqda gəlir vermirlər. Bu isə 

onu deməyə əsas verir ki, kapital verimi nöqteyi-nəzərdən ən perspektivli olanı insan 

kapitalına uzunmüddətli investisiya qoyuluşundan ibarətdir (16, 169-170, 174.). 

Hər bir səviyyədə insan kapitalı şəxsiyyətin və ya insan birliyinin müxtəlif tərəflərini 

iqtisadi cəhətdən səciyyələndirən və nisbətən müstəqil olan ünsürlərə bölünür. 

Terminologiya baxımdan bu ünsürlər fondlar (onlar müəyyən ehtiyatlar yaratdıqlarına 

görə) və yaxud da aktivlər (maddi dəyərlər, pul vəsaitləri və s.) adlanırlar. Bu fondlara 

(aktivlərə) bir qayda olaraq intellektual kapital (təhsil, elm, mədəniyyət və informasiya 

fondları daxil olmaqla); sağlamlıq fondu (ictimai sağlamlıq fondları və səhiyyə sistemi 

fondları daxil olmaqla); əhalinin mobilliyi (miqrasiyası) fondu; istehsalatda kadr hazırlığı 

fondu (ixtisası, vərdişləri və istehsalat təcrübəsini birləşdirən); iqtisadi fəallığın motivləri; 

sahibkarlıq fondu və başqa aktivlər daxil edilir.  

Bu fondların hər birinin əhəmiyyətini düzgün dərk edib qiymətləndirmək üçün 

onların mahiyyət və məzmunun aşkara çıxarılmasına  zərurət vardır. Bir çox 

mütəxəssislərin də haqlı olaraq yazdıqları kimi intellektual kapital dedikdə - insanların təhsil 

və elmi informasiya xarakteristikasının məcmusu başa düşülür. İntellektual kapitalın 

aktuallığının artması müvafiq investisiyalardan gələn gəlirlərin çoxalması və əmək 

məhsuldarlığının yüksəlməsi ilə izah olunur. Yeni texnologiyaya əsaslanan iqtisadiyyat 

yüksək intellektual səviyyəsinə malik olan insan kapitalının olmasını tələb edir. Çünki aşağı 

intellektual səviyyəli insan kapitalının tətbiq edildiyi iqtisadiyyat nə qədər yüksək 

texnologiyaya malik olsa da o lazımı səmərə verə bilməz. Bu səbəbdən də bir çox ölkələrin 

(məsələn, Yaponiya, Çin, Konqon, İspaniya, Portuqaliya və s.) nisbətən sürətlə inkişaf 

etməsinin əsil səbəbini həmin ölkələrdə insan kapitalının formalaşmasının əsasının o 

ölkələrdə yaşayan əhalinin əksəriyyət çoxluğunun tarixən yüksək mədəniyyət səviyyəsinə 
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malik olmaları təşkil edir. İnkişaf etmiş və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsində göstərir 

ki, həmin ölkələrin xalqlarının malik olduğu ənənəsi, mədəniyyəti və mentaliteti bu ölkələrdə 

təhsilin və elmin inkişafını təmin edən başlıca amillərdən biridir (17, 26-31.). 

Bu deyilənləri əsas götürsək, hazırda ölkəmizdə qarşıda duran ən mühüm vəzifələrdən 

birinin əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu sahəyə qayğısının daim 

artırılmasından ibarət olduğu aydınlaşar. Son 9 il ərzində (2005-2014-cü illərdə) ölkəmizdə 

dövlət büdcəsindən təhsil sahəsinə ayrılan vəsaitin məbləği təqribən 4,2 dəfə artaraq 372,5 

milyon manatdan 1553,9 milyon manata çatmasına baxmayaraq, həmin sahəyə dövlət 

büdcəsindən ayrılmış pul vəsaitinin ümumi dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibindəki xüsusi 

çəkisi 9,7 faiz bənd azalaraq 18,1 faizdən 8,4 faizə düşmüşdür (18).  Eyni vəziyyəti elm 

sahəsinə ayrılan xərclər haqqında da demək olar. Belə ki, əgər qeyd edilən dövrdə dövlət 

büdcəsindən elmə ayrılan xərclərin məbləği 4,3 dəfədən çox artaraq 28,8 milyon manatdan 

124,2 milyon manata qalxmışdırsa, ümumi xərclərinin tərkibində olan xüsusi çəkisi 0,73 faiz 

bənd azalaraq 1,40 faizdən 0,67 faizə düşmüşdür (18). Təsadüfi deyildir ki, 2000-2014-cü 

illəri əhatə edən 15 ilə yaxın bir dövr ərzində respublikamız əhalinin hər 10 min nəfərinə 

düşən ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayına görə MDB-yə üzv olan ölkələr 

arasında ən axırıncı yeri tutmuşdur. Belə ki, əgər 2014-cü ildə qeyd edilən ölkələrdə əhalinin 

hər 10 min nəfərinə düşən ali məktəb tələbələrinin sayı 198-383 nəfər arasında tərəddüd 

etmişdirsə və bu göstərici Belorusda – 383; Qırğızıstanda – 370; Rusiyada – 356; 

Ermənistanda – 313; Qazaxıstanda – 274; Moldovada – 251; Tacikistanda – 198 nəfər təşkil 

etmişdirsə, Azərbaycanda cəmi – 167 nəfərə bərabər olmuş və 2000-2014-cü illərdə 150-167 

nəfər arasında tərəddüd etməklə dəyişmişdir (19). Bu göstəricilər həmin vəziyyətdən çıxış 

yollarının axtarılıb tapılmasını tələb edir və bu məsələ öz aktuallığını saxlayır. Yeri gəlmişkən 

burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzi iqtisadi ədəbiyyatlarda təhsil və elmi potensial 

anlayışları ilə intellektual potensial anlayışı eyniləşdirilir (20, 152.). 

Əlbəttə, bu anlayışları eyniləşdirmək doğru olmazdı. Çünki, intellektual potensial, 

daha geniş anlayış olub, həm təhsil və həm də elm potensialını özündə birləşdirir. Qeyd edilən 

ədəbiyyatlarda sağlamlıq fondu da əksəriyyət müəlliflər tərəfindən şəxsi kapitalın bir ünsürü 

kimi ayrıca götürülmüş adamın sağlamlığı kimi izah edilir. Bu kapitalın bir hissəsini miraslar, 

digər hissəsini isə insan və cəmiyyət xərclərinin nəticəsi olaraq əldə olunmuş nemətlər təşkil 

edir. Bu anlayışın iqtisadi modeli çox sadədir: insanın sağlamlığı nə qədər yaxşı olsa onun 

fəal fəaliyyətdə olması dövrü böyük, əmək qabiliyyəti və məhsuldarlığı yüksək, başqa 

fondların istifadəsinə nisbətən insanın özü üçün, çalışdığı firma, müəssisə üçün və bütünlükdə 

götürüldükdə milli iqtisadiyyat üçün daha səmərəli olar. Buna görə də həmin sahəyə 

investisiya qoyuluşu daim dövlətin nəzarətində saxlanmalıdır. Bir çox başqa mütəxəssislər 

kimi, bizim fikrimizcə də sağlamlıq fondu anlayışına ictimai sağlamlıq kateqoriyasını da 

daxil etmək məqsədəuyğundur (21, 69).  

Sosial tibb nəzəriyyəsi biososial varlıq olaraq fərdin sağlamlığını sosial-bioloji 

orqanizm kimi əhalinin və mürəkkəb sosial orqanizm olaraq cəmiyyətin sağlamlığından 

(ictimai sağlamlıq) fərqləndirir (22, 5-13.). Əhalinin sağlamlığı və ictimai sağlamlıq 

arasındakı fərq əhali və cəmiyyət anlayışları arasındakı fərqlə müəyyənləşdirilir. Birinci 

anlayış – cəmiyyətin başlıca maddi komponenti kimi tarixən təşəkkül tapmış insanların 

məcmusunu ifadə edirsə, ikinci anlayış birincini insanların tarixən ictimai istehsalda və sosial 

sahələrdəki həyat fəaliyyətlərində yaranmış qarşılıqlı əlaqə formatlarının xarakteristikası ilə 

tamamlayır (21, 69). 

İctimai sağlamlıq kompleks amillərlə müəyyən edilir. Bunlara insana xas olan 

genetik və bioloji amillər; makro-mühit amilləri (əhalinin yaşamaq mühiti və demoqrafik, 

ekoloji, iqtisadi, sosial, siyasi fəaliyyət daxil olmaqla cəmiyyətin həyat fəaliyyəti amilləri; 
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qiymətləndirilməsinin elmi-nəzəri və konseptual əsasları. səh. 5-18. 

mikro-mühit amilləri – insanların həyat tərzini müəyyən edən əmək və məişət mikro-

mühitdə cəmiyyət üzvlərinin həyat tərzinin amilləri; cəmiyyətdəki “xəstəliklər yükü” amilləri: 

xəstələnmə, əhalinin xəstələnməsi və sair; səhiyyə sisteminin inkişaf səviyyəsi amilləri və 

sair daxildir (23, 125-139.). 

Mobillik (miqrasiya) fondu dedikdə isə xərc və pul vəsaitləri, yaxud da vaxt tələb 

edən özünəməxsus iqtisadi əhəmiyyətli informasiya ehtiyatı başa düşülür. Bu fond insan 

kapitalının tətbiq edilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə köməklik edir. Başqa sözlə 

desək, bu fond işçilərin əmək potensialının daha optimal surətdə reallaşdırılmasına imkan 

verən ərazilərdə və sahələrdə yerləşdirilməsi yolu ilə gəlirlərin çoxalmasına şərait yaradır (24, 

36.). 

İstehsalatda kadr hazırlıq fondu (xüsusi insan kapitalı) məqsədəuyğun şəkildə 

istifadə edildikdə bütün iqtisadi resursların məhsuldarlığını artırmağa və gəlir gətirmək 

qabiliyyətinə malik olan xüsusi investisiyalar nəticəsində formalaşmış ixtisas və istehsalat 

təcrübəsi ehtiyatlarından ibarətdir. Təhsil alanların əmək məhsuldarlığını yüksəldən və 

gələcəkdə gəlirlərin artması ilə kompensasiya ediləcək peşə hazırlığının maliyyələşdirilməsi 

ya firma və müəssisələrin və yaxud da işçilərin özləri tərəfindən həyata keçirilir.  

Mövcud ədəbiyyatlarda qeyd edilən bu anlayışa daha çox peşə-ixtisas potensialı uyğun 

gəlir. Nəzərə alsaq ki, sahibkarlıq qabiliyyəti də tam əsasda insan kapitalının aktivlərindən 

biridir, onda sahibkarlıq fondunu da insan kapitalının və intellektual potensialın tərkib hissəsi 

kimi qəbul etmək olar. Belə olan halda sahibkarlıq fonduna həm müstəqil insan kapitalı aktivi 

və həm də intellektual kapitalın tərkib hissəsi kimi baxılmalıdır.  

İnsan kapitalı insanlara və ya cəmiyyətə qoyulan investisiyalar hesabına əldə 

edildiyinə görə, həmin investisiyalar insanların məhsuldarlıq qabiliyyətinin və keyfiyyətinin 

təkmilləşdirilməsinə yönəldilir və strateji xarakteri daşıyır. İnsan kapitalına yönəldilən 

investisiyalar həm də milli iqtisadiyyatın inkişafını xeyli müddət əvvəlcədən 

müəyyənləşdirməyə imkan verir.  

Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, insan kapitalına investisiya qoyuluşu 

özünəməxsus xüsusiyyət kəsb edir və onunla izah olunur ki, kapitalın bu forması insan 

şəxsiyyəti ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Fiziki və insan kapitalları arasında müəyyən oxşarlıq 

olduğundan onlara qoyulan investisiyalar arasında da oxşarlıq və fərq vardır. Beləliklə, 

yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, insan kapitalına yönəldilən mühüm investisiyalara 

insanların təhsilinə, istehsalat təcrübəsinin toplanmasına, biliyinin, bacarıq və vərdişlərinin 

artırılmasına; sağlamlıqların qorunmasına, xəstəliklərin profilaktikasına, tibbi xidmətlərə, 

həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, istirahətə, əmək fəaliyyətinin müddətinin uzadılmasına, 

əmək qabiliyyətinin yüksəldilməsinə; yaxşı əmək haqqı verilən yerlərdə və sahələrdə iş 

qüvvəsinin yerləşdirilməsinin mobilliyinin artırılmasına şərait yaradan qiymətlər və gəlirlərin 

axtarılması haqqında informasiyaların alınmasına və əhalinin miqrasiyasının nizamlanmasına, 

habelə uşaqların doğulması və tərbiyə edilməsinə - gələcək nəsillərdə - insan kapitalının təbii 

təkrar istehsalına yönəldilən xərclər və s. daxildir (20; 25, 152.). Ancaq burada onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, uşaqların saxlanmasına ayrılan xərclərin insan kapitalına qoyulan 

vəsaitlərin tərkibinə daxil edilib-edilməməsi məsələsinə gəldikdə bu məsələ mübahisəli 

xarakter daşıyır və bu barədə iqtisadçılar arasında hələlik fikir birliyi yoxdur (26, 115-116; 27, 

26.). 

Bəzi müəlliflər 14 yaşınadək insanların fiziki cəhətdən formalaşdırılmasına ayrılan 

xərcləri insan kapitalına yönəldilən investisiyalara aid edərkən onların məcmu iş qüvvəsinin 

tərkibinə daxil olub-olmamasını nəzərə almırlar və bu konsepsiyaya uyğun olaraq “uşaqlar 

uzun müddət istifadə edilən nemət” kimi çıxış edirlər. Bu yanaşmanın əleyhdarlarından 

olan M.M.Kritskiy və S.H.Smirnovun fikirlərinə görə fiziki cəhətdən formalaşan insan 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

11 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2016 (yanvar-fevral) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

kapitalına sərf edilən xərclər istehlakın mühüm maddələrinə daxil olduğundan uşaqların 

saxlanmasına ayrılan xərcləri eyni zamanda insan kapitalının tərkibinə daxil etmək olmaz 

(28,4-5, 17; 29, 316). 

Hal-hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə insanın inkişafına yönəldilmiş, çoxşaxəli müstəqil 

investisiya dairəsi mövcuddur və iqtisadi inkişaf prosesində insan kapitalının rolu durmadan 

artmaqdadır. Aparılan araşdırmaların nəticələrindən aydın olur ki, hazırda investisiyalar daha 

böyük miqyasda qeyri-maddi formada təzahür edir və onun artım sürəti əşya formasında olan 

sərvətə nisbətən xeyli üstünlük təşkil edir.  

İnsan kapitalının investisiyalaşması prosesinin məzmunu – təkcə vəsait və resurs  

qoyuluşundan ibarət olmayıb, həm də insanların, ailənin, firmanın və bütünlükdə cəmiyyətin 

məqsədəuyğun fəaliyyətini özündə əks etdirir. İnsan kapitalına vəsait qoyuluşunu cəmiyyət 

(dövlət), qeyri-dövlət ictimai fondları, ayrı-ayrı firmalar, təhsil ocaqları, xüsusi şəxslər və onu 

mənimsəyənlər həyata keçirirlər. Hal-hazırda dünyanın əksəriyyət ölkələrində kapital verimi 

baxımından insan kapitalına uzunmüddətli investisiya qoyuluşu ən perspektivli hal hesab 

edilir. Buna görə fikrimizcə, insan kapitalına investisiya qoyuluşunun artırılması, ÜDM-un 

tərkibində onun xüsusi çəkisinin yüksək olmasına nail olmaq və onu qoruyub saxlamaq yolu 

ilə hər bir ölkəni inkişaf etmiş dövlətlər sırasına çıxartmaq olar. 

İnsan kapitalının keyfiyyətcə inkişaf vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və 

göstəriciləri sistemi 

Milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində mövcud strategiyanın reallaşdırılması 

zamanı meydana çıxan əsas problemlərdən biri insan kapitalının mövcud inkişaf səviyyəsi və 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə və proqnozlaşdırılmasına imkan verən elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış metodologiya və metodikanın işlənib hazırlanmasından ibarətdir.   

İnsan kapitalının formalaşması və bu prosesin kəmiyyətcə ifadə olunması probleminə 

dair mövcud olan yanaşmalar onun istehsalı modelində öz əksini tapmışdır. Ancaq bütün 

modellər kimi, bu model də fərziyyələrə əsaslanır və insan aktivlərinin formalaşması 

proseslərinin təhlili üçün o qədər də yararlı deyillər. Artıq XX əsrin 60-cı illərinin 

əvvəllərindən etibarən təhsil həm insan kapitalının və həm də əmək məhsuldarlığının 

artırılmasının mühüm mənbəyi və iqtisadi artımın əsas ölçüsü kimi qəbul edilməyə 

başlanmışdır. Çünki, ayrılıqda götürüldükdə hər bir insanın əməyini daha məhsuldar edən də 

məhz elə təhsildir. Təhsil konkret iş yerində ya işçilərin əmək məhsuldarlığının 

yüksəlməsinə, ya da onların həmin işlərin yerinə yetirə bilməsi qabiliyyətinə malik olmasına 

imkan verir və nəticədə onlar yüksək dəyərlərə nail olmaqla, yüksək əmək haqqı almağa 

müvəffəq olurlar. Təhsil səviyyəsinin yüksək olması işçidə sahibkarlıq vərdişlərinin 

inkişafına, onun daha bacarıqlı təşkilatçı olmasına, daxil olan informasiyalara daha tənqidi 

yanaşıb ona daha düzgün qiymət vermək, yaranmış şəraitə uyğun olaraq mövcud resursları 

daha düzgün bölüşdürmək və istifadə etmək qabiliyyətinə yiyələnmək imkanına malik 

olmasına zəmin yaradır. Bu da bir həqiqətdir ki, təhsil işçidə yenilik bacarığı yaradaraq onu 

daha təşəbbüskar edir v ictimai əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə səbəb olur. Buradan belə 

bir nəticəyə gəlmək olur ki, təhsilin iqtisadi artıma təsiri üç əsas istiqamətdə baş verir: 

birincisi, o, iş qüvvəsini toplanmış biliklərlə zənginləşdirir; ikincisi, insanlar tərəfindən yeni 

biliklərin əldə edilməsinə və nəhayət üçüncüsü, yeni biliklərin istehsalı prosesinə tətbiqinə 

imkan yaradır.  

 Təhsilin əmək məhsuldarlığının artmasına bilavasitə təsirini isə ancaq ayrı-ayrı işçi 

qruplarının əməklərinin nəticələrini müqayisə etməklə müəyyən etmək olar. Buna görə də 

onların qiymətləndirməsinə imkan verən metodların tətbiq edilməsini tələb edir. Ancaq 

nədənsə insan kapitalının fəaliyyətinin səmərəliliyinin öyrənilməsində onun həqiqi göstəricisi 

olan əmək məhsuldarlığı göstəricisindən istifadə edilmir. Burada əmək haqqı kateqoriyası 
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işlədiyindən o, təhlilə bazar xarakteri verir. İnsan kapitalının sahibləri tərəfindən əldə edilən 

şəxsi gəlirlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı problemlər isə bilavasitə təsərrüfat təcrübəsinə çıxır. 

Çünki, əmtəə təsərrüfatı şəraitində gəlirlərin diferensiallaşmasında iqtisadi müvəkkillərin 

davranışını müəyyən edən başlıca ünsür həvəsləndirmə sistemindən ibarətdir. Bu, əməyin 

keyfiyyəti ilə onun ödənilməsi arasındakı əlaqəni izləməyə imkan verir. İşçilərin istehsal 

təcrübəsi, qabiliyyəti, sağlamlıq vəziyyəti, sosial statusu və sair hallar isə özlərini gəlirlərin 

həcmində bu və ya digər dərəcədə əks etdirir.  

Gəlirlərin fərqlənməsinin mühüm mənbələrindən birini də hər bir insanın sağlamlıq 

səviyyəsindəki fərqlər təşkil edir. Təcrübə göstərir ki, işçinin fiziki və psixoloji vəziyyəti nə 

qədər yaxşı olursa, onun əmək məhsuldarlığı və deməli əmək haqqı da bir o qədər yüksək 

olur. Buradan isə belə bir nəticə hasil olur ki, təhsilin iqtisadi verimi sağlamlıq amilinin təsiri 

altında da dəyişə bilər. Onlar və əldə edilmiş təhsil səviyyəsi arasında möhkəm əlaqə 

vardır. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş SSRİ-də təhsilin iqtisadi səmərəliliyini 

ilk dəfə olaraq keçən əsrin 20-ci illərində görkəmli iqtisadçı alim akademik S.Q.Strumilin 

tərəfindən hesablanmışdır. Onun hazırladığı metodikaya əsasən müəyyən edilmişdir ki, həmin 

dövrdə əməyin məhsuldarlığı hesabına əldə edilən qazanc dövlətin ibtidai təhsilə sərf etdiyi 

xərcləri 27,6 dəfə üstələyir, kapital məsrəfləri artıq birinci il yarım ərzində xərcini çıxardır, 

dövlət isə 35,5 il ərzində hər il xalis gəlir əldə edir (30, 112.).  Əlbəttə, S.Q.Strumilinin bu 

qiymətləndirilməsi çox böyük görünür. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, onun apardığı 

hesablanma keçmiş SSRİ-nin sənayeləşdirmə dövrünə təsadüf edirdi və o vaxt əhalinin təhsil 

səviyyəsi çox aşağı idi. Təhsil o vaxt iqtisadi artımın həqiqi mənbəyinə çevrilir ki, onun 

istifadə oluna bilməsi üçün kifayət qədər iş yerləri mövcud olsun və məcmu iş qüvvəsinin 

quruluşu ilə iqtisadiyyatın quruluşu və iş qüvvəsinə tələbatı arasında kəmiyyət və 

keyfiyyət uyğunluğuna əməl olunsun.  
İnsanın məhsuldarlıq qabiliyyətini, kollektivin və bütünlükdə cəmiyyətin “İnsan 

kapitalı”-nı qiymətləndirmək üçün onun (insan kapitalının) həcminin dəyər ifadəsində 

müəyyən edilməsinin müxtəlif metodları mövcuddur. Ən çox tanınmış metod gələcək 

gəlirlərin kapitallaşdırılması prinsipinə əsaslanır (31,  380.).  Bu halda hər bir aktivin dəyərcə 

həcmi ondan istifadənin iqtisadi səmərəliliyi ilə, uçotu aparılan gələcək gəlirlərin məbləği isə 

tətbiq edilən kapitalın həcmi ilə müəyyən edilir. Təsbit olunmuş yaşda hər bir işçinin insan 

kapitalının dəyəri isə onun əmək qabiliyyəti yaşının bitməsindən asılı olaraq ixtisaslı 

əməyə və faiz dərəcəsinə düşən əmək haqqının ümumi məbləği ilə müəyyən edilir.  

İnsan kapitalının qiymətləndirilməsinə monetarist yanaşmaya uyğun olaraq onun 

həcmi işçilərin gözlənən illik əmək haqqının məbləği, gələcək əmək fəaliyyətində olma 

müddəti və bütünlükdə malik olduğu varidatından əldə edilən orta gəlirliliyi ilə müəyyən 

edilir. Bu yanaşmalara əsaslanan konkret metodikaların bir-birindən fərqli olmalarına 

baxmayaraq əsas etibarı ilə yalnız insan kapitalının bir aktivinin – təhsil fondunun 

qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdir. Bu göstərilən metodikalarda insan kapitalının digər 

aktivləri (sağlamlıq, mobillik və s.) nəzərə alınmır (32, 101; 33, 48.). 

 İnsan kapitalına qoyulan investisiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində 

mərkəzi yer isə daxili verim norması anlayışına məxsusdur. Bu normanın 

əsaslandırılması bir sıra mikroiqtisadi metodoloji prinsiplərə əsaslanır: birincisi – gəlirin 

daim maksimum olması prinsipi əsas götürülür, yəni belə fərz edilir ki, fərdlər istehlakçı 

olaraq həyatlarının ayrı-ayrı dövrlərində deyil, ömürləri boyu maksimum gəlir əldə etməkdə 

maraqlıdırlar; ikincisi, nəzərdə tutulur ki, əmək haqqındakı fərqlər əmək məhsuldarlığındakı 

fərqlərdə əks olunur; üçüncüsü, insan kapitalı nəzəriyyəçiləri belə mövqedən çıxış edirlər ki, 

hazırlığa və təhsilə vəsait qoyuluşu zamanı təhsil alanlar və onların valideynləri müvafiq 

qazanc və xərclərini ölçüb-biçərək özlərini səmərəli aparırlar. Yəni “adi” sahibkarlar kimi 
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qeyd edilən vəsait qoyuluşundan gözlənilən son gəlir normasını alternativ investisiyalardan 

(bank depozitləri üzrə faizlər, qiymətli kağızlar üzrə dvidentlər və s.) gələn gəlirlərlə 

müqayisə edirlər. Nəticədə əldə etdikləri iqtisadi səmərəlilikdən asılı olaraq ya təhsilin 

davam etdirilməsi və yaxud da onun dayandırılması, ona ara verilməsi haqqında qərar 

qəbul edilir.  

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilən gəlir norması investisiyaların təhsilin həm müxtəlif 

tipləri və səviyyələri və həm də bütünlükdə maarif sistemi ilə iqtisadiyyat arasında 

bölüşdürülməsinin nizamlayıcısı kimi çıxış edir. Gəlir verim normasının yüksək olması 

investisiyalaşmanın lazımi səviyyədə olmadığını; aşağı verim norması isə onun həddinin 

aşdığını göstərir. Xüsusi və sosial gəlir verim normaları da bir-birindən fərqlənir. Birincilər 

ayrı-ayrı investorların investisiyalarının səmərəliliyi nöqteyi-nəzərindən, ikincilər isə 

investisiyaların bütünlükdə cəmiyyət miqyasında səmərəliliyi baxımından ölçülür. İnsan 

kapitalının inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi baxımından BMT və Dünya bankı 

tərəfindən istifadə olunan “insan inkişafı indeksi” isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu indeks 

əhalinin rifahı və yaşayış keyfiyyətinin həcmini özündə əks etdirir və insan kapitalı və 

əhalinin həyat səviyyəsinin keyfiyyətinin ən inandırıcı üç ölçüsünün orta göstəricisi kimi 

aşağıdakı düsturla hesablanır:  

İİİ=(İ1+İ2+İ3) 

Burada: İİİ – İnsan İnkişafı İndeksi; İ1 – doğulan vaxt insanın gözlənən orta yaş 

indeksi; İ2 – əhalinin təhsil səviyyəsi indeksi (yaşa dolmuş əhalinin savadlılıq indeksi və 

ibtidai, orta və ali təhsil alanların xüsusi çəkisinin məcmusu kimi hesablanan birləşdirilmiş 

göstərici); İ3 – alıcılıq qabiliyyətinin ABŞ dollarına uyğun surətdə hesablanması şərti ilə 

əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM indeksi. 

Bu cür indeksin yaradılması iqtisadi artım göstəricisini yeni qaydada elə hesablamağa 

imkan verir ki, inkişaf özlüyündə insanlara xidmət etmiş olsun. Onun təhlili isə qəbul edilmiş 

istiqamət və məqsədlərə nail olmaq üçün həmin göstəricinin aid olduğu ölkədə gələcəkdə hələ 

nələrin edilməli olduğu haqda düşünməyi tələb edir. Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir 

ki, ÜDM-un artımı uzun müddət ərzində əsas etibarı ilə elmi-texniki tərəqqi ilə insan 

kapitalının birgə təsiri altda baş verir.  

Dünya miqyasında iqtisadi artımın ölçülməsinə dair çoxlu metod və üsullardan 

istifadə olunur. Bu metod və üsullar arasında iş qüvvəsinin keyfiyyəti, onun təhsil səviyyəsi 

əsas yer tutur. İnsan kapitalının ölçülməsi ilə bağlı yanaşmaların təhlili isə belə deməyə əsas 

verir ki, əksər müəlliflər öz tədqiqatlarında insan kapitalının yalnız bir mühüm tərkib 

hissəsinin – intellektual potensialın ölçülməsinə üstünlük verirlər. İnsan kapitalının başqa 

ünsürlərinin qiymətləndirilməsi isə hələlik özünün tam həllini tapmamışdır. Hazırda, insan 

kapitalının ölçülməsi əsas etibarı ilə mikro səviyyədə (bir adam üçün) aparılır. İnsan 

kapitalının mezo və makro səviyyədə ölçülməsi (yəni fərdlərin məcmusu, cəmiyyət və s.) isə 

şəxsi kapitalların sayının toplanması yolu ilə qiymətləndirilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

hələlik nə insan kapitalının və nə də onun əsas ünsürlərinin keyfiyyəti lazımi səviyyədə tədqiq 

edilməmişdir. İnsan kapitalının keyfiyyəti anlayışı isə cəmiyyət həyatının keyfiyyəti 

anlayışına uyğun olaraq ona xas olan xüsusiyyətlərin və xassələrin məcmusu kimi 

müəyyənləşdirilir və onun səviyyəsi cəmiyyətin iki tip əsas tələbatının inkişafı üçün kifayət 

edib-etməməsi  haqqında təsəvvür yaradır. Bunlara insan kapitalının istehsalı, formalaşması 

və bərpası və başqa ictimai nemətlərə olan tələbatın ödənilməsi məqsədi ilə istehlakı daxildir. 

Bu nemətlər arasında - cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, 

müdafiə və başqaları vardır.  

Məlum olduğu kimi “İnsan kapitalının keyfiyyəti” anlayışı ilə “Cəmiyyətin 

həyatının keyfiyyəti” anlayışı arasında qırılmaz əlaqə vardır. Buna görə də təsadüfi deyildir 
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ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr bir qayda olaraq daha yüksək səviyyədə inkişaf 

etmiş insan kapitalına malik olur və yüksək keyfiyyətli cəmiyyət həyatı ilə xarakterizə olunur; 

aşağı iqtisadi inkişaf səciyyəvinə malik olan ölkələr isə aşağı keyfiyyətli insan kapitalı və 

cəmiyyətlə müşayiət olunur. Ölkəmizin müxtəlif regionlarında insan kapitalının inkişaf 

səviyyəsini müəyyən edib düzgün qiymətləndirmək üçün həmin keyfiyyətin müəyyən 

edilməsi üçün zəruri olan ölçülər sisteminin işlənib hazırlanması tələb olunur. Bu ölçülər 

imkan dairəsində insan kapitalının bütün keyfiyyət tərəflərini əhatə etməli və onun inkişafının 

regional xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməlidir.  

Nəzərə alaraq ki, insan kapitalının keyfiyyəti əhalinin təhsil və sağlamlıq səviyyəsinin 

keyfiyyətindən bilavasitə asılıdır, həmin göstəricilər sistemi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və 

asılılıqda olan hadisə və prosesləri xarakterizə edən kompleks göstəriciləri özündə 

cəmləşdirməlidir. Bunlara hər bir region üçün xarakterik olan iqlim, və ekoloji şəraiti, 

demoqrafik, sosial, iqtisadi və tibbi vəziyyəti səciyyələndirən göstəricilər daxil edilməlidir. 

Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, yaşadığımız indiki cəmiyyət prinsipcə yeni tip sosial-

iqtisadi inkişafa keçidlə səciyyələnir və onun əsas amillərini  bilik, təhsil, insan həyatının 

tamlığı təşkil edir. İndi ölkəmiz insan kapitalının formalaşması, inkişafı və istifadəsinin elə 

fazasına qədəm qoymuşdur ki, bu zaman ictimai sərvətin çoxalması get-gedə daha çox 

insandan, onun biliyindən, əmək vərdişlərindən, peşəkarlığından asılıdır.  Bu da 

məlumdur ki, “İnsan kapitalının” həcmi, onun potensial gəlir gətirmək qabiliyyəti ilə 

qiymətləndirilir. Ona qoyulan investisiya fiziki kapitala qoyulan investisiya ilə eynilik təşkil 

edir. Çünki hər iki kapital yığımı iqtisadi resursların cəlb edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

Bacarıq və vərdişlər, peşə biliyi, təcrübə-bütün bunların hamısı-insan kapitalını təşkil 

edir və insana investisiya qoyuluşu yolu ilə artırılır. 
İnvestisiya qoyuluşu hər şeydən əvvəl insanın məhsuldarlıq qabiliyyətinin 

təkmilləşdirilməsinə aid olub, strateji xarakter daşıyır və özünəməxsus xüsusiyyəti var. Bu 

xüsusiyyət hər şeydən əvvəl, həmin kapital formasının bilavasitə canlı insan şəxsiyyəti ilə 

bağlı olmasından irəli gəlir. İnsan kapitalına qoyulan investisiya, adi kapital qoyuluşuna 

nisbətən daha faydalı olur. Ancaq burada belə bir problem var ki, investisiya qoyuluşu nə 

qədər gec həyata keçilirsə, o bir o qədər az gəlirli olur. Həm də heç də həmişə insan kapitalına 

qoyulan investisiya pul forması almır. Bəzən, hətta, psixoloji, sosial, mədəni səmərəlilik 

iqtisadiyyatın səmərəliliyini ikiqat artırır. Eyni zamanda toplanmış insan kapitalı gələcək 

nəsillərin təkrar istehsalı zamanı başlıca resurs kimi çıxış edir. Çünki təcrübə göstərir ki, 

ananın təhsil səviyyəsi gələcəkdə uşaqların təhsil səviyyəsinin müəyyənləşməsinin mühüm 

amilini təşkil edir. Təsadüfi deyildir ki, hazırda bütün dünyada gedən iqtisadi inkişaf 

prosesləri əsas etibarı ilə insan potensialının və yaradıcı fəaliyyət növləri amillərinin 

inkişafına istiqamətləndirilmişdir. Çünki o ölkələr ki, təhsilin və elmi potensialın inkişafı 

sahəsində geridə qalırlar, yəni onların intellektual kapitalı aşağı səviyyədədir, bir qayda olaraq 

bu ölkələrdə investisiya qoyuluşu insanlardan çox fiziki kapitalın inkişafına yönəldilir. 

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, əmək potensialının keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

nöqteyi-nəzərdən ən aşkar görünən və mühüm investisiya təhsilin inkişafına qoyulan 

investisiyalardır. İnsanlara yönəldilmiş investisiya qoyuluşunda başlıca məqsəd insan 

kapitalı yığımından maksimum gəlir əldə etmək və onun səmərəliliyini yüksəltməkdən 

ibarətdir. İnsan kapitalı nəzəriyyəsində əmək potensialına qoyulan investisiyaların yüksək 

səmərəliliyinin təmin edilməsi haqqında məsələ daim ön plana çəkilir. Aparılan 

araşdırmaların nəticələri əsasında müəyyən edilmişdir ki, insana qoyulan investisiyanın 

rentabellik səviyyəsi fiziki kapitala qoyulan investisiyanın rentabellik səviyyəsini xeyli 

üstələyir. Əldə edilmiş bu elmi nəticə inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil dairəsinin və kadr 

hazırlığı sahəsinin inkişaf etdirilməsi strategiyasının əsasına qoyulmuşdur. Bu ölkələrdə 
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ictimai fikirdə təhsil xərcləri daha qeyri-məhsuldar istehlak kimi deyil, investisiyanın ən 

səmərəli növlərindən biri kimi qəbul edilir və təhsilin iqtisadi artıma təsirinə xüsusi diqqət 

verilir. Çünki bilik “kapitala çevrilir” və o, yaradılan əlavə dəyərin mühüm mənbəyini təşkil 

edir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi insan kapitalının keyfiyyətinə təsir edən mühüm amillərdən 

biri də insanların sağlamlıq səviyyəsidir. Səhiyyəyə yönəldilən xərclər də (tibbi xidmətlər, 

xəstəliklərin profilaktikası, pəhriz yeməkləri, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması) böyük 

əhəmiyyətə malik olub insanların işləmək qabiliyyətinin və sağlamlığının artmasına, onların 

ömür müddətinin uzanmasına səbəb olur. Əhalinin sağlamlığı həm də sosial-iqtisadi inkişafın 

mühüm amillərindən birini təşkil edir. Sağlam insanlar təhsil almağa cəhd göstərir, məhsuldar 

işləyir və öz həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa səy göstərirlər. Ancaq ənənəvi olaraq səhiyyə 

xərcləri qeyri-məhsuldar xərclərə aid edilir və məcburi xərclər hesab olunur. Halbuki, 

səhiyyəyə sosial-iqtisadi inkişafın mühüm istiqaməti kimi yanaşılmalıdır. Təsadüfi 

deyildir ki, hələ keçən əsrin ortalarından başlayaraq dünyada tibbin hər bir insanın və 

cəmiyyətin həyatında oynadığı rolun qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş 

vermişdir. 1948-ci ildə Dünya Sağlamlıq Təşkilatı səhiyyəni “təkcə xəstəliyin və ya fiziki 

qüsurun olmaması kimi” deyil, tam fiziki, psixi və sosial firavanlıq kimi 

müəyyənləşdirmişdir. Bununla da sağlamlığa və xəstəliyə təkcə tibbi problem  kimi deyil, 

həm də ümumi sosial problem kimi yanaşmasının əsası qoyulmuşdu. Bundan sonra sağlamlıq 

göstəricisinə, insanların fiziki və psixi vəziyyətinə siyasətçilər artıq bütünlükdə cəmiyyətin və 

onun ayı-ayrı təbəqələrinin rifah və xoşbəxtlik səviyyəsi kimi baxmağa başladılar. Buna görə 

də hazırda səhiyyənin inkişafına xüsusi qayğı göstərməlidir. Ancaq təəssüflər olsun ki, son 

illərdə səhiyyə sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərə baxmayaraq, hələ də burada əhalinin 

bütün ixtisaslardan olan yüksək ixtisaslı və peşəkar tibbi kadrlarla, xəstəxana çarpayıları və 

ambulatoriya poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələri ilə təmin olunması və sair 

sahələrdə xeyli çatışmazlıqlar var və onların aradan qaldırılması Azərbaycan dövlətinin 

qarşısında duran prioritet istiqamətli vəzifələrdən biridir. Rəsmi statistik məlumatlara əsasən 

hazırda əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən bütün mütəxəssislərdən olan həkimlərin sayı MDB 

ölkələri – Rusiyada – 48,5; Ukraniyada – 43,5; Ermənistanda – 42,8; Belorusda – 40,8; 

Qazaxıstanda – 39,5 nəfər təşkil etdiyi halda Azərbaycan Respublikasında – 34,6 nəfər; 

əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən xəstəxana çarpayılarının sayı MDB ölkələri üzrə orta 

hesabla 81 nəfər, o cümlədən Rusiya və Belorusda – 87; Ukraynada – 79; Qazaxıstanda – 

60,4; Moldovada – 56,6 vahid təşkil etdiyi halda Azərbaycan Respublikasında – 49,0 vahid; 

hər 1000 nəfər diri doğulan körpələr arasında 1 yaşınadək ölənlərin sayı MDB ölkələri üzrə 

orta hesabla 9,6 nəfər, o cümlədən Qırğızıstanda – 20,2; Qazaxıstanda – 9,7; Moldovada – 

9,6; Ermənistanda – 8,8; Ukraynada – 7,8; Rusiyada – 7,4; Belorusda – 3,5 nəfər təşkil etdiyi 

halda Azərbaycan Respublikasında 10,2 nəfər təşkil edir (34, 135, 174.). Bu göstəricilərin 

təhlili göstərir ki, düşünməyə dəyər. Təsadüfi deyildir ki, hazırda dünyada “sağlamlıq 

zonası” adlanan bir konsepsiya mövcuddur və onun əsasına belə bir humanist müddəa 

qoyulmuşdur ki, insanların həyat tərzi onların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilmiş qlobal səylərin mühüm tərkib hissəsi olan sosial siyasətin obyektinə 

çevrilməli və hər bir dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin əsas istiqamətlərindən birini 

təşkil etməlidir. Sağlamlıq ayrılıqda götürülmüş hər bir adam üçün və bütünlükdə xalq üçün 

xoşbəxt olmağın başlıca şərtlərindən biridir. 

Hal-hazırda dünyada və MDB ölkələrində əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün müəyyən metodlar vardır. Ona görə də əhalinin sağlamlıq vəziyyətini 

qiymətləndirmək üçün əvvəlcə onun necə ölçülməsini bilmək lazımdır. Tibb elmində fərdi 

sağlamlığın ölçülməsi problemi onun meydana gəlməsi vaxtından həll edilməyə başlanmışdır. 

Bunun üçün tibbi müayinələrin laboratoriyada tədqiqatçıların; əhalinin fiziki, psixi, 
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emosionallıq və intellektuallıq vəziyyətinin öyrənilməsində tətbiq edilən müxtəlif testlərin 

nəticələrindən istifadə etmək lazımdır. Ən ümumi halda “ictimai sağlamlıq indeksi”; “sağlam 

həyat tərzi indeksi” və sair bu kimi göstəricilərdən istifadə edilə bilər.  

Hər bir dövlət, o cümlədən də Azərbaycan dövləti bütün bu deyilənləri nəzərə alıb 

ölkə əhalisi üçün layiqli həyat şəraiti yaratmağa borcludur və onun əsas vəzifələrindən biridir. 

Bu səbəbdən də hələ 2007-ci Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 

“Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sisteminin islahatları konsepsiyası” işlənib hazırlanmış 

və həyata keçirilməyə başlanmışdır. Burada nəzərdə tutulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

ölkə əhalisinin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına və bu isə öz növbəsində insan kapitalı və 

insan potensialının inkişafına öz təsirini göstərəcəkdir.  

Nəticə 

Beləliklə, insan kapitalı dedikdə - insanlarda toplanmış qabiliyyət, bilik, vərdiş və 

motivlərin məcmusu, daha doğrusu ən geniş mənada hər bir ölkələrin malik olduğu əsas əhali 

kütləsinin mentaliteti və mədəniyyəti, peşəkarlıq və sahibkarlıq qabiliyyəti, menecmentlik 

səviyyəsi və sağlamlığı başa düşülür. Başqa sözlə desək, öz qabiliyyətlərini tərənnüm 

etdirmək üçün insanla və onun imkanları ilə bağlı olan nə varsa hamısı insan kapitalına aiddir 

və onun bazasını xalqın dərin mədəniyyəti təşkil edir. İnsan kapitalının mahiyyət və 

məzmununun müəyyən edilməsinə dair baxış və yanaşmaları şərti olaraq aşağıdakı üç qrupa 

bölmək olar:  

Birinci qrupa – insan kapitalın maddi nemətlər və xidmətlər istehsalı prosesində 

tətbiq edilən insanların malik olduğu qabiliyyət və keyfiyyət ehtiyatlarının məcmusu kimi 

yanaşmalar; ikinci qrupa – insan kapitalına qoyulmuş investisiyaların nəticəsi olaraq 

insanların fəaliyyətinin müxtəlif formalarda artması, daha doğrusu, onların yaradıcılıq 

bacarığı, sahibkarlıq və idarəçilik qabiliyyətlərinin məcmusu kimi yanaşmalar və nəhayət; 

üçüncü qrupa – insan kapitalına əvvəlki hər iki yanaşmaların məcmusu və onların 

genişləndirilməsi kimi baxışlar.  

Hər bir ölkədə insan kapitalının formalaşma; inkişafı və keyfiyyəti birbaşa burada 

mövcud olan təhsilin keyfiyyətindən və əhalinin sağlamlığından asılıdır və bir çox kompleks 

xarakter daşıyan göstəricilərlə şərtlənir. Bu göstəricilərə ayrı-ayrı regionlar üçün səciyyəvi 

olan iqlim şəraitini, ekoloji vəziyyəti, regionların demoqrafik, sosial, iqtisadi və tibbi inkişaf 

səviyyəsini aid etmək olar. Buna görə də ayrı-ayrı ölkələrin və regionların insan potensialının 

və insan kapitalının keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi bu göstəricilərin bir-birinə təsirinin və 

qarşılıqlı asılılıqlarının kompleks halında təhlil edilib öyrənilməsinə əsaslanmalıdır. 
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