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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
2016-ci ildə Bakıda keçirilmiş BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 
7-ci Qlobal Forumunun giriş nitqində “bizim məqsədimiz 
Azərbaycan üçün qara qızılı insan kapitalına çevirməkdir” 
fikrini söyləmişdir. 30 il öncə müstəqilliyimiz əldə olunduqdan 
sonra biz fövqəladə inkişaf mərhələlərinə, o cümlədən yüksək 
və dayanıqlı iqtisadi artım, yoxsulluğun mühüm dərəcədə 
azaldılması və yuxarı orta gəlirli ölkə statusuna nail olmuşuq.

Buna baxmayaraq, ölkəmizin hazırda insan kapitalının 
inkişafı səviyyəsi və onun milli sərvətlərə töhfəsi tam 
reallaşdırılmamışdır. Dünya Bankının son tədqiqatına görə 
yuxarı orta gəlirli ölkələrdə insan kapitalı sərvətlərin orta 
rəqəmlə 58 faizini təşkil etsə də, bu, Azərbaycanın zənginliyinin 
sadəcə 14 faizinə töhfə verir. Bununla yanaşı, bu gün 
Azərbaycanda doğulan uşaq böyüdükdə tam təhsilli və sağlam 
olarsa, yalnız 60 faiz məhsuldar ola biləcək.  

Azərbaycan geniş miqyaslı və özəl sektorun aparıcı rol oynadığı 
iqtisadi artıma nail olmaq və bütün vətəndaşlara əsas ictimai 
xidmətlər və iqtisadi imkanları əlçatan etməkdə yeni və 
artmaqda olan çağırışlarla üzləşir. 2015-ci ildən başlayaraq, 
Azərbaycan 30 illik müstəqillik tarixində ilk güclü iqtisadi 
çətinliklərlə üz-üzə qalmışdır. Neft və qaz mühüm rol oynamağa 
davam etsə də, son bir neçə ilin iqtisadi böhranı iqtisadi 
şaxələndirilmənin daha da artırılması və iqtisadi artım və iş 
yerlərinin yaradılmasının stimulu kimi özəl sektorun rolunun 
gücləndirilməsini tələb edir.  

İnsan kapitalına strateji investisiyaların yatırılması gələcəyə 
gedən yolu təmin edir. Son on illikdə Azərbaycan hökuməti 
insan kapitalının inkişafını siyasi müzakirələrdə önə çıxarmışdır. 
2009-2011-ci illərdə keçirilmiş yüksək səviyyəli İqtisadi Siyasət 
Forumlarında insan kapitalının inkişafı problemi dayanıqlı 
inkişaf üçün maneə kimi müəyyən edilmişdir. Nəticədə, 
hökumət təhsil və səhiyyə sahələrində yüksək prioritet 

təşkil edən sahələri müəyyən etmişdir. Bu vaxtdan hökumət 
təhsilin maliyyələşdirilməsi islahatlarını icra etmiş, tələbələrin 
qiymətləndirilməsini həyata keçirmiş, universitetlərdə təhsilin 
keyfiyyəti təkmilləşdirilmiş və icbari tibbi sığorta sistemi pilot 
layihələr kimi həyata keçirilmiş və dövlət məşğulluq siyasətini 
məşğulluğun səmərəliliyinin təmin olunması məqsədilə qəbul 
olunmuşdur.  

Bununla yanaşı, 2018-ci ildə hökumətimiz Dünya Bankının 
yardımı ilə Azərbaycanda İnsan Kapitalı Forumunun 
keçirilməsinə təşəbbüs etmişdir. İnsan kapitalının inkişafı ilə 
bağlı 150-dən artıq maraqlı tərəfləri bir araya gətirən Forum 
qlobalizasiya və texnoloji innovasiyalarla meydana çıxan 
çağırışlar və imkanlar üçün Azərbaycan vətəndaşlarının 
hazırlanması məqsədilə insan kapitalına yatırılan investisiyaların 
artırılmasının vacibliyini vurğulamışdır. Lakin insan kapitalının 
inkişafı ilə bağlı gündəlik əlavə siyasət və müdaxilələri tələb 
edir. 

Dayanıqlı, uzun müddətli iqtisadi inkişafı təmin etmək 
məqsədilə, bütün vətəndaşların hərtərəfli və keyfiyyətli təhsil, 
səhiyyə və yaxşı təşkil olunan sosial müdafiə xidmətləri, sağlam 
məşğulluq perspektivlərinə əlçatanlığını təmin etmək üçün  
insan kapitalının inkişafının mühüm sahələrinə investisiyaların 
yatırılmasını sürətləndirməliyik. İndi insan kapitalına daha çox 
investisiyanın yatırılması Azərbaycanın gələcək nəsillərinin 
rəqəmsal inqilabın yaratdığı imkanlardan tam yararlanmasını 
təmin edəcək. Dünya Bankı və maraqlı tərəflərimizlə birgə biz 
bu məqsədi reallaşdırmaq niyyətindəyik.  

Əli Əhmədov
Baş Nazirin müavini

ÖN SÖZ
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2018-ci ildə Dünya Bankı Qrupu bərabərliyin və iqtisadi 
inkişafın artırılması üçün insanlara daha çox və daha yaxşı 
investisiyaların yatırılmasını sürətləndirmək məqsədilə 
ölkələri məlumatlar, siyasətlər və tədqiqatlarla dəstəkləyən 
qlobal təşəbbüs olan İnsan Kapitalı Layihəsinə (İKL) start 
vermişdir. İnsan kapitalına strateji investisiyalar yatırmadan 
ölkələrin gələcəkdə yüksək bacarıqlı iş yerləri üçün hazır olan 
işçi qüvvəsi olmayacaq və bu ölkələr qlobal iqtisadiyyatda 
səmərəli rəqabət apara bilməyəcək. İnsan kapitalının inkişafını 
reallaşdırmaq xroniki sağlamlıq şəraiti, əmək bazarında 
bacarıqların artan uyğunsuzluğu, gənclər və qadınlar arasında 
yüksək işsizlik səviyyəsi, ailələrin gəlir səviyyəsində artan 
qeyri-bərabərliklər və xalis emiqrasiya ilə üzləşən Cənubi 
Qafqaz regionunda təxriəsalınmaz surətdə tələb olunur. İKL bu 
çağırışların aradan qaldırılması və iqtisadi artımın dayanıqlı və 
inkluziv yolla sürətləndirilməsinə cəlb olunmaq üçün bizə unikal 
imkanı təqdim edir. 

İnsan kapitalının iqtisadi artım və inkişafda əsas rol oynamasını 
təsdiq edərək, Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı Baş 
Nazirin idarəsi, Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində 2018-ci ilin 
dekabr ayında üç günlük və yüksək səviyyəli İnsan Kapitalı 
Forumunu təşkil etmişdir. Forumda Azərbaycan vətəndaşlarının 
qlobal bilik iqtisadiyyatına cəlb olunması və Azərbaycanın digər 
ölkələrlə əməkdaşlıq və rəqabəti üçün hazırlanması məqsədilə 
insan kapitalına yatırılan investisiyaların artırılmasının vacibliyi 
vurğulanmışdır. “Sağ qal, öyrən, inkişaf et: Azərbaycanın iqtisadi 
artımının sürətləndirilməsi məqsədilə insan kapitalına strateji 

investisiyaların yatırılması” adlı bu hesabat ölkə üzrə həyata 
keçirilən tərəfdaşlığa əsaslanır və ölkədə insan kapitalına 
investisiyaların əməkdaşlıq çərçivəsində   hazırlanması və 
həyata keçirilməsi istiqamətində ilk addımdır. Bu hesabat 
Azərbaycanda insan kapitalı ilə bağlı nəticələrin vəziyyətinin 
icmalını təqdim edir, insan kapitalının formalaşdırılması və 
aktivləşdirilməsi yolunda çağırışları araşdırır və bu çağırışların 
aradan qaldırılması məqsədilə konkret investisiyaların 
yatırılmasını tövsiyə edir.  

Dünya Bankı insan kapitalı ilə bağlı iddialı gündəliyin 
hazırlanması və icra olunması sahəsində Azərbaycan 
hökumətini dəstəkləməkdə əzimlidir. Sıx əməkdaşlığımız 
çərçivəsində bu tövsiyələrin həyata keçirilməsi məqsədilə daha 
dərin təhlillərin təmin olunması və Azərbaycan xalqı üçün güclü 
təsirləri olan invesitisiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bu ilkin 
qiymətləndirməyə əsaslanacağıq. Birlikdə biz bütün uşaqların 
məktəbə yaxşı qidalanmış və öyrənmək üçün hazır, sinif 
otaqlarında real olaraq öyrənə biləcəyinə ümid edən və sağlam, 
bacarıqlı və məhsuldar yetkin kimi əmək bazarına daxil ola 
biləcək Azərbaycanda sürətli tərəqqini təmin edə biləcəyik.  

Sebastian-A Molineus
Dünya Bankının Cənubi Qafqaz

üzrə Regional Direktoru
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Bu hesabat Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı arasında 
əməkdaşlıq çərçivəsində, Sebastian Molineus (Cənubi Qafqaz 
üzrə Regional Direktor), Mersi Miyanq Tembon (Cənubi Qafqaz 
üzrə eks Ölkə Direktoru), Navid Həsən Naqvi (Azərbaycan üzrə 
Ölkə Meneceri), Lire Ersado (İnsan İnkişafı üzrə Proqram Rəhbəri), 
Fadia Saadah (İnsan İnkişafı üzrə Regional Direktor), Harri 
Antoni Patrinos (Təhsil Qlobal Praktikasının Meneceri), Taniya 
Dmitraçenko (Səhiyyə, Qidalanma və Əhali Qlobal Praktikasının 
Meneceri) və Cem Metenin (Sosial Müdafiə və İş Yerləri Qlobal 
Praktikasının Meneceri)  rəhbərliyi altında hazırlanmışdır. 

Hesabatla bağlı tədqiqatlar və onun hazırlanmasına töhfə vermiş 
əsas komanda üzvləri Elvira Anadolu, Maddalena Honorati, 
Adanna Çukvua və Mişelin Friasdan ibarətdir. Heyət əsas 
nazirliklərlə kommunikasiya və hesabatın tamamlanmasına 
dəyərli inzibati dəstəyinə görə Səbinə Quliyevaya minnətdardır. 
Hesabatın orijinal versiyası Fiona Makintoş tərəfindən 
redaktə olunmuş, Turan Əliyev tərəfindən tərcümə olunaraq 
azərbaycancası Səbinə Quliyeva tərəfindən redaktə olunmuşdur. 
Hesabatın ərsəyə gəlməsinə Mişelin Frias və Monika Mayr 
dəstək vermişdir. Hesabat Soren Nellemann, Adanna Çukvuma 
və Maddalena Honoratinin rəhbərlik etdiyi Cənubi Qafqaz 
Ölkələrində İnsan Kapitalının İnkişafının Sürətləndirilməsi üzrə 
Məsləhət Xidmətləri və Təhlillər layihəsinin məhsuludur. 

Komanda aşağıdakı nazirliklər və dövlət qurumlarının təfərrüatlı 
tövsiyələri və dəyərli töhfələri üçün minnətdarlığını bildirir: Baş 
Nazirin müavininin idarəsi, Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, 
Azərbaycan Mərkəzi Bankı, Dövlət Statistika Komitəsi və Təhsil 
Nazirliyi.  

Biz, eyni zamanda Aleksandria Valerio, Ceyson Allen Viver, 
Zelalem Yilma Debebe, Hanin İsmayil Sayed, Emili Vidon 
Çapman, Evgeniy Najdov, Alan Fuks, Dhiraj Şarma, Nadir 
Ramazanov və Zaur Rzayev tərəfindən təqdim olunan və yekun 
hesabatın mətni və təqdimatını təkmilləşdirən faydalı rəyləri 
yüksək qiymətləndiririk.

MİNNƏTDARLIQ
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İnsanların ömrləri boyu topladığı biliklər, bacarıqlar və 
sağlamlıqdan ibarət olan və onların cəmiyyətin məhsuldar 
üzvləri kimi potensiallarının reallaşdırılmasını təmin edən insan 
kapitalı gəlir səviyyəsindən asılı olmayaraq, bütün millətlərin 
sərvətlərinin mühüm töhfəsidir. Azərbaycan son iyirmi ildə 
inanılmaz iqtisadi artım və yoxsulluğun azaldılmasına nail olsa 
da, o, insan kapitalının toplanılmasında region ölkələrindən 
geridə qalır. Bu yaxınlarda açıqlanmış İnsan Kapitalı İndeksi 
Dünya Bankı Qrupunun İnsan Kapitalı Layihəsinin (İKL)1 
komponentidir və Azərbaycan 157 ölkə arasında 69-cu yerdə 
qərar tutmuş və bu da göstərmişdir ki, Azərbaycanda bu gün 
doğulan uşaq böyüdükdə tam təhsilli və sağlam olarsa, yalnız 
60 faiz məhsuldar ola bilər. 

Bu hesabat Azərbaycanın insan kapitalının inkişafı sahəsində 
tərəqqisini qiymətləndirmək və iqtisadi artımın sürətləndirilməsi 
üçün imkanları müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Bu məqsədlə 
təhlildə İnsan Kapitalı İndeksindən (İKİ) istifadə edərək 
Azərbaycanda insan kapitalının inkişafını dünya ölkələri ilə 
müqayisə etmək məqsədilə İKL -dən istifadə olunur. Hesabat 
İKL-ni insan kapitalının inkişafı üçün yardımçı sahələrdə - 
təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə və əmək -  əsas çağırışlar və 
maneələrin qiymətləndirilməsini aparan əlavə təhlillə təmin edir 
və ölkədə insan kapitalının inkişafında müsbət nəticələr əldə 
etmək üçün ünvanlı, stimulverici müdaxilələr üçün istiqamətləri 
təqdim edir.   
 
Son on ildə Azərbaycan hökuməti təhsil, səhiyyə, sosial 
müdafiə və əmək sahələrində insan kapitalının inkişafının 
gücləndirilməsi istiqamətində birgə səylərə imza atmışdır. 
Lakin insan kapitalının inkişafı üçün daha geniş gündəliyi həyata 
keçirmək məqsədilə əlavə siyasət və müdaxilələr tələb olunur. 

Təhsilin keyfiyyət və aktuallığı gözləniləndən aşağıdır və 
öyrənmə nəticələrində qeyri-bərabərlik artmaqdadır. 
Azərbaycanda tədris illərinin orta sayı təxminən 11,6 olsa da, 
təhsilin keyfiyyəti ilə uyğunlaşdırıldıqda, bu yalnız 8,7 faizdir. 
2016-cı ilin PIRLS-da iştirak etmiş bütün AMA ölkələri arasında 
Azərbaycan yüksək və aşağı nəticələr göstərmiş şagirdlər 
arasında ən çox fərq olan ölkədir. Ümumi Öyrənmə Nəticələri 
üzrə ən sonuncu məlumat bazasına əsasən zəngin ailələrdən 
olan tələbələr yoxsul ailələrdən olanlarla müqayisədə 96 bal 
yüksək nəticə göstərmişdir (3 tədris ilinə bərabər). Oxşar 

olaraq, kənd yerlərindən olan şagirdlər şəhər yerlərindən olan 
şagirdlərlə müqayisədə 48 bal aşağı nəticə göstərmişdir. 
Bununla yanaşı, ali təhsil müəssisələrinin cəmiyyətdə bilik və 
innovasiyaların inkişaf etidirilməsi potensialı və əhatə sahəsi 
məhdud olduğundan təhsil sistemi əmək bazarı üçün aktual 
olan bacarıqların hazırlanmasında uğursuzdur. 

Azərbaycan səhiyyə sahəsində mühüm irəliləyişlərə nail olsa 
da, bir çox çağırışlar, o cümlədən həyat tərzi üçün yoluxucu 
olmayan xəstəliklərin artan payı,2 ilkin tibbi yardım sisteminin 
keyfiyyətinin aşağı olması və siqaret çəkmək kimi mühüm 
risklər qalmaqdadır. Xroniki vəziyyətin qarşısının zəif alınması 
və erkən aşkarlanma və idarəetməsinin olmaması səhiyyə 
nəticələrinin zəif olması ilə nəticələnir. 

2000-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycan yoxsulluğun 
azaldılması sahəsində yüksək iqtisadi artım dərəcələri, 
məşğulluq və pensiya köçürmələrinin artması nəticəsində 
təqdirəlayiq nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin sosial müdafiə və 
əmək sahələrində siyasət məsələləri Azərbaycanın iqtisadi 
artım potensialını məhdudlaşdırır. Yoxsulluğun mühüm 
dərəcədə və tədricən azalmasına baxmayaraq, əhalinin böyük 
qismi yoxsulluq həddindən yuxarıda qruplaşdırılır və şoklara 
həssasdır və coğrafi yerlərin göstəriciləri arasında böyük fərqlər 
mövcuddur. Bununla yanaşı, Azərbaycan biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılması sahəsində mühüm irəliləyişlərə nail olsa da, 
kiçik və orta müəssisələr üçün rentabelli maliyyələşdirməyə 
əlçatanlığın məhdud olması, məhdudlaşdırıcı ticarət 
tənzimləmələri və yaxşı idarəçiliyin olmaması şirkətlərin inkişafı 
və iş yerlərinin yaradılmasına mane olur. Əmək bazarında 
gənclər və qadınların iştirakı da çox aşağıdır, bu da o deməkdir 
ki, Azərbaycan tam işçi qüvvəsi potensialından istifadə etmir.   

Uzun müddətli iqtisadi artım və bu artımın dayanıqlığının 
təmin olunması məqsədilə Azərbaycan insan kapitalına 
investisiyaların yatırılmasını sürətləndirməlidir. İnsan kapitalına 
strateji investisiyaların yatırılması ideyasının realizasiyasına 
keçid keyfiyyətli səhiyyə xidmətinə əlçatanlığın artırılması, 
bacarıqların inkişaf etdirilməsi və sosial müdafiə və əmək 
bazarı imkanlarının artırılmasına innovativ və ümumicəmiyyət 
səviyyəsində yanaşmanın həyata keçirilməsini tələb edir. Bunun 
həyata keçirilməsi ilə Azərbaycan gələcək nəsillərinin uğur 
qazanmasına daha yaxşı imkanının olacağını təmin edəcək.    

İCMAL
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FƏSİL 1:

İnsan Kapitalına 
İnvestisiyaların 
Yatırılması üçün 
Əsaslandırma
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İnsan Kapitalı insanların ömrləri boyu topladığı biliklər, bacarıqlar və sağlamlıqdan ibarətdir 
və onların cəmiyyətin məhsuldar üzvləri kimi potensiallarının reallaşdırılmasını təmin 
edir. İnsanların qidalanması, tibbi yardımı, keyfiyyətli təhsili, iş yerləri və bacarıqlarına 
investisiyaların yatırılması insan kapitalını inkişaf etdirməyə yardım edir və bu, ifrat 
yoxsulluğun aradan qaldırılması və daha inkluziv cəmiyyətlərin yaradılması üçün vacibdir.3 
İstehsal olunduğundan təbii və fiziki kapital ənənəvi olaraq sərvətlərin hesablanmasında 
daha çox ağırlıq təşkil etmişdir, Dünya Bankı tərəfindən aparılmış son təhlil – “Millətlərin 
Sərvətlərinin Dəyişməsi” – göstərir ki, insan kapitalı qlobal zənginliyin 64 faizi olmaqla, 
böyük hissəsini, yüksək gəlirli ölkələrin sərvətlərinin 70 faizə qədərini, aşağı gəlirli ölkələrin 
isə sərvətlərinin yalnız 41 faizini təşkil edir (Qrafik 1).4 Bu, insan kapitalının dayanıqlı iqtisadi 
artım və yoxsulluğun azaldılmasında stimul kimi vacibliyini bir daha vurğulayır, çünki bu, 
əvvəllər anlaşılandan da çox iqtisadi artım stimuludur.

İnsan kapitalına yatırılan investisiyaların iqtisadi gəlirləri erkən uşaqlıq illərində ən yüksəkdir 
(Qrafik 2). Tədqiqata görə erkən mühit daha sonrakı insan kapitalı inkişafının nəticələrini 
formalaşdırmaqda mühüm rol oynayır. Bilik və bacarıqların əldə olunması daha sonra 
inkişaf etmək üçün daha çox bilik və bacarıqların əldə olunmasına imkan verir. Uşaqların 
adekvat tibbi yardım və qida ilə təmin olunması optimal öyrənmə üçün ilkin şərt olan 
təfəkkürün inkişafına şərait yaradır.5 Uşaqlıqdan yetkinliyə qədər inkişaf edən və sağlam 
uşaq məktəbdə təlim və təhsil vasitəsilə bilikləri əldə edə bilər. Bu isə onun gələcəkdə əmək 
bazarında istifadə edə biləcəyi bacarıqlara çevrilir. Nəticə etibarilə, erkən üstün cəhətlər 
erkən zəif cəhətlər kimi eynilə, toplanır. Erkən çatışmazlıqların daha sonralar aradan 
qaldırılması onların vaxtında bərpa olunmasından daha çox məsrəflidir. Eyni zamanda, 
sosial müdafiə insan kapitalının formalaşmasında bərabərsizliklərin azaldılması ilə həssas 
insanların səhiyyə və təhsil xidmətlərinə əlçatanlığını təmin edir.  Belə ki, yetkin işçinin 
məhsuldarlıq tərkibi onun körpəliyində, uşaqlığında və yetkinlik illərində insan kapitalına 
yatırılan investisiyaların kəmiyyəti və keyfiyyətindən asılıdır. Həmçinin, yetkinlik illərində insan 
kapitalına davamlı investisiyaların yatırılması uzun müddətli dövrdə əvvəlki investisiyalardan 
əldə olunan gəlirləri dayanıqlı edir. 

Qrafik 1:
İnsan Kapitalı və
İqtisadi Artım

Mənbə: Lange, Vodon, və Carey (2018)

- Bilik
- Bacarıq
- Səhiyyə

Qrafik 2:
İnsan Kapitalına 
İnvestisiyalar nə qədər erkən 
yatırılsa, gəlirləri də bir o 
qədər yüksək olar

Mənbə: 
Ceymz Hekman, İqtisadiyyat
üzrə Nobel Mükafatı Laureatı Yaş 
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Ailələr səhiyyə və təhsilə xərcləmələrinə dair qərarları ilə insan kapitalının formalaşmasına 
mühüm töhfə verir.6 Ailənin xərclədiyi məbləğ onların gəlirləri və onların əldə edəcəkləri 
qazanc ehtimalı ilə bağlı anlayışlarından asılıdır. Lakin səhiyyə və təhsilə investisiyaların 
yatırılması xərcləri aşağı gəlirli ailələrin vəsaitlərini aşa bilər.  Bununla yanaşı, ailələr 
insan kapitalının formalaşdırılmasının faydalarını düzgün qiymətləndirməyə bilər. Belə ki, 
yoxsulluq və natamam məlumatlar səhiyyə və təhsilə ailələrin investisiyalarını azalda bilər. 
Səbəbdən asılı olmayaraq, insan kapitalına investisiyaların yatırılmaması insan kapitalının 
az toplanması və yoxsulluğun nəsillərarası tsiklinə gətirib çıxarır.7 İnsan kapitalına ailələrin 
yatırdığı investisiyaları optimal səviyyədən aşağı olarsa, məhsuldar işçi qüvvəsinə sahib 
olma niyyətindən irəli gələrək və cəmiyyət üçün müsbət kənar faktorları nəzərə alaraq, 
dövlətin müdaxiləsi üçün aydın əsas meydana çıxır.  

Dövlətlərin səhiyyə, təhsil və sosial müdafiəyə nə qədər investisiya yatırması onların bu 
yatırımlar üçün nə qədər maliyyə sahəsinin olmasından asılıdır, hansı ki, öz növbəsində 
iqtisadi artım və ya ÜDM, dövlət xərcləmələrinin ÜDM-də payı və insan kapitalına ayrılan 
dövlət xərcləmələrinin faizindən asılıdır.  Bu investisiyalar qeyd olunanlar kifayət qədər 
yüksək keyfiyyətli olduğu təqdirdə, insan kapitalını formalaşdıran səhiyyə, təhsil və sosial 
müdafiə sektorlarına müdaxilələri maliyyələşdirir.  Yollar və körpülər kimi fiziki kapitala 
investisiyaların yatırılması təxirəsalınmaz, maddi nəticələr versə də, səhiyyə və öyrənməyə 
investisiyaların yatırılması yüksək bacarıqlı benefisiarlar işçi qüvvəsinə qoşulana və yüksək 
məhsuldar sektorlarda iş yerlərinə cəlb olunana qədər iqtisadi məhsuldarlığın artması ilə 
nəticələnmir. Lakin sağlam, təhsilli və bacarıqlı işçi qüvvəsi olmadan, ölkələr bu günün 
qlobal bazarlarında və sabahın texnologiyalarla yönəldilən dünyasında rəqabət apara 
bilməz. Nəticə etibarilə, insan kapitalının inkişafı, formalaşdırılması və aktivasiyasına 
investisiyaların yatırılması ilə bağlı siyasi öhdəlik dayanıqlı iqtisadi artımın yaradılması üçün 
vacibdir. 

Dövlət investisiyaları, ailə xərcləri və insan kapitalı müdaxilələrinin keyfiyyət və əhatəsi ilə 
biçimləndirilən insan kapitalının formalaşdırılması çərçivəsi Qrafik 3-də qısa təqdim olunur.

 Qrafik 3:
İnsan Kapitalının 
Formalaşdırılması 
və Aktivasiyasının 
Müəyyənediciləri İnsan kapitalı 

müdaxilələri

Keyfiyyət

İnsan kapitalının 
formalaşdırılması

Xərclər İnvestisiyalar

Ailənin 
gəliri 

Ehtimal olunan 
gəlirlər

İqtisadi
artım 

İnsan kapitalına 
dövlət xərcləmələri

İş yerlərinə cəlb olunma

İnsan kapitalının 
aktivasiyası

Siyasi 
öhdəlik
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Cari hesabatın məqsədi azərbaycanlıların zəruri səhiyyə, bacarıqlar və qlobal iqtisadiyyatda 
çiçəklənmək üçün imkanlarla təmin olunmasında hökumətə yardım etməkdən ibarətdir. 
Biz Azərbaycanda insan kapitalının formalaşdırılması vəziyyətini qiymətləndirir və 
cəmiyyət və ailələr səviyyəsində bu nəticələri izah edən faktorları tədqiq edirik.  Biz bu 
hesabatı Azərbaycanın gələcək nəsil işçi qüvvəsinin bacarıqlar, sağlamlıq və işə hazırlığını 
gücləndirəcək və iqtisadi artım və bərabər rifahı sürətləndirəcək strateji investisiyalarla 
bağlı tövsiyələrlə yekunlaşdırırıq.

İnsan kapitalının kifayət 
olmaması Dünya İqtisadi 
Forumunun 2019-cu ilin Qlobal 
Rəqabətlilik Hesabatında 
Azərbaycanın orta rəqabətlilik 
reytinqinə töhfə verən əsas 
maneə olmuşdur (141 ölkə 
arasında 58-ci yerdə qərar 
tutmuşdur).
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Azərbaycanda 
İnsan Kapitalının 
Formalaşdırılması 
Vəziyyəti
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Azərbaycanda bu gün doğulan uşağın doğuşdan yetkinliyə qədər sağlamlıq və öyrənmə 
trayektoriyasını təsəvvür edin. Uşağın beş yaşa qədər yaşaya bilməməsi riskini nəzərə 
alın. Əgər o, məktəb yaşına qədər yaşaya bilirsə, bu zaman da o, məktəbə başlamaya 
və ya zəngin ölkələrdə normal hal olan tam 14 yaş tsiklini başa çatdırmaya bilər. Əgər o, 
uşaq və ya yetkin kimi zəif qidalanarsa, onun beyni öyrənmə və yaradıcılığı dəstəkləmək 
üçün kifayət qədər inkişaf etməyə bilər. Onun öyrənmə təcrübəsinin keyfiyyətindən asılı 
olaraq, onun məktəbdə keçirdiyi illər onun əmək bazarında rəqabət aparması üçün ehtiyac 
duyacağı bilik və bacarıqlara çevrilə və ya çevrilməyə bilər. 18 yaşına çatana qədər o, 
uşaqlıq illərində sağlamlığının və öyrənmə təcrübəsinin zəif olmasının davamlı təsirlərini 
daşıya bilər, hansı ki, onun yetkin kimi fiziki və əqli qabiliyyətlərini məhdudlaşdıracaq. İnsan 
Kapitalı İndeksi (İKİ) hər bir ölkədə bu sağlamlıq və öyrənmə trayektoriyasını və əhalinin 
müəyyən qruplarının gələcək məhsuldarlığı üçün nəticələri qiymətləndirmək məqsədilə 
hazırlanmışdır.9

1.
İKİ: bu gün doğulan uşağın 18 yaşına qədər əldə edəcəyini gözlədiyi 
insan kapitalının məbləğini əhatə etmək məqsədilə hazırlanan indeks. 
Məqsəd gələcək nəsil üçün insan kapitalına investisiyaların yatırılması üçün 
əsaslandırmanın formalaşdırılmasıdır. 

2.
Qiymətləndirmə və Tədqiqat: İnsan kapitalı nəticələrinin 
qiymətləndirilməsinin və insan kapitalının formalaşdırılmasına 
investisiyaların dəstəklənməsi məqsədilə məlumatların tədqiqat və təhlilinin 
təkmilləşdirilməsi.

3.
Ölkənin Cəlb olunması: Erkən qoşulanlara dəstək, və sonda bütün ölkələr 
tərəfindən insan kapitalının formalaşdırılması üzrə tərəqqini sürətləndirən 
milli strategiyaların hazırlanması.

İKİ bu gün doğulan uşağın onun doğulduğu ölkədə təhsil və səhiyyə ilə bağlı riskləri 
nəzərə almaqla orta məktəbin sonuna qədər əldə edəcəyini gözlədiyi insan kapitalının 
məbləğini qiymətləndirir.10 Bu indeks işçilərin gələcək nəslinin tam potensialı ilə nisbətdə 
məhsuldarlığının əksidir və üç komponentdən ibarətdir: sağ qalma, məktəb təhsili 
və sağlamlıq.11 İKİ-nin qiyməti 0-1 arasında dəyişir, 1 bu gün doğulan uşağın gələcək 
məhsuldarlığı tam sağlam və tam təhsillə edilə biləcəyinin 100 faizi deməkdir.   

Komponent 1 və ya (sağ qal) aşağıdakı suala cavab verir: “Bu gün doğulan uşaq 
məktəb yaşına qədər yaşaya biləcək?” Bu komponent təəssüf doğuran reallığı 
əks etdirir: “heç də bu gün doğulan uşaqların hamısı formal təhsilə başlamaqla insan 
kapitalının toplanması prosesinin başlanacağı yaşa qədər yaşaya bilməyəcək”. İKİ -də sağ 
qalma Birləşmiş Millətlərin Uşaq Ölümü ilə bağlı Hesablamalarından götürülmüş 5 yaşdan 
az uşaqlar arasında ölüm səviyyəsindən istifadə edərək qiymətləndirilir.  

Komponent 2 (Məktəb təhsili) aşağıdakı suala cavab verir: “Neçə məktəb ilini uşaq 
qurtara biləcək və nə qədər öyrənə biləcək?” Bu komponent təhsilin kəmiyyət 
və keyfiyyəti ilə bağlı məlumatların kombinasiyası ilə məktəb illərinə görə hesablanan 
gözlənilən öyrənməni qiymətləndirir.  Təhsilin kəmiyyəti siniflər üzrə təhsilə cəlb olunma 
və tamamlama səviyyəsi ilə bağlı üstünlük təşkil edən tendensiyaları nəzərə alaraq, bu 
gün doğulan uşağın bitirəcəyini gözlədiyi ibtidai və orta məktəb illərinin gözlənilən sayı 
kimi qiymətləndirilir. Təhsilin keyfiyyəti tələbələrin əsas beynəlxalq şagird nailiyyətlərinin 
yoxlaması proqramlarında göstərdiyi nəticələrə əsaslanır.   

Komponent 3 (Sağlamlıq) aşağıdakı suala cavab verir: “Uşaqlar sağlam vəziyyətdə 
məktəbdən məzun olduqda yetkin kimi inkişaf edə biləcəkmi?” Sağlamlıq iki 
yolla qiymətləndirilir. Yetkinlərin sağ qalma səviyyəsi 15 yaşlılar qrupunun 60 yaşa qədər 
sağ qala bilməsini qiymətləndirir, bu yol bu gün doğulan uşağın yetkin kimi indiki şərait 
gələcəkdə də davam edərsə, yaşaya biləcəyi ölümcül və ölümcül olmayan sağlamlıq 

İnsan Kapitalı Layihəsi

İnsna kapitalına qlobal olaraq 
əlavə investisiyaların yatırılması 
üçün ehtiyacı təsdiq edərək, 
Dünya Bankı Qrupu üç əsas 
mərhələdən ibarət olan İnsan 
Kapitalı Layihəsinə 2017-ci ildə 
start vermişdir:

Sağ qal

Məktəb təhsili

Sağlamlıq
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İnsan Kapitalı İndeksi Azərbaycanda insan kapitalının formalaşdırılması 
vəziyyəti ilə bağlı bizə nə deyir?
Aşağıda Cədvəl 1-də biz İKİ və onun komponentləri üzrə Azərbaycanın nəticələrini təsvir edirik. 
Ümumilikdə insan kapitalının formalaşdırılmasında çatışmazlıqlar mövcuddur – bu gün Azər-
baycanda doğulan uşaq böyüdükdə tam sağlam və tam təhsilli vəziyyətində ola biləcəyinin 60 
faizi qədər məhsuldar olacaq. Bu boşluqlar əsasən öyrənmə nəticələri üzrə zəif performansdan 
irəli gəlir. Uşaqlar məktəb təhsilinin 14 ilinin 11,6 ilini tamamlayır və ümumi yoxlamada yüksək 
nailiyyətləri əks etdirən 625 baldan orta rəqəmlə 472 bal toplayır.  Uşaqlarda sağlamlıq nəticələri 
5 yaşa qədər 10 faizə yaxın sağ qala bilmə ehtimalı ilə nisbətən yaxşıdır. Lakin 5 yaşdan aşağı 
uşaqlardan təxminən 20 faizinin boyunun inkişaf etməməsi ehtimalı mövcuddur. Uşaqlıqdan 
sonra 15 yaşlı uşaqların 87 faizi 60 yaşa qədər yaşaya bilir.
İnsan kapitalının formalaşdırılmasındakı bu çatışmazlıqlar Azərbaycanda gələcəkdə məh-

nəticələrinin miqyasını əhatə edir. 5 yaşdan aşağı uşaqlarda boyun inkişaf etməməsi 
səviyyəsi prenatal, körpə və erkən uşaqlıq üçün sağlamlıq mühitini əks etdirir və bu gün 
doğulan uşaqların yetkinlik illərində sağlamlıq və rifah üçün mühüm nəticələri olacaq erkən 
illərində yaşaya biləcəkləri sağlamlıq risklərinin icmalını təqdim edir.

İnsan Kapitalı İndeksi. Bu gün Azərbaycanda doğulan uşaqlar tam təhsil 
və tam sağlamlıqdan faydalanacaqları halda 60 faiz məhsuldar olacaq. 

5 yaşa qədər yaşamanın mümkünlüyü. Azərbaycanda doğulan 100 
uşaqdan 98 - i 5 yaşa qədər yaşaya biləcək. 

Gözlənilən məktəb təhsili illəri. Azərbaycanda 4 yaşında məktəbə 
başlayan uşaq 11,6 il müddətli məktəbi 18 yaşına qədər bitirə bilər.

Ümumi yoxlama balları. Azərbaycanda şagirdlər şkalada 472 balla 
qiymətləndirilir. Bu şkalada 625 yüksək nailiyyət, 300 isə minimum 
nailiyyətin göstəricisidir. 

Məktəb illərinə görə hesablanan öyrənmə. Uşaqların faktiki öyrən-
diklərini götürsək, uşaqların gözlənilən məktəb təhsili müddəti sadəcə 
8,8 ildir.

Yaşlanacaqların faizi. Azərbaycanda 15 yaşlıların 87 faizi 60 yaşına 
qədər yaşayacaq. Bu statistika bu gün doğulan uşağın mövcud şəraitdə 
yaşlandıqda ölümcül və ölümcül olmayan sağlamlıq nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi üçün vasitədir.

5yaşdan aşağı uşaqlar arasında alçaq boylu olmama faizi. 100 
uşaqdan 82 -i alçaq boylu deyil. 100 uşaqdan 18 - i  alçaq boyludur 
və ömrü boyunca davam edə biləcək əqli və fiziki məhdudiyyət riski 
altındadır.

.2 .4 .6 .8 1

.85 .9 .95 1
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Qeyd: İri dairə Azərbaycanı təmsil edir, kiçik dairələr digər ölkələri təmsil edir və qalın, şaquli xətlər və dairələrin rəngi paylanmanın kvartillərini nümayiş edir. 

Cədvəl 1: Azərbaycanda İnsan Kapitalının Formalaşdırılması Vəziyyəti

suldarlıq üçün birbaşa mənfi təsirlərə malikdir. Uzun müddətli zaman kəsiyində, Azərbay-
can adam başına düşən ÜDM tam sağlamlıq və tam təhsilə nail olunduğu təqdirdə, 1,67 
(1/İKİ) dəfə çox ola bilər (Cədvəl 2). 2017-ci ilin İKİ, həmçinin göstərmişdir ki, Azərbaycan 
oğlanlarının gələcək məhsuldarlığında hazırda gözlənilən çatışmazlıq qızlar üçün olan 
çatışmazlıqdan daha çoxdur. Mövcud məlumatlara əsasən, Azərbaycan qızlarının ümumu 
yoxlama nəticələri daha yaxşıdır və Azərbaycan oğlanları ilə müqayisədə yaşlanma ehtimalı 
səviyyəsi daha yüksəkdir. Lakin uşaqların sağ qalma səviyyəsi oğlanlar və qızlar arasında 
eynilə yüksəkdir, Azərbaycan uşaqlarının 98 faizi 5 yaşa qədər yaşaya bilir. Ümumilikdə, 
ölkənin İKİ-də qiyməti 2012-ci ildə 0,56-dan 2017-ci ildə 0,60 -a bir qədər yüksəlmişdir. Ən 
mühüm yaxşılaşma ümumi yoxlama nəticələrində müşahidə olunmuşdur, göstərici 456-
dan 472-ə yüksəlmişdir. Lakin 5 yaşdan aşağı alçaq boylu olmayan uşaqların faizi 0,84-dən 
0,82-ə düşmüşdür.
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Orta İKİ qiymətlərinin gəlir kvantillərinə görə bölünməsi, həmçinin kasıb ailələrdən olan 
uşaqlarla zəngin ailələrdən olan uşaqlar arasında öyrənmə və sağlamlığın artmasında 
bərabərsizlikləri aşkar edir. Bu gün ən zəngin 20 faiz ailədə doğulan uşağın gələcəkdə 
məhsuldarlığı 65 faizdir, bu rəqəm ən kasıb 20 faiz ailədə doğulan uşaq üçün 54 faizdir. Bu 
da 11 faiz vahidi fərqi nümayiş edir.12 Azərbaycanda ən zəngin 20 faiz ailədən olan tələbələr 
441 bal toplayır, ən kasıb 20 faiz ailədən olanlarsa 410 bal yığır, bu isə 300 (minimum 
nailiyyət) – 625 bal (yüksək nailiyyət) şkalasında 31 bal fərq deməkdir. İlk 20 faizdə olan 
ailələrdən alçaq boylu olmayan uşaqların faizi 84 faizdir, ən aşağıda olan 20 faiz ailədə 
isə bu rəqəm 67 faizdir, bu da 17 faiz vahidi fərq deməkdir. Lakin 5 yaşa qədər yaşaya 
bilən uşaqlar və məktəb illərinin gözlənilən sayı üzrə zəngin və ya yoxsul ailədən olmasına 
baxmayaraq, uşaqlar arasında az fərq var və ya heç bir fərq yoxdur. 

Azərbaycan uşaqlarında insan kapitalının formalaşdırılması region ölkələri ilə müqayisədə 
aşağıdır. 2017-ci ildə Azərbaycanın İKİ 0,60 olmaqla, keçmiş Sİ ölkələrinin keçid 
iqtisadiyyatı ölkələrinin (0,71) və AMA ölkələrinin orta göstərisindən (0,7) də aşağı olmuşdur. 
Azərbaycanda nisbətən aşağı İKİ göstəricisi məktəb təhsilində zəif nəticələrdən (məktəb 
illərinin gözlənilən sayı və ümumi yoxlama balları) qaynaqlanır, hansı ki, keçmiş Sİ və 
AMA ölkələrinin orta rəqəmlərindən də aşağıdır (Qrafik 4). Lakin Azərbaycanın İKİ gəlir 
səviyyəsinə görə gözləniləndən yüksəkdir.

Qrafik 4:
Azərbaycanın İKİ 
komponentlərinin
müqayisəsi 

Mənbə: Dünya Bankının İnsan Kapitalı 
Layihəsi, 2018 

Qeydlər:
AMA – Avropa və Mərkəzi Asiya; keçmiş 
Sİ – keçmiş Sovet İttifaqı;
YOG – Yuxarı Orta Gəlirli.

 Cədvəl 2: 
İKİ-də Azərbaycanda 
gender üzrə zamana görə 
tendensiyalar

2012 2017

Komponent

Kişi Qadın Ümumi Kişi Qadın Ümumi 

İKİ Komponent 1: sağ qalma

5 yaşa qədər sağ qalma ehtimalı 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98

İKİ Komponent 2: məktəb təhsili

Gözlənilən məktəb illəri 11.2 11.6

Ümumi yoxlama balları 451 462 456 466 479 472

İKİ Komponent 3: sağlamlıq

15 yaşdan 60 yaşa qədər yaşama 
səviyyəsi

0.82 0.91 0.87 0.83 0.92 0.87

5 yaşdan aşağı alçaq boylu 
olmayan uşaqların faizi

0.84 0.82

İKİ 0.56 0.60

sağ qalma məktəb təhsili sağlamlıq

Dünya

YOG

keçmiş Sİ

AMA

Azərbaycan

0.97

0.92
0.63

0.98

0.93

0.99
0.71

0.91

0.99
0.75

0.94

0.98
0.66

0.93

0.63
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Cədvəl 3:
2017-ci il üzrə əlilliyə görə 
hesablanan ömür illərinin 
standart yaş üzrə səviyyəsi

Mənbə: IHME. 
Qeyd: YOG ölkələr kateqoriyasındakı ölkələr xəstəliyin qlob-
al payının regional təsnifatı, müəyyən ticarət tərəfdaşlıqları 
və sosial demoqrafik indikatorlara əsasən seçilmişdir.

İKİ insan kapitalının formalaşdırılması ilə bağlı məhsuldarlıq nəticələri üçün faydalı 
göstəricidir, lakin, xüsusilə səhiyyə və təhsillə bağlı nəticələrə gəldikdə tam mənzərəni 
əks etdirmir. Səhiyyədə, yaşlanma ehtimalı səviyyəsinin yüksək olması Azərbaycanda 
uşaqların yetkin kimi məruz qala biləcəyi ölümcül olmayan riskləri nəzərə almır. Bu risklər 
absenteizm, prezenteizm (xəstə olaraq işləmək) və əlilliyə gətirib çıxara bilər. Hansı 
ki, bunların hamısı məhsuldarlığı aşağı salır. Bununla yanaşı, əlilliyə görə hesablanan 
ömür illəri ölüm və əlilliyin çəkili kombinasiyası nəzərə alındıqda, Azərbaycanda xroniki 
xəstəliklərin payı oxşar sosial və demoqrafik göstəriciləri olan ölkələrlə müqayisədə 
yüksəkdir (Cədvəl 3).13 Bununla yanaşı, İKİ ali təhsili nəzərə almır, baxmayaraq ki, orta 
təhsil sonrası təhsilli, yüksək bacarıqlı işçi qüvvəsi innovasiyalar və iqtisadi artım üçün ilkin 
şərt hesab olunur. Son faktlar onu göstərir ki, qlobal səviyyədə məktəb təhsili üzrə özəl 
gəlir səviyyəsi ibtidai və orta təhsil səviyyələri ilə müqayisədə ali təhsil səviyyəsində daha 
yüksəkdir. İKİ tərəqqinin izlənilməsi məqsədilə vaxtaşırı yenilənəcək və komponentlər 
müxtəlif ölkə kontekstlərinə mütərəqqi şəkildə uyğunlaşdırılacaq.
Risklər, xüsusilə məktəb illərinə görə gözlənilən öyrənmə illəri, ümumi yoxlamalar 

üzrə nəticələr və uşaqlıq illərindən sonrakı mərhələdə ölümcül olmayan sağlamlıq 
risklərindən müdafiə baxımından yüksəkdir. 3-cü fəsildə Azərbaycan uşaqlarının 
gələcək məhsuldarlığının təmin olunması məqsədilə milli prioritetlərin hazırlanmasını 
məlumatlandırmaq üçün Azərbaycanda insan kapitalının formalaşdırılmasının 
müəyyənedicilərini təhlil edəcəyik. 

İsayevlər Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddi, şimal-qərbində yerləşən, 60 000 nəfərdən az əhalisi olan Qaxda yaşayır. 
Ailə cütlük və onların üç uşağından ibarətdir (Elçin, Nəcibə və Orxan). 

Azərin 56 yaşı var və orta təhsili başa vurmuşdur. O, dolanışıq üçün mal-qara və qoyun saxlayır.  

Aygülün 50 yaşı var. O, ibtidai məktəbi bitirmişdir və evdar qadındır. Aygül pre-diabetikdir.  

Elçinin 8 yaşı var və üçüncü sinif şagirdidir. O, evlərindən 16 km aralıqda yerləşən dövlət məktəbində oxuyur və məktəbə 
avtobusla gedir. 

Nəcibə 14 yaşındadır və orta məktəbdə oxuyur. O, evdə olanda və ev tapşırıqları olmayanda anası Aygülə  kömək edir.

Orxan orta məktəbi başa vurmuş və kənd təsərrüfatında çalışan 19 yaşlı gəncdir. O, atası Azərə mal-qara ilə  kömək edir 
və ailəni əlavə gəlirlə təmin edir.

insan kapitalına investisiyaların yatırılması ilə bağlı ailə səviyyəsində qərarları qəbul edən, insan kapitalının 
formalaşdırılmasında mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə hökumət müdaxilələrindən 
yararlanan və Azərbaycanda sağlamlıq və öyrənmə ilə bağlı risklərlə qarşılaşan xəyali ailəni təsəvvür edəcəyik. 

İsayevlər ailəsini tanı

Azərbaycan

YOG

İşemik 
ürək 

xəstəliyi
Insult 

Neonatal 
pozğunluq

lar
Ağ ciyər 
xərçəngi Siroz 

Tənəffüz 
yolları 

infeksiyaları
Diabet 

Anadangəl
mə 

qüsurlar
COPD

6,089.60 2,572.40 2,516.00 2,176.8 960.2 849.5 503.1 465.6

2,449.00 673.91,998.40 768.21,193.40644.5 635.9 747.2

438.2

656.8
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FƏSİL 3: 

İnsan Kapitalının 
İnkişafının Stimulları



19

İnsan kapitalının inkişafında tendensiyaları anlamaq məqsədilə biz 1-ci fəsildə təsvir olunan çərçivəyə əsaslanır və Azərbaycanda 
siyasi öhdəlik, maliyyə sahəsi, ailələrin xərcləmələri və uşaqlar və gənclər üçün öyrənmə, sağlamlıq və bacarıqlara əlçatanlığın 
biçimləndirilməsində dövlət proqramlarının oynadığı rolu təhlil edir.   

Siyasi
kontekst

İqtisadi artım və 
maliyyə sahəsi

Azərbaycan əhalisi əsasən türk və şiə müsəlman olmaqla dünyəvi ölkədir. O, Cənubi 
Qafqaz regionunda yerləşir və Xəzər dənizi (şərqdən), İran, Rusiya və Gürcüstanla 
sərhəddir.14 Ölkə 86 600 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir və əhalisi təxminən 10,2 
milyon nəfərdir. Əhali artmaqdadır (illik artım səviyyəsi 2018-ci ildə 0,9 faiz olmuşdur), 
AMA ölkələrinin çoxunda isə əhali azalır. Əhalinin təxminən 56 faizi paytaxt Bakıda və 
onun ətrafındakı şəhər yerlərində yaşayır. Bakının əhalisi 2,3 milyon nəfərdir. Ölkənin qalan 
ərazisinə əhali az və qeyri-bərabər paylanmışdır. Azərbaycan inzibati olaraq 66 rayon və 11 
şəhərə bölünür. 

1991-ci ildə Sovet İttifaqından müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan yoxsulluq 
səviyyəsinin mühüm dərəcədə azaldılmasında uğur əldə etmiş və neft və qaz hasilatından 
əldə etdiyi gəlirləri ölkə infrastrukturunun inkişafına yönəltmişdir. Ölkənin qeyri-neft 
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi məqsədilə islahatlar davam edir və, xüsusilə təhsil və 
səhiyyə sektorlarında və məhkəmə sistemində dövlət institutlarının çatışmazlıqlarının 
aradan qaldırılması məqsədilə əlavə islahatlar tələb olunur.  

Yeni seçilmiş hökumətə 2016-cı ildə iqtisadi resessiyadan sonrakı dövrdə təşəbbüs olunan 
islahatları davam etdirmək tapşırığı verilmişdir. Aprel 2018-ci ildə keçirilmiş prezident 
seçkilərindən sonra Azərbaycan hökuməti mövcud struktur islahatlarının dəstəklənməsi 
sahəsində mühüm dəyişikliklərə imza atmışdır. Buraya yeni baş nazirin təyin olunması 
və təhsil, vergi islahatları, kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı, ekologiya eləcə də 
energetika sahələrindən məsul olan bir neçə əsas nazirin təyinatı daxildir. Bu keçidlə bağlı 
əsas risklər struktur islahatların icrasının potensial yavaşıması və natamam makro-maliyyə 
siyasəti çərçivəsindən ibarətdir. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, dövlətin rolunun 
azaldılması və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi məqsədilə aparılan struktur islahatlar da 
Azərbaycanın yeni iqtisadi artım modelinə keçidi üçün zəruri olacaq.

Azərbaycanın on illərlə davam edən valehedici iqtisadi artımı son illər iqtisadi geriləməyə 
görə yavaşımışdır. 2002-2013-cü illərdə yoxsulluq azalmış və real əmək haqqı artımları və 
artan məşğulluq orta sinfin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Sosial köçürmələr, əsasən 
yığım pensiyaları da yoxsulluğun azaldılması və rifahın artmasında mühüm rol oynamışdır. 
Buna baxmayaraq, 2015-2016-cı illərdə xarici şoklar və neft hasilatının azalması adam 
başına düşən ÜDM-nin kəskin olaraq 29 faiz azalmasına səbəb olmuşdur (Qrafik 5).  
2017-ci ildən başlayaraq, neft qiymətlərinin bərpası və hökumət tərəfindən fiskal stimullar 
Azərbaycanın iqtisadi perspektivləri və iqtisadi artımını geri qaytarmışdır. 2018-ci ildə adam 
başına düşən ÜDM-nin 4780 manat olması faktı ilə dayanıqlı bərpanın əldə olunduğunun 
göstəriciləri meydana çıxmışdır, hansı ki, qismən dövlət maliyyələşdirməsi və qeyri-neft 
sektorunun inkişafının nəticəsi olmuşdur.

Qrafik 5:
Neft qiymətlərinə ciddi 
şokdan sonra Azərbaycan 
iqtisadiyyatının tədricən 
bərpası

Mənbə: Dünyanın İnkişaf Göstəriciləri

3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



20

Neft və qaz Azərbaycanın gələcəyi üçün mühüm rol oynamağa davam etsə də, bu, təbii ki, 
risksiz ötüşmür. 2017-ci ilin dördüncü rübündən bareli 60 ABŞ dollar olan neft qiymətləri mart 
2020-ci ildə bareli təxminən 32 ABŞ dollarına qədər kəskin şəkildə azalmışdır.15 Bununla 
yanaşı, Avropa və ABŞ-da pul siyasətinin tədricən normallaşmasının faiz dərəcələrini 
yüksəldəcəyi və kredit şərtlərini sərləşdirəcəyi gözlənilir.16 Proteksionizmin dünyada potensial 
yüksəlişi regionun iqtisadi artım perspektivlərini bilavasitə azalda və əmtəə qiymətləri ilə 
bağlı qeyri-müəyyənliyi artıra bilər. Bu potensial risklər göstərir ki, Azərbaycan yeni iqtisadi 
modelə və yeni iqtisadi artım mənbələrinin inkişafına mane olan struktur çağırışlarının aradan 
qaldırılmasına ehtiyac duyur.  

Mədən sənayesindən kənarda xidmətlər və kənd təsərrüfatı sektorlarında artım 
şaxələndirmə və ticarət nəticəsində canlanmış, lakin bu artım seyrək müşahidə olunmuşdur. 
Ticarətin inkişaf etmiş şərtləri xidmətlər sektorunda istehsalı canlandırmışdır. 2018-
ci ilin birinci yarısında kənd təsərrüfatında istehsal da Rusiya Federasiyasına ixracın 
artması ilə ildən ilə 6,5 faiz artmışdır.17 Buna baxmayaraq, ölkədə qeyri-neft sektorunun 
rəqabətədavamlılığına nail olmaq məqsədilə aktivlərin diversifikasiyası üçün bir sıra 
maneələr mövcuddur.  İstehsal səviyyəsi, xüsusilə kənd təsərrüfatı sektoru kimi işçi 
qüvvəsinin iri hissələrini məşğulluqla təmin edən sektorlarda mühüm dərəcədə artmamışdır. 
Şirkətlərin aşağı məhsuldarlıqlıdan yüksək məhsuldarlığı olan sektorlara keçidi məhduddur, 
belə ki, həmçinin tələb olunan bacarıqlarla təklif olunan bacarıqlar arasında uyğunsuzluq və 
iqtisadiyyatda böyük həcmdə qeyri-formallıq mövcuddur. 

Heç bir şaxələndirmə strategiyası daha sağlam insan kapitalı bazası olmadan uğur qazana 
bilməz. İnsan kapitalının formalaşdırılması - eləcə də, innovasiyalar, məhsuldarlıq, rəqabətlilik 
– və məşğulluq arasında əlaqə yaxşı təşkil olunmuşdur. Bu, bacarıqların çatışmazlığının 
özəl sektorun rəqabətədavamlığı üçün mühüm əngəl olduğu Azərbaycan üçün xüsusilə, 
aktualdır.  Azərbaycanlıların əmək bazarında daha fəal və məhsuldar şəkildə iştirak 
etməsi üçün tələb olunan bacarıqlar bazasının formalaşdırılması orta təhsilin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılmasını (Azərbaycan və digər yuxarı orta gəlirli ölkələrin şagird nəticələri 
arasında böyük fərq mövcuddur) və ali təhsilə əlçatanlıqda bərabərliyin artırılmasını tələb 
edəcək. Azərbaycanın iqtisadi artımının sürətləndirilməsi yolunda səhiyyə digər maneədir. 
Səhiyyə sistemi resursların qeyri-səmərəli istifadəsinə məruz qalmışdır. Bu da keyfiyyətli 
tibbi yardıma məhdud əlçatanlıq və insanların öz vəsaitləri hesabına tibbi yardım almasını 
yüksəltmişdir. Sosial müdafiə xidmətləri və məşğulluq proqramları da, xüsusilə yoxsullar 
və həssas qruplara genişləndirilməlidir. Ümumilikdə, dövlət insan inkişafı sektorlarına daha 
çox yatırımların edilməsi ehtiyacını təsdiq edir və bu istiqamətdə artıq görülən addımlar 
atmaqdadır.18 

Son illərdə Azərbaycanın təhsilə investisiyaları artmışdır. 2019-cu ildə təhsilə xərcləmələr 
2018-ci illə müqayisədə 14 faiz artmışdır. Ən çox xərc artımı ümumi təhsildə müşahidə 
olunmuş, müəllimlərin maaşında artım nəticəsində bu sahənin büdcəsi 18 faiz artmışdır. 
2020-ci ilin büdcəsində daha çox artım var - 40 faiz. Ümumilikdə, ümumi büdcə 
xərcləmələrində təhsil xərcləmələrinin payının 2018-ci ildə 8,6 faizdən 2020-ci ildə 11,7 faizə 
yüksələcəyi hesablanır. Təhsil xərcləmələrinin ÜDM-də payı 2018-ci ildə 2,5 faizdən 2020-ci 
ildə 3,8 faizə qədər artacağı proqnozlaşdırılır. 
 
Səhiyyə xərcləmələri də 2019-cu ildə 2018-ci illə müqayisədə 44 faiz artmışdır və 
bunun 2020-ci ildə 34 faiz artacağı gözlənilir. Bu artımlar icbari tibbi sığorta sisteminə 
keçidlə bağlıdır. Səhiyyə xərcləmələrinin ümumi büdcədə payı 3,1 faizdən 2020-ci ildə 
proqnozlaşdırılan 4,6 faizə yüksələcək. Səhiyyə xərcləmələrinin ÜDM-də payı 2018-ci ildə 
0,9 faizdən 2020-ci ildə proqnozlaşdırılan 1,6 faizə yüksələcək. 

Bununla yanaşı, hökumət daha çox daxili resursların səfərbər olunması ilə səhiyyə sisteminə 
əlavə maliyyə vəsaitlərinin cəlb olunmasını planlaşdırır. 2020-ci ildə hökumət işçilər və 
işəgötürənlər tərəfindən 2 faizə qədər icbari tibbi sığorta ödənişlərinin ödənilməsini tələb 
edəcək və qeyri-dövlət və qeyri-neft işçiləri, sahibkarlar və dövlət qulluqçuları kimi əlavə 
qruplar üçün növbəti bir-üç ildə ödənişləri tətbiq edəcək. Eyni zamanda, daxili istehlak 
üçün istehsal olunan nəqliyyat vasitələri üçün benzin, dizel yanacağı və maye qaz, araq 
(vodka), likyor və likyor məmulatları, pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla), siqaret və tütün 
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məmulatları və enerji içkilərinə aksiz vergisi tətbiq olunacaq və bütün bu resurslar İcbari Tibbi 
Sığorta Fondunun maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunacaq. 

2019-cu ildən sosial müavinət və pensiyalar üzrə xərcləmələr də Prezident sərəncamı ilə 40 
faiz artmışdır. Sosial pensiyalar, sosial müavinətlər, güzəştlər və maaşlar üzrə xərcləmələr 
minimum əmək haqqıda artım nəticəsində yüksəlmiş, 2019-cu ildən isə demək olar ki, iki 
dəfə artmışdır. 19 Bu islahatların nəticəsində Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) 
ölkələri arasında ən yüksək minimum pensiya, ikinci ən yüksək maaşları olan ölkədir.

İqtisadi artımda bir qədər bərpadan sonra milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan 
azərbaycanlıların faizi 2016-2018-ci illərdə 5,9 faizdən 5,1 faizə düşmüşdür və işsizlik 
səviyyəsi 5 faizdən 4,9 faizə qədər azalmışdır.20 Lakin azərbaycanlıların yarım milyondan 
çoxu aylıq 175 manatdan aşağı məbləğlə yaşayır. Bundan başqa, Azərbaycanda 
məhsuldarlıqda artım bərabər paylanmamış və iqtisadi qütbləşmə 26,6 faiz olan gəlirlər 
üzrə Cini indeksindən də göründüyü kimi yüksəkdir.  

Səhiyyə və təhsil üzrə ev təsərrüfatı xərcləmələrinin artmasına baxmayaraq, qeyri-
bərabərliklər qalmaqdadır. 2008-2018-ci illərdə ev təsərrüfatlarının aylıq adam başına 
düşən istehlak xərcləmələri səhiyyə xərcləmələrinin 3,6 manatdan 13,8 manata və təhsilə 
1,3 manatdan 5,2 manata qədər artmasını da əhatə edir.21 Buna baxmayaraq, müvafiq 
olaraq 11,6 faiz və 6 faiz olmaqla minimum yaşayış xərcləri və nominal orta əmək haqqıda 
artım yüksək qiymətləri kompensasiya etmək üçün kifayət olmamışdır və bu vacib mal və 
xidmətlərin istehlakında coğrafi yerlər arasında fərqlər mövcuddur.22 Misal üçün şəhər 
yerlərində kişilərin demək olar ki, 50 faizi orta təhsildən sonrakı təhsil pilləsini bitirmişdir, 
kənd yerlərindəki kişilərin isə demək olar ki, 60 faizi yalnız orta məktəb məzunudur.23 

Müdaxilələr: Son illərdə Azərbaycanda beynəlxalq təcrübələrə uyğun olaraq müəllimlərin 
peşəkarlığının artırılması, o cümlədən modul kreditlər sisteminin tətbiqi və ümumi təhsil 
müəllimləri üçün müsabiqə əsasında təlimin keçilməsi məqsədilə sistemli tədbirlər 
həyata keçirilmişdir.  Bununla yanaşı, müəllimlərin işə cəlb olunması üçün şəffaf və 
obyektiv müsabiqə mexanizmi tətbiq olunmuşdur. Peşə təhsilinin infrastrukturu və 
tədris proqramının müasirləşdirilməsi məqsədilə də tədbirlər görülmüşdür. Son illərdə 
ölkədə keçirilmiş ən mühüm islahatlardan biri ali təhsil üzrə yeni maliyyələşdirmə 
mexanizminə keçidin təşkil olunması olmuşdur ki, bu mexanizm ali təhsil müəssisələri 
üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsinin adam başına maliyyələşdirmə 
prinsipinə əsaslanacağını nəzərdə tutur. Eyni zamanda, tələbə stipendiyası proqramları 
və kreditləri ali təhsilə əlçatanlığın, xüsusilə həssas qruplar üçün artırılması məqsədilə 
təşkil olunmuşdur. Prezident sərəncamına əsasən 2019-2023-cü illəri əhatə edən ali 
təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə dövlət proqramı ali təhsilin 
keyfiyyətinin və bu sahədə innovasiyalar və beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması məqsədilə 
2018-ci ildə təsdiq olunmuşdur.  Son illərdə məktəbəqədər təhsil də Təhsil Nazirliyi üçün 
prioritetə çevrilmişdir. Növbəti ildə məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmanın inkişaf etmiş 
ölkələrin indikatorlarına uyğunlaşdırmaq məqsədilə 90 faizə çatdırılması planlaşdırılır.  

Nailiyyətlər: Son illərdə həyata keçirilən geniş təhsil islahatları bir sıra faydalarla 
nəticələnmişdir. İbtidai və orta təhsilə xalis cəlb olunma səviyyəsi yüksəkdir və AMA 
ölkələri ilə bərabərdir (Qrafik 6). Son dörd ildə 17 561 ibtidai məktəb müəllimi UEQT üzrə 
təlim keçmiş və yeni məzmun və tədris materialları hazırlanmış və istifadə olunmuşdur. 
UEQT üzrə dövlət maliyyəsi 2013-cü ildə 24 faizdən 2019-cu ildə 80 faizə qədər artmış, 
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Qrafik 6:
Azərbaycanda və Müqayisə 
olunan Ölkələrdə Təhsil 
Səviyyəsinə görə Təhsilə Xalis 
Cəlb olunma Səviyyələri, 2018 
-ci il və mövcud olduqda, daha 
sonrakı illər

Mənbə: Dünya Bankının İnkişaf İndikatorları

hazırda həm yaşayış əraziləri, həm də tarixən heç bir zaman məktəbə qədər təhsil 
müəssisələrinin olmadığı ucqar kəndlərdə 105 000 nəfərdən artıq uşaq məktəbəqədər 
təhsildən faydalanır. Ölkədə ali təhsil imkanları da genişlənmiş, son beş ildə ali məktəbə 
qəbul olunmuş tələbələrin sayında 21 faiz artım müşahidə olunmuşdur. Bununla yanaşı, 
ali təhsil müəssisələri üçün yeni maliyyələşdirmə mexanizminin tətbiqi nəticəsində hər 
tələbəyə düşən xərclər orta rəqəmlə 30 faiz artırılmışdır. Dövlət büdcəsi hesabına tam 
stipendiyalar 2019/2020-ci illərdə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş həssas sosial 
qruplardan olan 100 nəfərdən artıq tələbəyə verilmişdir. Bu, “hər bir gəncin təhsil alma 
imkanı olmalıdır” konsepsiyasının reallaşdırılmasını mümkün etmişdir. Həmçinin, dövlət 
ali təhsil müəssisələrinə kənd məktəblərindən qəbul payı 2017-2018-ci illərdə təxminən 
1 faiz vahidi artaraq 54 faiz olmuşdur. 2014-2018-ci illərdə ümumi təhsil məktəblərində 
müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirməsi  Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
həyata keçirilmiş və ümumilikdə, 150 000-dən artıq müəllimin həftəlik dərs saatlarının 1,5 
dəfə artması və kənd yerlərindən olan müəllimlər də daxil olmaqla, əmək haqlarının isə iki 
dəfə artması ilə nəticələnmişdir. Belə hərtərəfli müəllim islahatları nəticəsində müəllimlik 
daha rəqabətli və nüfuzlu peşəyə çevrilmişdir. 

Çağırışlar: Təhsilə əlçatanlığın nisbətən genişləndirilməsi və hökumət tərəfindən həyata 
keçirilmiş son səylərə baxmayaraq, Azərbaycan məktəbəqədər və ali təhsil müəssisələrinə 
cəlb olunmada qonşuları arasında ən aşağı göstəricilərdən birinə malikdir və həssas 
qruplardan olan uşaq və gənclər hələ də təhsilə əlçatanlıqda maneələrlə üzləşir. Uşaqların 
inkişafının bütün əsas sahələrində Azərbaycan   müdaxilələri təşkil etsə də, hələ də bu 
səylərin çoxsektoral əlaqələndirilməsi və ya UEQT üzrə hər hansı müəyyən xərcləmə (təhsil 
sektorundan savayı) mövcud deyil və bu da UEQT proqramlarının universal əhatəsinə 
nail olmanı əngəlləyir.  Yalnız Bakının iştirak etdiyi 2018-ci ilin PISA nəticələrinə əsasən 
Azərbaycan şagirdləri oxuma, riyazi biliklər və dəqiq elmlər sahəsində AMA-nın orta 
rəqəmindən çox aşağı nəticə göstərmiş, bu da təxminən iki tədris ilinə bərabərdir və qeyd 
olunmalıdır ki, həssas şagirdlər hətta daha çox geri qalır (Qrafik 7). Azərbaycanda adətən 
digər ölkələrdə tədqiqat və innovasiyaların stimulu kimi çıxış edən ali təhsil müəssisələrinin 
iqtisadiyyat ilə güclü əlaqəsi yoxdur və bu müəssisələr sahibkarlıq və biznesin inkişafını 
stimullaşdırmaq məqsədilə çox az potensiala malikdir. Azərbaycan tədqiqat və inkişafa (Tİ) 
eyni ölçülü ölkələrlə müqayisədə ÜDM-nin faizi olaraq, ən az vəsait xərcləyir (təxminən 0,2 
faiz). Nəticə etibarilə, beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanda tədqiqatın keyfiyyəti nisbətən 
aşağı qiymətləndirilir. Bununla yanaşı, rəqabətli maliyyələşdirmə imkanları məhduddur, bu 
da, həmçinin sektorun inkişafına mane olur.
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Müdaxilələr: Azərbaycan universal ilkin tibbi yardıma nail olma istiqamətində 
valehedici addımlar atmışdır. Fevral 2017-ci ildə icbari tibbi sığorta (İTS) pilot layihəsinin 
tətbiq olunması Azərbaycanda səhiyyə sisteminin transformasiyası istiqamətində 
mühüm addım olmuşdur. Hökumət 2020-ci ilə qədər ölkə səviyyəsində icbari tibbi 
sığorta sisteminin həyata keçirilməsi niyyətindədir və 2020-ci ildə bu təşəbbüs üçün 
26 faiz əlavə maliyyələşdirmə ayırmışdır. Növbəti bir neçə ildə səhiyyə sisteminin 
maliyyələşdirilməsi məqsədilə daha çox resursların səfərbər olunması üçün bəzi innovativ 
strategiyalar, o cümlədən sığorta ödənişləri və aksiz vergilərinin tətbiqi planlaşdırılır. 
Xidmətlərin göstərilməsi şəbəkəsinin səmərəliləşdirilməsi və resurslardan səmərəli 
istifadə olunması məqsədilə əksər səhiyyə ocaqları (bəzi ali səviyyəli xəstəxanalar və/
və ya tədqiqat institutları istisna olmaqla) 2018-ci ildə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin (İTSDA) nəzdində yerləşən “TƏBİB”in (xidmətlərin rəsmi təminatçısı) tərkibinə 
keçmişdir.  Maliyyə resursları da səhiyyə xidmətlərinin tədarükçüsü olan İTSDA vasitəsilə 
yönəldiləcək.  Sonda, icbari tibbi sığorta ilə bağlı tibb müəssisələrinin maddi və texniki 
potensialının gücləndirilməsi məqsədilə xəstəxana infrastrukturunun müasirləşdirilməsi və 
optimallaşdırılması və yeni tibbi avadanlıq və nəqliyyat vasitələrinin alınması istiqamətində 
səylər həyata keçirilmişdir. 

Nailiyyətlər: Azərbaycan səhiyyə sistemində təqdirəlayiq inkişafa nail olmuşdur. İTS 
pilot layihəsi ilə tətbiq olunan dəyişikliklər nəticəsində səhiyyə sistemi artıq üç pilot 
rayonda daha yaxşı nəticələr vermişdir. Stasionar xəstələrin qəbulu və əməliyyatların 
sayı artmış və ilkin tibbi yardıma əhali etimad etməyə başlamışdır.  Resurslara əsaslanan 
maliyyələşdirmədən nəticələrə əsaslanan maliyyələşdirməyə keçid xidmətlərin 
göstərilməsinin səmərəsinin artırılması ilə nəticələnmişdir. Xəstəxana çarpayılarının 
2010-2011-ci illərdə mühüm dərəcədə azalması baş vermiş, əhaliyə çarpayıların düşmə 
əmsalı hər 1000 nəfərə 7,6 çarpayıdan 4,7 çarpayıya qədər azalmış, bu da əhalinin artımını 
nəzərə alaraq,  daha çox İƏİT -nin orta rəqəmi, hər 1000 nəfərə 4,4 çarpayı göstəricisi ilə 
uyğundur.24 Sonda, daha yaxşı təşkil olunmuş ictimai qarşısınıalma kampaniyası 1990-
2016-cı illər arasında ölkədə DALY-nin əsas səbəbləri olan yol qəzaları, yanğınlar, istilik və 
boğulma hallarından ziyanların sayınının azalmasına gətirib çıxarmışdır.

Çağırışlar: Azərbaycan yolxucu olmayan xəstəliklərin (YOX-lar) artan sayı təhlükəsi ilə 
üzləşmişdir. Xəstəlik və ölüm üçün üç əsas risk faktorları yüksək sistolik qan təzyiqi, yüksək 
bədən çəkisi indeksi və siqaret çəkmə və alkoqol qəbuludur. Bu faktorlar Azərbaycanda 
ən çox yayılan xəstəliklərə– ürək damar xəstəlikləri, neoplazmalar (xərçənglə əlaqədar 
orqanizmdə toxumaların anormal şəkildə artması) və tənəffüs yolları infeksiyaları- səbəb 
olur. Bununla yanaşı, son 10 ildə onkoloji xəstəlik və ilkin xəstəlik hallarının artması qısa 
müddətli dövrdə ölüm səviyyəsi baxımından YOX-lar arasında onkoloji xəstəliklərin birinci 
yerdə olacağını bildirir. Nəticə etibarilə, xroniki şərtlərin profilaktikası, erkən aşkarlanması 
və effektiv idarəetməsi sadəcə səhiyyə nəticələrinin yüksəldilməsi üçün vacib deyil, eyni 
zamanda bu, məsrəfli xəstəxana yardımı üçün tələbatın qarşısını ala və ya onu azalda bilər. 
İTS proqramından əldə olunan irəliləyişlərə baxmayaraq, Azərbaycanın səhiyyə sistemi 

Qrafik 7:
Öyrənmə nəticələrinin 
bərabərliyi, 2018-ci il PISA

Mənbə: İƏİT, PISA məlumat bazası
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Qrafik 8:
Ümumi Səhiyyə 
Xərcləmələrində Əhalinin 
Öz Vəsaitləri Hesabına 
Xərcləmələrinin Payı (%) 

Mənbələr: Dünyanın İnkişaf İndikatorları, 
2018; ÜST Qlobal Səhiyyə Xərclərinin 
Məlumat Bazası, 2018

əsasən əhalinin öz vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir, bu da hazırda səhiyyə xərclərinin 
78,6 faizini təşkil edir. Bu rəqəm ÜST-nin tövsiyə etdiyi 20 faizdən çox yuxarıdır (Qrafik 
8). Xəstələr birbaşa mütəxəssislərdən yardım almaq üçün ilkin tibbi yardımdan yayınırlar, 
bu da tibbi yardımın bölünmüş və daha məsrəfli təmin olunmasına və ilkin tibbi yardım 
səviyyəsində qarşısı alına bilən xəstəliklərin zəif idarə olunmasına gətirib çıxarır. Bu, əhali 
tərəfindən maliyyələşdirmə riskindən müdafiəni məhdudlaşdırır və səhiyyə sisteminin 
qeyri-səmərəli və qeyri-bərabər maliyyələşdirmə yoludur. Səhiyyə ocaqlarının xərclərində 
sabit xərclər (əmək haqları və kommunal xərclər) üstünlük təşkil edir, bu, xəstələrin 
müalicəsi və tibbi ləvazimat və avadanlıqların alınması üçün çox az vəsaitin qalması ilə 
nəticələnir. Yekunda, ailə və ilkin tibbi yardım həkimlərinə keçilən təlimlər məhduddur və 
YOX-ların artan payının qarşısının alınması üçün kifayət etmir və ciddi təkmilləşdirmələrin 
həyata keçirilməsini tələb edir.

Müdaxilələr: Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərən 
elementləri mövcuddur. Həm yığım (icbari sosial sığorta sistemi), həm də qeyri-yığım 
müavinət proqramları (dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən/qeyri-yığım sosial yardım) 
mövcuddur. Hökumət həmçinin, xidmətlər və məlumatların toplanılması xidmətlərinin 
səmərəliləşdirilməsi məqsədilə Ünvanlı Sosial Yardım (ÜSY) proqramı üçün istifadə 
olunan məlumat bazası olan elektron məlumat idarəetmə sistemini tətbiq etmişdir.  O, 
eyni zamanda bu yaxınlarda birinci “DOST” idarəsinin25 (“DOST” Dayanıqlı və Operativ 
Sosial Təminat Mərkəzinin azərbaycanca qısaltmasıdır) Bakıda fəaliyyətinə başlamışdır, 
bu mərkəz sosial xidmətləri daha səmərəli göstərmək məqsədilə açılmışdır. “E-sosial 
portalı”nın yerləşdiyi  Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi (MEİS) 2019-cu 
ildə yaradılmış və hazırda burada 16 altsistem və 2 reyestr fəaliyyət göstərir. Şəffaflıq 
baxımından həddən artıq vacib olan bu portal vasitəsilə vətəndaşlar əmək, əlillik, 
məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təhlükəsizlik sahələrində özləri ilə bağlı bütün 
məlumatları əldə edə bilər. Bununla yanaşı, hökumət özəl sektor biznesinin inkişafının 
sürətləndirilməsi və qeyri-formal əməyin azaldılması məqsədilə vergi siyasəti və 
dərəcələrinə də dəyişiklikləri tətbiq etmişdir. 

Nailiyyətlər: 2000-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycan yüksək iqtisadi artım səviyyəsi, 
məşğulluğun artması və pensiya köçürmələri nəticəsində yoxsulluğun azaldılması 
sahəsində nəzərəçarpan irəliləyişlərə imza atmışdır. Xüsusilə, xidmətlər və tikinti 
sektorlarında real əmək haqlarının artması və məşğulluğun yüksəlməsi yoxsulluğun 
azaldılması və iqtisadi orta sinfin genişlənməsinə töhfə vermişdir. Sosial köçürmələr, 
əsasən yığım pensiyaları da yoxsulluğun azaldılmasına töhfə vermiş və əhalinin 40 faiz ən 
yoxsul təbəqəsinin gəlirlərinin artırılmasında mühüm rol oynamışdır. Lakin 2015-ci ildən 
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mənfi şoklar Azərbaycan iqtisadiyyatının nəticələrini zəiflətmiş, yoxsulluğun azaldılmasını 
ləngitmiş və əhalinin böyük hissəsini şoklara həssas etmişdir. Buna baxmayaraq, biznesin 
həyata keçirilməsinin asanlığı baxımından Azərbaycan 175 ölkə arasında 2006-cı ildə 99-
cu pillədən 2019-cu ildə 190 ölkə arasında 25-ci pilləyə yüksəlmişdir.  

Çağırışlar: Bu nailiyyətlərə baxmayaraq, ÜSY 2019-cu ilin sonunda yalnız təxminən 72000 
ailəni əhatə etmişdir.  Bu da əhalinin yalnız təxminən 3 faizini təşkil edir. 2015-ci ilin ev 
təsərrüfatları sorğusuna əsasən (ən son mövcud olan məlumat) ən yoxsul kvantildəki beş 
ailədən yalnız biri ÜSY proqramının benefisiarı olmuşdur, eyni zamanda yoxsulluq üzrə 
regional və şəhər/kənd yerləri arasında qeyri-bərabərliklər də mövcuddur. Bununla yanaşı, 
biznes mühitində əldə olunan nailiyyətlərə baxmayaraq, yüksək faiz dərəcələri ilə verilən 
kreditlər (ildə 18 faiz) və güzəştli kreditlərin məhdud mövcudluğu şirkətlərin, xüsusilə 
kiçik və orta müəssisələrin (KOM-lar) kifayət qədər maliyyə əldə etməsinin qarşısını alır. 
Azərbaycanın ticarət tənzimləmələri və vergiləri yerli bazar üçün artıq istehsalın ixracını 
o qədər də güclü dəstəkləmir, bu isə şirkətlərin qlobal bazarların potensialından istifadə 
etmə imkanlarını əngəlləyir. Bazar institutlarının bərabər fəaliyyət sahəsi, şəffaflıq və tətbiq 
oluna bilən əmlak hüquqları və yaxşı idarə olunan özəl sektoru təmin etməsi üçün mühüm 
tələbat var.  Bunlar hamısı özəl investisiyaların yatırılması və sahibkarlıq üçün vacibdir. 
Yekunda, Azərbaycanda işsizlik Aİ və AMA-nın orta rəqəmindən (müvafiq olaraq, 6,5 və 
6,8) çox aşağı olsa da, qadın və gənclərin işçi qüvvəsində iştirakı məhduddur (Qrafik 9).26,27

Bu nəticəər Azərbaycanın məhsuldarlıq səviyyəsinin azalması və ölkədən beyin axınının 
artması ilə bağlı iki demoqrafik tendensiyanı nəzərə aldıqda, xüsusilə vacib olan işçi 
qüvvəsindən tam istifadə etmədiyini nümayiş edir.

Qrafik 9:
2018-ci ildə Azərbaycanda 
İşsizlik Səviyyəsi

Mənbə: Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

Bu qiymətləndirmə Azərbaycanda insan kapitalının formalaşdırılmasını təmin 
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təhsil və sosial müdafiə proqramlarının əhatəsinin az olması bu öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsi üçün maneədir. Eyni zamanda, ev təsərrüfatlarının səhiyyə və təhsil xərcləri 
arasında da qeyri-bərabərlik mövcuddur. Hökumət sağ qalma, öyrənmənin inkişafını 
sürətləndirən səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə və iş yerləri sahələrində müdaxilələri həyata 
keçirsə də, hər bir sektorda gələcək məhsuldarlıq üçün daimi və artan çağırışların aradan 
qaldırılması azərbaycanlıların, xüsusilə də əksər həssas qrupların gələcək məhsuldarlığının 
təmin olunması istiqamətində zəruri addım olacaq.
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Azər öz yaşında ümumilikdə, sağlam olsa da, uzun müddətdir ki, siqaret çəkir 
və tez-tez tənəffüs yolları infeksiyalarından əziyyət çəkir. Sonra isə onda daimi 
öskürək olur. Ailə həkiminin ziyarəti zamanı həkim ona demişdi ki, öskürmə halı 
siqaret çəkmə nəticəsindədir, lakin Azərə siqaretin necə tərgidilməsi ilə bağlı 
müvafiq yardımı edə bilməyəcək. O, Azəri mütəxəssis yanına göndərmişdir, 
lakin Azər problemin onun siqaret çəkməsindən qaynaqlandığını bildiyindən 
öz vəsaitləri hesabına yüksək xərlcəri ödəmək istəmir. O, siqareti (yenə də) özü 
tərgitməyə çalışacaq.   

Aygül öz ailəsinə evdə bişirilən yeməklər və şirniyyatlarla qayğı göstərməyi sevir. 
Nazik xəmirdən hazırlanan, arasına bal və çəkilmiş qoz-fındıq qatılan zəngin 
şirniyyat olan paxlava bişirməyi sevdiyi mətbəx incisidir. O, uşaqlıqdan bəri 
şirniyyatı sevir. Hərtərəfli səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlıq olmadan o, pre-dibaetik 
olduğunun və onun çəkisinin normaldan yüksək olduğunun, bunun da onu 2-ci 
növ diabet, ürək xəstəliyi və insult üçün həssas etdiyinin fərqində deyil. 

Orxan ailəsinə yardım edə bilmək və indi orta məktəbi bitirdikdən sonra daha da 
müstəqil ola bilmək üçün iş tapmağa çalışır, lakin o, iş tapmaqda çətinlik çəkir.  

Nəcibə, xüsusilə riyaziyyat və biologiya – onun sevimli fənləri üzrə orta məktəbdə 
doğrudan da yaxşı nəticələr göstərir. O, astronavt olmaq istəyir, lakin bunun 
sadəcə bir xəyal olduğunu bilir. O, inanır ki, daha real karyera riyaziyyat və dəqiq 
elmlər üzrə kəndində müəllim işləməkdir, bunu onun kəndindəki bir sıra qadınlar 
edir. O, uşaqları və öyrənməyi sevir və müəllim olmaq xəyalı (və onun gələcəyi 
barədə düşüncələri) onun üzündə təbəssüm yaradır.  

Elçin məktəbdə dostları ilə münasibət qurmağı sevən heyranedici və əylənməyi 
sevən oğlandır. O, sinfi səviyyəsində dərsləri qavramaqda çətinlik çəkir, lakin 
Nəcibənin onun ev tapşırıqlarını məktəbdən sonra onu yaxşı tanıdığına görə 
bəzən müəllimindən də yaxşı izah edərək ona yardım etməsi üçün ayırdığı vaxta 
görə bacısına minnətdardır.

Siyasət, proqramlar
və İsayevlər ailəsi 
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Azərbaycan hökuməti səhiyyə və təhsillə bağlı risklərə məruz qalma nəticəsində meydana 
çıxan çatışmazlıqları aradan qaldıracaq stimulverici investisiyaların yatırılmasında əzimlidir. 
Bu yatırımlar Azərbaycan kontekstində səhiyyə, təhsil və sosial müdafiə sahələrində 
mühüm müdaxilələrə əlçatanlıq və onların keyfiyyətinin artırılması üçün maneələri aradan 
qaldırmalıdır (Qrafik 10). Hər bir sektorda siyasəti formalaşdıran şəxslərlə məsləhətləşmə 
çərçivəsində Azərbaycanda insan kapitalının toplanması üçün mühüm çağırışların 
azaldılmasında effektiv olacağı empirik olaraq nümayiş olunan və ölkədə icrası da mümkün 
olan müdaxilələri müəyyən etmişik. 

Qrafik 10: 
İnvestisiyalar nə zaman 
stimulvericidir?

Təhsil
Təhsil Nazirliyi ilə məsləhətləşmə çərçivəsində Azərbaycanda qısa – orta müddətli 
zaman kəsiyində insan kapitalının inkişafının artırılması üçün iki müdaxiləni 
müəyyən etmişik: (i) keyfiyyətli UEQT-ə əlçatanlığın artırılması məqsədilə 
çoxsektoral mexanizmin formalaşdırılması və (ii) ali təhsildə innovasiyalar, keyfiyyət 
və aktuallığın stimullaşdırılması məqsədilə innovasiyalar fondunun yaradılması. 

Uşaqların erkən inkişafı çoxsahəli prosesdir. Erkən illərində uşaqların müxtəlif ehtiyaclarının 
qarşılanması məqsədilə hökumət tərəfindən müxtəlif sektorlar üzrə həm, üfüqi, həm də 
yerli və milli səviyyələrdə şaquli şəkildə əlaqələndirmə vacibdir. Bir çox ölkələrdə qeyri-
dövlət təşkilatları (istər milli, istərsə də beynəlxalq) UEQT xidmətlərinin göstərilməsində 
iştirak edir, beləliklə də qeyri-dövlət təşkilatları ilə əlaqələndirmə mexanizmləri də vacibdir.  

Təhsil Nazirliyi məktəbəqədər təhsili prioritetləşdirsə də, Azərbaycan hökuməti UEQT 
üzrə hərtərəfli çoxsektoral strategiyanı hələ qəbul etməmişdir. O cümlədən, vahid UEQT 
xidmətləri, tənzimləmələrin hazırlanması və əsas UEQT sektorları, təhsil, səhiyyə və 
sosial müdafiə sahələrində bütöv uşağın formalaşdırılmasını nəzərdə tutaraq, dövlət 
proqramlarının icrası üzrə çərçivənin əlaqələndirilməsindən məsul olan qurum da mövcud 
deyil.  Bu, hökumətin milli strategiyanı hazırlama və məsul sektorlarda UEQT üzrə resursları 
idarəetmə potensialını məhdudlaşdırır. Azərbaycan, xüsusilə həssas şagirdlərə mühüm 
təsirli UEQT üzrə hərtərəfli çoxsektoral strategiyası olan Çilinin təcrübəsindən yararlana 
bilər.
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Chile Crece Contigo (Çili sizinlə böyüyür) sosial-iqtisadi vəziyyətindən asılı 
olmayaraq, inkişaf üçün tam potensialına çata bilmək üçün bütün uşaqlara yardım 
etmək məqsədi daşıyan vahid xidmətlərin göstərilməsi şəbəkəsidir. Üç əsas 
nazirlik CHCC-də iştirak edir: səhiyyə, təhsil və sosial müdafiə. 

Şəbəkə uşaqların inkişafla bağlı tələbləri və onların ailələrinin vaxtında və 
aktual dəstək tələblərinə cavab vermək məqsədilə formalaşdırılmışdır. 
CHCC hamiləlikdən məktəbəqədər təhsilə cəlb olunana (4 yaşlarında) qədər 
hər bir uşağın inkişaf trayektoriyasını izləyir. 2017-ci ildə CHCC ibtidai sinfin 
birinci tsiklinin sonuna qədər uzadılmışdır (4-cü sinfə qədər). CHCC UEQT 
məqsədlərinə nail olmaq üçün uşaq və ailələrin ehtiyaclarından asılı olaraq 
universal və fərqli xidmətləri təmin edir. 

Yaxşı təşkil olunmuş idarəetmə məlumatlar sistemi (İMS) bütün uşaqları 
və fəaliyyətləri, o cümlədən müraciətləri izləyir və bütün UEQT sektorlarına 
əlçatandır.  İzləmə ananın hamiləlik üçün ilkin tibbi müayinəsi zamanı başlayır, bu 
zaman uşaq üçün fərdi qiymətləndirmə kartı yaradılır. CCC xidmət şəbəkəsində 
hər bir əsas təşkilat, o cümlədən ailəyə dəstək qrupu, dövlət səhiyyə sistemi, 
dövlət təhsil sistemi və digər sosial xidmətlərin uşağın sənədlərinə əlçatanlığı 
mövcuddur və uşaq UEQT-nin müxtəlif xidmətlərində inkişaf etdikcə onlardan 
bunun yenilənməsi tələb olunur. Əgər uşaq kifayət qədər qidalanmanın olmaması 
kimi həssaslıq riskinə məruz qalırsa, sistem riskin aradan qaldırılması məqsədilə 
tələb olunan xidməti müəyyən edir. 

CCHC tərəfindən təmin olunan xidmətlərə misallara prenatal qayğı, kiçik uşaqlar 
üçün mütəmadi tibbi müayinələr, valideynlik təhsil və müdaxilələri, erkən uşaqlıq 
və qayğı proqramları, həssas uşaqlar və ailələr, o cümlədən əlil uşaqlar üçün 
ixtisaslaşmış xidmətlər və bütün əhalinin təhsillə bağlı məlumatlandırılması aiddir.  

2017-ci ildə həyata keçirilməyə başladıqdan sonra proqram mühüm dərəcədə 
genişləndirilmiş və onun çox uğurlu olduğu hesab olunur. 2009-cu ilə qədər 
proqramda iştirak edən bələdiyyələrin sayı iki dəfədən artıq artmış və 0-6 yaşlar 
arasında 870 000 nəfərə qədər uşağı, o cümlədən ən həssas 60 faiz ailədən 
olan  uşaqları  əhatə etmişdir. 2017-ci ildə proqramdan 1,7 milyondan çox uşaq 
faydalanmışdır və CCHC-ə ümumi dövlət investisiyalarının həcmi təxminən 426,8 
milyon ABŞ dolları olmuşdur. Bununla yanaşı, bu nəticəyə gəlinmişdir ki, nə qədər 
çox ailə CCHC -nin faydalarından istifadə edərsə və cəmiyyətdə altsistem nə 
qədər uzun fəaliyyət göstərərsə, onun müsbət təsirləri də bir o qədər çox olacaq.  

Bərabərlik və uşaq hüquqları prinsiplərinə əsaslanan güclü siyasi dəstək 
hökumət tərəfindən mühüm dərəcədə maliyyələşmə öhdəliyi ilə birgə CCHC-nin 
yaradılması, miqyasının genişləndirilməsi və dayanıqlığı üçün çox vacib olmuşdur. 
Sonda CCHC-nin dayanıqlığı uşaqların erkən inkişafı üzrə yaxşı təlim keçmiş və 
yaxşı maaş alan peşəkarların, parapeşəkarların, eləcə də təkmilləşdirilmiş və 
mərkəzsizləşdirilmiş idarəetmə və qiymətləndirmə sisteminin hazırlanmasını 
tələb edəcək.

Mənbə: Çili Hökuməti

Chile Crece Contigo (CHCC)
və heç kəs mükəmməl deyil
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Milli iqtisadiyyatın inkişafı və şaxələndiriməsi üçün aktual olan tədqiqatın gücləndirilməsi 
məqsədilə ali təhsil daha rəqabətli maliyyələşdirməyə əlçatanlığı tələb edir. Ali təhsil 
sistemində innovasiyaların dəstəklənməsi məqsədilə istifadə olunan mühüm mexanizmlərdən 
biri innovasiyalar fondudur (həmçinin, rəqabətli fond və ya keyfiyyətin təkmilləşdirilməsi fondu 
kimi tanınır). Bu fondlar sistem səviyyəsində restrukturizasiyanın və ya siyasət islahatlarının 
dəstəklənməsində, xüsusilə effektiv olmasa da, bu, institutlar, dövlətlər və inkişafa yardım 
qurumları tərəfindən tədris, öyrənmə və tədqiqat proqramlarında adaptasiya olunan 
dəyişiklikləri dəstəkləmək məqsədilə davamlı uğurlarla istifadə olunmuşdur.28 Azərbaycanda 
həyata keçirilən ali təhsil sahəsində mühüm islahatları nəzərə alaraq, belə fond daha 
adaptasiya olunan öyrənmə proqramlarına imkan yaradacaq və bunun əhatə dairəsi daha 
sonra daha geniş siyasət tədbirlərinə genişləndirilə bilər.  

İnnovasiya fondlarının dörd əsas faydası var. Birincisi, bu fondların rəqabətli aspekti 
ümumilikdə, onları ali təhsilə dövlət maliyyəsinin ayrılması üçün büdcə planlaşdırılmasına 
əsaslanan daha ənənəvi yanaşmalarla müqayisədə daha səmərəli alətə çevirir. İkincisi, 
onların ali təhsilin keyfiyyətinin artırılması və aktuallığının yüksəldilməsi üçün effektiv 
mexanizmlər olduğu sübut olunmuşdur.  Bununla bağlı, onlar universitetlərdə institusional 
strateji planlaşdırmanın tətbiqinin dəstəklənməsi və institut heyəti arasında “sahibliyin” 
(və ya öhdəliyin) gücləndirilməsi sahəsində, xüsusilə faydalı olmuşdur. Üçüncüsü, onların 
stimul sistemi peşəkar davranışlar və institutun mədəniyyətində sürətli dəyişiklikləri yaradıcı 
təfəkkürə görə mükafatları təmin etməklə təltif edir.   Fond universitet heyətinə iddialarını 
həyata keçirmək, mümkün həll yollarını təcrübədən keçirmək və sınaqdan keçirmək məqsədilə 
imkanları təklif edir. Bu prosesdə onlar tez-tez planlaşdırma və qərar qəbuletmə, liderlik 
tərzləri və iştirak edən institutlarda hesabatlılığı transformasiya edir. Dördüncüsü, innovasiya 
fondları çox çevikdir və dəyişən siyasət prioritetlərinə tez bir zamanda cavab verə bilər. Fond 
institusional uyğunluq meyarları və təkliflərin qiymətləndirilməsi meyarlarının uyğunlaşdırılması 
ilə bir ildən o biri ilə asanlıqla yönəldilə bilər.   

Montoneqroda innovasiyalar fondu ilə bağlı son misal öz konteksintə uyğunlaşdırmaq üçün 
Azərbaycana bəzi dərsləri təqdim edə bilər (Cədvəl 4). Monteneqroda milli innovasiyalar 
sistemində Tİ potensialının gücləndirilməsi məqsədilə Dünya Bankı 2012-2017-ci illərdə Ali 
Təhsil və İnnovasiyalar və Rəqabətlilik üzrə Tədqiqatlar (HERİC) Layihəsini dəstəkləmişdir. Bu 
layihə çərçivəsində o zaman maliyyələşdirilən daha iri Tİ fəaliyyətlərinin maliyyələşdirilməsi 
məqsədilə rəqabətli qrant proqramı formalaşdırılmışdı ki, bu, beynəlxalq əməkdaşlıq və 
kommersiya innovasiyaları nəslinin yaradılması ilə nəticələnsin. Qrantlar Montoneqronun 
tədqiqat institutlarında və ya şirkətlərində beynəlxalq tərəfdaşla birgə Tİ altlayihəsinə təşəbbüs 
etmək məqsədilə müraciət etmiş 12 tədqiqatçıya verilmişdi. Elmlər Nazirliyi təkliflər üçün 
elanı verir və tanınmış beynəlxalq və yerli eksperlərdən ibarət qiymətləndirmə komissiyası 
müxtəlif meyarlar, o cümlədən onların keyfiyyəti, yerli və beynəlxalq sponsorların potensialı 
və gözlənilən elmi və texnoloji nəticələri əsasında onları qiymətləndirir. Hər bir altlayihə üçün 
qrantın üç ilə qədər müddətdə 100 000 - 400 000 avro arasında olacağı gözlənilirdi. Bu isə 
digər vahidlərlə yanaşı, altlayihə liderləri və gənc tədqiqatçılar və texniklərin əmək haqları, 
materiallar və avadanlıq və səyahət xərclərini qarşılayacaqdı. Layihə iqtisadiyyat üçün aktual 
olan yeni məhsullar, patentlər və laboratoriyaların dəstəklənməsində uğurlu olmuşdur. Bu, eyni 
zamanda tədqiqatçılar və biznes sektoru arasında əməkdaşlığı gücləndirmiş, eləcə də milli və 
beynəlxalq tərəfdaşlıqları formalaşdırmışdır.  

Cədvəl 4:
Ali Təhsilin Rəqabətli 
Maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
Beynəlxalq Dərslər

Mənbə: Dünya Bankı

Monteneqro

Ali Təhsil və İnnovasiyalar və Rəqabətlilik üzrə Tədqiqat (HERİC) Layihəsi 
2012-ci ildə Dünya Bankının maliyyələşdirilməsi ilə start verilmişdir

Objective: 
 • Milli innovasiyalar sistemində Tİ potensialının gücləndirilməsi 
 • Dövlət/özəl və ya beynəlxalq Tİ tərəfdaşlıqları və / və ya biznes startapları ilə tədqiqat institutları və ya   
  universitet fakultələri arasında tərəfdaşlıqların təmin olunması məqsədilə 100 000 – 400 000 avro arasında  
  10 qrant 

Nəticələr:
 • İqtisadiyyat üçün aktual olan yeni məhsullar, patentlər və laboratoriyaların inkişafına yardım etmişdir 
 • Tədqiqatçılar və biznes sektoru arasında əməkdaşlığı təkmilləşdirmiş və milli və beynəlxalq
   tərəfdaşlıqları gücləndirmişdir 
 • 10 tərəfdaşlığı formalaşdırmışdır 
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1. 
Daha yaxşı tibbi 
yardımın təmin 
olunması məqsədilə 
maliyyə resurslarının 
səmərəliliyinin 
artırılması

Səhiyyə Nazirliyi ilə məsləhətləşmələr çərçivəsində biz qısa-orta müddətli zaman 
perspektivində iki stimulverici müdaxiləni müəyyən etmişik: (i) daha yaxşı tibbi 
yardımın təmin olunması məqsədilə maliyyə resurslarının səmərəliliyinin artırılması 
və (ii) vahid tibbi yardım modelinin təmin olunması məqsədilə səhiyyə idarəetmə 
sisteminin rəqəmsallaşdırılması.

Səhiyyə büdcəsində planlaşdırılan artımların səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək 
məqsədilə hökumətin bu əlavə resurslardan səmərəli istifadə olunması ilə bağlı planı 
hazırlaması vacib olar. O, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sistemini səhiyyə xidmətlərinin 
passiv alınmasından strateji alınmasına – resurslara əsaslanan maliyyələşdirmədən 
nəticələrə əsaslanan maliyyələşdirməyə - dəyişməklə bu istiqamətdə artıq irəliləyişlərə 
imza atmışdır. Bununla bağlı, tibbi yardımın səmərəliliyinin artırılması, nəticələrinin 
stimullaşdırılması və yardımın keyfiyyətinin artırılması məqsədilə İTSDA hazırda ilkin tibbi 
yardım və xəstəxana yardımı üzrə yeni ödəniş mexanizmlərini hazırlamaqdadır. Lakin 
xidmətlər zərfi qiymətləndirilməli və təkcə sistemin maliyyə dayanıqlığının təmin olunması 
məqsədilə deyil, eyni zamanda tibbi yardımın keyfiyyətinə zəmanət vermək məqsədilə 
yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Bununla yanaşı, hökumət xəstəxana infrastrukturunun 
təmərküzləşməsi və xidmətlərin göstərilməsi şəbəkəsinin optimallaşdırılması məqsədilə 
səylərini davam etdirməlidir. 

Avropada səhiyyə sistemlərinin səmərəli maliyyələşdirilməsi vasitəsilə yardımın keyfiyyətini 
uğurla artıran bir sıra ölkələr vardır. Misal üçün, Estoniyada səhiyyə xidmətlərinin əsas 
tədarükçüsü olan Estoniyanın Tibbi Yardım Fondu (EHİF) keyfiyyət və xərclər baxımından 
ən yaxşı təminatçıları seçmək üzrə meyarları tətbiq etmiş və şəffaf müqavilə prosesini 
formalaşdırmışdır. Tibbi yardım təminatçıları ilə ən azı üç illik müddətə müqavilə bağlanır.  
Stasionar və ambulator mütəxəssislər, eləcə də tibb bacıları üçün sonuncu müqavilə tsikli 
2014-cü ilin birinci rübündə başa çatmışdır. Bu, sadəcə səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi 
sistemi və əhalinin ehtiyaclarındakı dəyişikliklərə uyğun olan deyil, eyni zamanda tibbi 
yardımı daha keyfiyyətlə təmin edən xidmət təminatçılarının prioritetləşdirilməsinin davam 
etdirilməsi məqsədilə selektiv müqavilə meyarlarına dəyişiklik etmək imkanı vermişdir.  Bu 
dəyişikliklər ailə təbabətinə əsaslanan ilkin tibbi yardımın rolunun artması, mütəxəssislərə 
müraciət üçün ilkin tibbi yardım həkiminin təsdiqinin olmasına tələbin və ilkin tibbi yardımın 
profilaktika rolunun tədricən artırılması, daha ali səviyyəli mütəxəssisin xidmətinin daha az, 
lakin daha fokuslanmış rolu və Aİ investisiyaları nəticəsində xəstəxanaların potensialının 
artırılmasını ehtiva edirdi.    

Passiv alışın (digər ifadə ilə tarixən büdcələrin istifadəsi) əksinə olaraq, strateji və ya aktiv 
alış səhiyyə vəsaitlərinin istifadəsində səmərəliliyin artırılması üçün əsas vasitədir. Bu, 
faktiki səhiyyə ehtiyacları və istənilən regional dəyişiklikləri və bu ehtiyaclara ən yaxşı 
cavab verən müdaxilə və xidmətləri və təminatçıların mövcud olması və onların keyfiyyətini 
nəzərə alaraq, bu müdaxilə və xidmətlərin necə alınması və ya təmin olunmasını müəyyən 
etməklə həyata keçirilir.   Estoniyada təminatın optimal təşkilinin təmin olunması məqsədilə 
ambulator mütəxəssis xidmətləri üçün dörd səviyyədə əlçatanlıq müəyyən olunmuşdur, 
bu isə bu xidmətin mürəkkəbliyi və xəstəliyin yayılması ilə sıx əlaqələndirilmişdir (Qrafik 11). 
Bu gün Azərbaycan Estoniyanın üzləşdiyi oxşar məsələlərlə qarşılaşmaqdadır və effektiv 
strateji satınalma siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə bilik və bacarıqlar və sistemləri 
inkişaf etdirmək niyyətindədir. Estoniya təcrübəsi Azərbaycanın əlçatanlıqda olan qeyri-
bərabərlikləri tibbi yardımı təmərküzləşdirərək və onun keyfiyyətini artıraraq aradan 
qaldırmaq niyyətində olduğundan bu ölkə üçün mühüm dərsləri təmin edə bilər.  

Səhiyyə
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Qrafik 11:
Estoniyada Tibbi Yardımın 
Coğrafi Təşkili

Mənbə: Habicht və digərləri (2015)

2. 
Vahid tibbi yardım 
modelinin təmin 
olunması məqsədilə 
səhiyyə idarəetmə 
sisteminin 
rəqəmsallaşdırılması

Azərbaycanın təcrübəsini öyrənə biləcəyi digər ölkələrə Türkiyə, Fransa və Xorvatiya aid 
oluna bilər. Gürcüstan, Qazaxıstan, Rusiya, Moldova, Belarusiya və Qırğızıstan kimi yaxın 
ölkələr də səhiyyənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı islahatlara başlamış və hazırda icrasının 
müxtəlif mərhələlərindədir.  

Dəqiq, tam və müvafiq xəstəxana məlumatlarına əlçatanlığın olması tibbi yardım 
təminatçılarının daha keyfiyyətli və səmərəli, eləcə də xərclər baxımdan səmərəli 
tibbi yardım göstərməsinə imkan yaradır. Tədqiqatlar göstərir ki, səhiyyə məlumatlar 
mübadiləsinə qoşulmuş elektron səhiyyə qeydiyyat (ESQ) sistemlərini ehtiva edən 
elektron səhiyyə təşəbbüsləri lazımsız analizlərin sayını azaldır, inzibati səmərəliliyi artırır 
və müraciətlər, resseptin hazırlanması və xəstəxanadan buraxılış prosesini sürətləndirir.29 
Elektron səhiyyə sistemləri transkripsiya səhvlərinin aradan qaldırılması, bununla da 
dərman səhvlərinin azaldılması və əks təsirli dərmanların yazılması hallarının azaldılması ilə 
xəstələrin təhlükəsizliyini artıra bilər. Bununla yanaşı, xəstələrin xəstəxana məlumatlarının 
toplanması və mübadiləsi üzbəüz yardım təminatçılarının səfərləri üçün mümkün 
alternativləri formalaşdırır, bunlar isə eynilə effektiv, daha az məsrəfli və həm xəstələr, həm 
də xidmət təminatçıları üçün daha səmərəlidir. 

İTS proqramının ölkə səviyyəsində genişləndirilməsinin dəstəklənməsi məqsədilə elektron 
səhiyyə idarəetmə sisteminin yaradılması həm effektiv, həm də səmərəli olan vahid tibbi 
yardımın təmin olunması baxımından vacibdir. Azərbaycanda YOX-ların payının artmasını 
nəzərə alaraq, ilkin tibbi yardım profilaktika və erkən aşkarlamada mühüm rol oynamalıdır, 
bu isə xidmət təminatçıları arasında əməkdaşlığı tələb edir. Bundan əlavə, səhiyyə sistemi 
xəstələrə yönəlik olmalıdır və xəstələrin tibbi qeydlərinin onların təminatçıları üçün onlayn 
mövcud olması ilə xroniki xəstəliklərin daha ümumi müalicəsi mümkün ola bilər.   Elektron 
idarəetmə sisteminin mövcud olması, eyni zamanda dərmanların və təcili tibbi yardımın 
vaxtında təmin olunması üçün məlumalardan iri miqyaslı istifadə, xəstəliklər və ölüm halları 
ilə bağlı statistik məlumatların emalı, səhiyyə sistemində dəyişiklərin proqnozlaşdırılması 
və müxtəlif rayonlara heyət və xidmətlərin paylanılması ilə bağlı dəqiq məlumatların 
toplanması və təhlilinə imkan verəcək. Hökumət rəqəmsal sistemə keçid etmək 
istədiyindən Danimarka, İngiltərə və Niderland kimi Avropa ölkələri systemin inkişafını 
nəzərdən keçirmək üçün çıxırıla biləcək dərsləri və qabaqcıl praktikaları təmin edə bilər 
(Cədvəl 5).

Xəstəliyin üstünlüyünün azalması

Tibbi yardımın mürəkkəbliyinin artırılması

Aşağı

Yüksəkdir

əlç
at

an
lıq

Səviyyə 4            
Ümumi əməliyyat
Daxili xəstəliklər
Otorinolarinologiya
Oftalmologiya
Ginekologiya
Dermalovenerologiya
Psixatriya
Reabilitasiya

Bütün ölkələr

Səviyyə 3
Urologiya
Endekrinologiya
Qastroenterologiya
Kardiologiya
Revmologiya
Nevrologiya
Ortopediya
Pulmonologiya
Pediatriya
Yoluxucu xəstəliklər

Tallinn, Parnu, 
Tartu və İda-Viru

Səviyyə 2
Kardioloji əməliyyat
Pakdiartik əməliyyat
Neyro əməliyyat
Maksillo üz əməliyyatı
Torasik əməliyyat
Damar əməliyyatı
Hekmatologiya
Digər nefrologiya
Onkologiya

Tallin və Tartu

Səviyyə 1
Transplantasiya

Tallin və ya Tartu
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1. 
Ən yoxsul və 
həssas insanların 
dəstəklənməsi 
məqsədilə sosial 
yardım sahəsinə 
investisiyaların daha 
çox yatırılması

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə müzakirələr çərçivəsində biz insan 
kapitalının yaradılması və aktivasiyası məqsədilə iki stimulverici müdaxiləni müəyyən 
etmişik: (i) ən yoxsul və həssas insanların dəstəklənməsi məqsədilə sosial yardım sahəsinə 
investisiyaların daha çox yatırılması və (ii) həssas əhalinin məşğulluq imkanlarına əlçatanlığı 
məqsədilə aktiv əmək bazarı proqramlarının (AƏBP-lər) əhatəsinin və miqyasının 
genişləndirilməsi.

Sosial yardım sahəsinə xərcləmələrin məbləğ və səmərəliliyinin artırılması – hökumət 
2019-cu il və 2020-ci ildə həyata keçirməyə başladığı kimi30 – yoxsullara makroiqtisadi 
şokların mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə müxtəlif tədbirləri həyata keçirmək və 
stabil və dayanıqlı orta sinfi formalaşdırmağa imkan verəcək. Əlavə resurslar yoxsulluğa 
ünvanlanan sosial təhlükəsizlik mexanizmlərinin, xüsusilə Ünvanlı Sosial Yardım (ÜSY) 
proqramının əhatəsinin genişləndirilməsi məqsədilə istifadə oluna bilər, bu, yoxsul ev 
təsərrüfatlarının dayanıqlığını artıracaq və buffer və avtomatik sabitləşdirici kimi çıxış 
edəcək. Yoxsulların və həssas insanların, o cümlədən ÜSY benefisiarlarının “aktivasiyası”, 
əmək bazarı imkanlarından yararlanması məqsədilə parallel investisiyalar da tələb 
olunacaq. Bu təşəbbüslər maaşlı məşğulluq imkanlarının qıt olduğu sahələrdə gəlir gətirən 
fəaliyyətlər və özünü məşğulluğun dəstəklənməsini ehtiva edə bilər. Əlaqələndirilmiş, 
çoxsektoral müdaxilələr yoxsul və həssas insanların insan kapitalı potensialını və 
məhsuldarlığını artırmaq məqsədilə tələb olunacaq.

Sosial Müdafiə
və İş Yerləri

Cədvəl 5:
Elektron Səhiyyə Sistemləri 
– Avropa üzrə Qərarlarla 
bağlı Məqamlar və Qabaqcıl 
Praktikalar
Mənbə: Deutsch və Turisco (2009)

Mövzu 

1. Təşəbbüsün 
    planlaşdırılması 
    və dayanıqlığı

2. Əsas məsələnin 
     idarəetməsi 

3. İdarəçilik və 
     kommunikasiya

4. Texnologiyalar və 
     birgə əməliyyat

5. İcra 

Qərarlarla bağlı məqamlar 

Gözləntilərin müəyyən 
olunması

Dəyərin müəyyən olunması və 
qiymətləndirilməsi

İT ilə bağlı tələblərin müəyyən 
olunması

Maliyyələşdirmə və dayanıqlıq

Məxfilik və təhlükəsizlik

Xəstə identifikasiyası

İdarəçilik

Kommunikasiyalar

Texniki struktur

Standartlar və sertifikatlar

Planlaşdırma

Icraya başlama və dəstək

Qabaqcıl praktikalar/çıxarılan əsas dərslər

Bunlar texnologiyalarla dəstəklənən səhiyyə 
təşəbbüsləridir

Quraşdırılmazdan əvvəl qiymətləndirilən səhiyyə 
qiymətləndirmələrinin ehtiva olunduğu dəyər 
proqramının planının hazırlanması 
Tələblərin müəyyən olunması, vaxtaşırı qiymətlən-
dirmə üzrə geniş miqyas 
Dəyərdən faydalananlar xərcləri ödəməlidir

Seçimlər, məhdudlaşdırılmış məlumatlara müəyyən 
şəxslər tərəfindən əlçatanlığa imkan verməyən rollara 
əsaslanan əlçatanlıqla bağlı üstünlük verilən seçimlərə 
dair ilkin kommunikasiya
Məlumatların paylaşılması – daxil olma, çıxış, 
məhdudiyyətlə daxil olma, daxil olmanın nəzərə alınması 
PHI məlumatlarının təsdiqlənməsi, unikal ID nömrəsi 
üstünlük verilən seçimdir

Bütün maraqlı tərəflərin cəlb olunması, mümkün 
olduğu zaman qərar qəbuletmənin mərkəzləşdirilmə-
si, resurslar üçün müraciət

Səhiyyə islahatı proqramlarının və siyasət ehtiyacları,  
gələcək üçün bünövrənin qarşılanması məqsədilə 
uyğundur
Mütləq olaraq olmalıdır

Siyasətlə güclü əlaqə, dəyişikliklərin dəstəklənməsi 
məqsədilə proses və resursların davamlı 
planlaşdırılması

Tədricən pilotlaşdırma və tətbiq, davamlı dəstək
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2. 
Aktiv əmək bazarı 
proqramlarının 
(AƏBP-lər) miqyas 
və əhatəsinin 
genişləndirilməsi

Mövcud səylərə əsaslanmaqla, hökumət əmək təklifi və tələbi arasında uyğunluğun 
dəstəklənməsi məqsədilə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin (DMX) potensialını gücləndirə 
bilər. Buraya işəgötürənlərin AƏBP-lərin hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirakının 
gücləndirilməsi, habelə böyüklərin peşə təlimi kursları üçün tədris proqramının nəzərdən 
keçirilməsi aid edilə bilər. Bununla yanaşı, daha uyğunlaşdırılmış və müştəriyə yönəlik 
məşğulluq xidmətləri həssas işaxtaranlara və işsizlərə, xüsusilə gənclərin məşğulluğun 
dəstəklənməsi məqsədilə təmin oluna bilər. 

Hazırda Azərbaycanda AƏBP-lər Dövlət Məşğulluq Proqramı (2014-cü ildə pilotlaşdılmış 
və 2016-cı ildə ölkə səviyyəsində genişləndirilmişdir) və qısa müddətli peşəkar təlim və 
“DOST” mərkəzləri tərəfindən təmin olunan ictimai işlərdən ibarətdir.31 AƏBP-lər üçün 
büdcənin ayrılması 2019-2020-ci illərdə artırılsa da (əsasən Özünü Məşğulluq Proqramının 
və ictimai işlərin miqyasının genişləndirilməsi məqsədilə) hökumət aşağıdakılar nəzərdən 
keçirməlidir: (i) xüsusilə, əvvəl iş təcrübəsi olmayan gənclərin təcrübə proqramları və 
maaş güzəştləri vasitəsilə iş başında öyrənməsinin gücləndirilməsi, (ii)  geniş çeşidli, fərqli 
AƏBP-lərin icrası və əlaqələndirilməsi məqsədilə DMX-nin potensialının gücləndirilməsi və 
(iii) daha keyfiyyətli və səmərəli məşğulluq xidmətlərinin təmin olunması məqsədilə DMX-
nin potensialının gücləndirilməsi.  

Bununla yanaşı, hökumət daha çox qadının əmək bazarında iştirak etməsini təşviq etmək 
məqsədilə xüsusi tədbirləri nəzərdən keçirməlidir. Azərbaycan analıq məzuniyyəti ilə 
bağlı qadınların əmək bazarı çatışmazlıqlarının azaldılması məqsədilə oxşar demoqrafik 
çağırışlarla üzləşən Malaziya, Yaponiya, Almaniya və İngiltərə kimi ölkələrdə tətbiq 
olunan uşaqların erkən təhsilinin genişləndirilməsi və çevik iş şərtlərinin dəstəklənməsi 
(məsafədən işləmə, çevik iş saatları və sıxlaşdırılmış iş həftəsi) kimi siyasətlərin tətbiqindən 
faydalana bilər.

Bir çox ölkələrdə uşaqlı valideynlərin sosial müdafiə ilə təmin olunması onların uşaqların erkən təhsili xidmətlərini 
əldə edə bilməsi məqsədilə vacibdir. Uşaq müavinətləri adətən uşaq müəyyən yaşa çatana qədər aylıq müavinətlər 
formasında və ya uşaq doğulan zaman bonuslar formasında verilir. Dünya Bankının 189 ölkədən ibarət məlumat 
bazasında təxminən 84 ölkə uşaq müavinətləri və ya valideynlərə dəstəyi təmin edir. İƏİT-nin əksər yüksək gəlirli 
ölkələri və AMA ölkələri valideynlərə qeyri-vergi müavinətlərini təmin edir (müvafiq olaraq 94 və 92 faiz). 

Dövlətlər konkret olaraq, uşaq qayğısından istifadə etmək üçün də müavinətləri verir.  Dünya Bankının 2018-ci ilin 
“Qadınlar, Biznes və Qanun” hesabatında təhlil olunmuş 100 ölkədən iyirmi doqquzu xüsusilə, uşaq qayğısından 
istifadə etmək məqsədilə valideynlərə müavinət verir. 2017-ci ildə İngiltərə işləyən valideynləri dəstəkləmək 
məqsədilə yeni mexanizmi tətbiq etməyə başlamışdır. Vergilərdən azad uşaq qayğısı üçün münasib olan valideynlər 
qeydiyyadan keçmiş və ya təsdiq olunmuş uşaqlara qayğı təminatçılarına ödəniş etmək üçün onlayn hesab 
yarada bilər. Hökumət valideynin uşaq qayğısı üçün hesabına ödədiyi hər 11,61 ABŞ dollar üçün 2,90 ABŞ dollar 
ekvivalentində dəstəyi təmin edir. Bəzi ölkələrdə müavinətlər valideynlərə, bəzilərində isə birbaşa uşaq qayğısı 
təminatçılarına verilir. Finlandiyada, misal üçün, hökumət məktəb yaşından az olan, bələdiyyə gündəlik qayğı 
mərkəzlərinə qoşulmamış uşaqlar üçün özəl gündəlik qayğı müavinətlərini təmin edir.  Müavinətlər üçün valideynlər 
müraciət etsə də, bu, birbaşa özəl gündəlik qayğı təminatçısına ödənilir.

Mənbə: Dünya Bankı (2018). “Qadınlar, Biznes və Qanun” hesabatının məlumatları.

Kiçik uşaqları olan valideynlərin dəstəklənməsi 
məqsədilə qeyri-vergi müavinətləri
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FƏSİL 5:

İdeyaların
Realizasiyası 
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Bu stimulverici müdaxilələrlə bağlı ideyanın realizasiyasına keçid Azərbaycanda müvafiq 
maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlığı, bu yatırımlar üçün maliyyə sahəsinin genişləndi-
rilməsi, nəticələrdən dərs çıxarılmasına fokuslanma, xarici tərəfdaşlıqlardan istifadə və 
insan kapitalı ilə bağlı müdaxilələrə əlçatanlığın sürətləndirilməsi məqsədilə texnologi-
yalardan istifadəni tələb edəcək.  

İnsan kapitalı investisiyalarının çoxsektoral xarakterini nəzərə alaraq, insan kapitalının 
inkişafı ilə bağlı strategiyanın hazırlanması və onun icrası məqsədilə nazirliklərarası işçi 
qrupun yaradılması Azərbaycanda insan kapitalı ilə bağlı gündəliyin həyata keçirilməsi 
üçün vacibdir. Azərbaycanda mövcud resurslar və stimullardan istifadəni əngəlləyən dövlət 
qurumlarının sərt strukturunda departmentalizmlə bağlı mövcud problemin aradan qaldırıl-
ması məqsədilə Maliyyə, İqtisadiyyat, Təhsil, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirlikləri belə heyətin tərkib hissəsi olmalıdırlar. Bu heyət müvafiq ali təhsil institutları, 
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və inkişaf tərəfdaşlarının konsorsiumu ilə birgə insan kap-
italının inkişafı ilə bağlı milli məqsədlərin razılaşdırılmış formalaşdırılmasını dəstəkləmək 
məqsədilə İnsan Kapitalı Mərkəzini yarada bilər. 

Azərbaycanda təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə sahələrində maliyyə investisiyalarının 
son zamanlarda artırılması təqdirəlayiq addımdır. Lakin məqsədli nəticələrə nail olmaq 
məqsədilə tələb olunan resursların hesablanması üçün təklif olunan müdaxilələrin dəyəri 
hesablanmalıdır. Əlavə mallara əlavə aksiz vergilərinin qoyulması ilə daha çox daxili resurs-
ların səfərbər olunması, eləcə də vergi toplanılması prosesinin optimallaşdırılması zəruri 
ola bilər. Misal üçün, siyasəti formalaşdıran şəxslər kiçik və orta müəssisələr üçün vergiləri 
sadələşdirməyi (bu isə öz növbəsində korrupsiyanın azaldılmasına yardım edə bilər) və / və 
ya mexaniki sənədləşdirməyə sərf olunan vaxt və səylərin azaldılması məqsədilə elektron 
sənədləşdirmənin yaradılmasını nəzərdən keçirə bilər. Bu, eyni zamanda hazırki xər-
cləmələrin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə də vacibdir. İnsan kapitalı nəticələri geridə 
qalan rayon və qruplara ünvanlanma da xərclənən vəsaitlərdən əldə olunan faydaları 
maksimuma çatdıra və öyrənmə və səhiyyə nəticələrinin təkmilləşdirilməsi üzrə tərəqqini 
qeyri-bərabərlikləri azaltmaqla sürətləndirə bilər.  

Menecment elminin turizmlərindən biri də “ölçülə bilməyən heç nə idarə oluna bilməz” 
prinsipidir. Dəqiq və vaxtında məlumatların olması və onlara əlçatanlıq faktlara söykənən 
siyasətin formalaşdırılması, nəticələrin qiymətləndirilməsi, qıt resursların ən effektiv isti-
fadəyə yönəldilməsi və insan kapitalının formalaşdırılmasının monitorinq və idarəetməsi 
üçün vacibdir. Azərbaycanda sosial sektorlarda məlumatların toplanması və idarəetməsi-
nin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Misal üçün, əmək bazarında irəliləyişlərin (təklif və tələb) 
ev təsərrüfatları ilə bağlı sorğular, işçi qüvvəsi ilə bağlı sorğular və müəssisələrlə bağlı 
sorğulardan əldə olunaraq qiymətləndirilməsi məqsədilə daha çox məlumatlara ehiyac 
yüksəkdir.   Hökumət sosial sektorlarda vaxtaşırı məlumatların toplanılmasına mühüm 
investisiyalar yatırsa da, siyasəti formalaşdıran şəxslərin məlumatlandırılması üçün bu 
məlumatların çox az təhlili aparılır.  

Ümumicəmiyyət 
səviyyəli yanaşma

Resursların 
Səfərbər olunması 
və Maksimuma 
çatdırılması 

Qiymətləndirmə, 
Öyrənmə və 
Adaptasiya
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Xarici 
Tərəfdaşlıqlardan 
İstifadə 

Azərbaycan hökuməti insan kapitalının inkişafı məqsədinə uyğun olan, təklif olunan 
müdaxilələrin hazırlanması sahəsində texniki bilik və bacarıqlar baxımından müqayisəli 
üstünlüyü olan və insan kapitalı ilə bağlı stimulverici investisiyalar üçün maliyyə dəstəyini 
təmin edə bilən xarici maraqlı tərəflərlə strateji tərəfdaşlıqları yaratmağa ehtiyac duya 
bilər. Dünya Bankı Qrupu belə tərəfdaşlardandır. Bankın Azərbaycan üzrə 2016-2020-
ci maliyyə illərini əhatə edən Ölkə Tərəfdaşlıq Çərçivəsi orta müddətli zaman kəsiy-
ində insan kapitalının inkişafını prioritet investisiya kimi müəyyən edir. Qlobal səviyyədə 
strateji investisiyaların strukturlaşdırılması və onların həyata keçirilməsi sahəsində geniş 
təcrübəsinə əsaslanaraq, Dünya Bankı Qrupu Azərbaycanda səhiyyə, təhsil və sosial 
müdafiə sahələrində stimulverici investisiyaların həyata keçirilməsi üçün zəruri olan texniki 
potensialı yaratmaq üçün yaxşı mövqedədir. Bank, həmçinin digər inkişaf tərəfdaşları və 
yerli maraqlı tərəfləri cəlb edə və bu investisiyalar üçün mühüm maliyyə resurslarını təmin 
edə bilər.  

Azərbaycanın İKT sektoru tam inkişaf etməsə də, insan kapitalının formalaşdırılmasının 
gücləndirilməsi məqsədilə texnologiyaların tətbiqi üçün potensial mövcuddur. Misal üçün, 
vahid elektron səhiyyə infrastrukturunun olması xidmətlərin keyfiyyətini artıracaq, onları 
az məsrəfli edəcək, səhiyyə xidmətlərinin mövcudluğunu artıracaq və standart elektron 
tibbi qeydlər və rəqəmsal resseptlərə əlçatanlığı genişləndirəcək. İKT, həmçinin, elektron 
kitablar, elektron seminarlar, açıq əlçatanlığı olan təhsil materialları, məsafədən öyrənmə 
və veblə dəstəklənən imtahanlar vasitəsilə elektron öyrənməni təmin edə bilər və müəl-
limlər üçün elektron resurslar, eləcə də həmkarlararası mübadilə veb səhifələrini yarada 
bilər. Bundan əlavə, Azərbaycanın nisbətən yüksək adam başına düşən gəlirlərinə baxma-
yaraq, əhalinin üçdə birindən azının bank hesabı var və əhalinin yalnız dörddə birinin debit 
kartı var. Lakin mobil puldan istifadənin artırılması ölkədə maliyyə inkluzivliyini artıra bilər.  
Qeyd etmək vacibdir ki, tenxologiyaların bu sahədə tətbiqinin, eləcə də özü-özlüyündə 
azərbaycanlıların rəqəmsal bacarıqlarının artırılması və hamıya əlçatan olduğu təqdirdə, 
qeyri-bərabərliklərin azaldılması potensialı var.

Təsirlərin 
Sürətləndirilməsi 
məqsədilə 
Texnologiyaların 
Tətbiqi 
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FƏSİL 6:

İnsan Kapitalının 
İnkişafı üzrə Strateji 
Baxışa Doğru
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Sinqapur müstəqillik qazandıqdan sonra onun iqtisadi perspektivləri heç bir təbii sərvətləri 
olmayan, 2 milyon insanın məskunlaşdığı kiçik ada ölkəsi olduğundan qeyri-müəyyən 
idi. On illiklər sonra Sinqapur 2018-ci ildə adam başına düşən ÜDM 58 248 ABŞ dolları 
olan ən rəqabətədavamlı iqtisadiyyatlardan birinə çevrildi. Sinqapurun sürətli iqtisadi 
artımı əsasən istehsal və xidmətlər sektorlarının genişləndirilməsindən qaynaqlanmışdır, 
bu isə insan kapitalına investisiyalarla bağlı strateji baxışın olması ilə təmin olunmuşdur 
(aşağıdakı haşiyəyə bax).32 Sinqapur hazırda insan kapitalının inkişafı baxımından dünyada 
ən yaxşı reytinqli ölkələrdəndir. Sinqapurla bağlı fakt əhalinin sağlam, bilikli, bacarıqlı və 
yüksək məhsuldarlığı olan iş yerlərinə uyğun olmasının təmin olunması ilə iqtisadi artım 
baxımından nələrə nail oluna biləcəyini nümayiş edir. 

Sinqapur təxminən 5,6 milyon insanın məskunlaşdığı kiçik ölkədir. Təbii sərvətləri olmayan Sinqapurun iqtisadi artımı 
insan kapitalına investisiyalara diqqət ayırmasından qaynaqlanmışdır. Bu nəticələr heyrətamizdir. 1965-2017-ci illər 
arasında Sinqapurun adam başına düşən ÜDM sabit olaraq 2010-cu ilin ABŞ dolları ilə 4000 ABŞ dollarından 58 248 
ABŞ dollarına qədər yüksəlmişdir. 
1960-cı illərin əvvələrindən 1990-cı illərin sonlarına doğru təhsilli və bacarıqlı işçi qüvvəsi iqtisadi şaxələndirməni 
və ixracın artmasını sürətləndirmişdir. Təhsil sahəsinə ilkin investisiyalar əməklə intensiv istehsal üzrə əsas təhsilin 
əhatəsinin artırılmasına fokuslanmışdı. Lakin hökumət mütərəqqi olaraq diqqətini əsas təhsilin əhatəsindən yuxarı 
orta, ali və peşə təhsilinin keyfiyyətinin artırılmasına yönəltmişdir. 

Bu müddət ərzində insan resurslarının inkişafı hər bir strateji iqtisadi planın əsas elementi olmuşdur. Hökumət 
qurumu olan İşçi qüvvəsi Nazirliyi insan kapitalının inkişafı siyasətinə rəhbərlik etmək məqsədilə yaradılmışdır. “İşçi 
qüvvəsi 21” strategiyası Sinqapurun işçi bacarıqları və biliklərinin stabil olaraq təkmilləşdirilməsi ilə dünyanın istedad 
paytaxtına çevrilməsini təmin etmə planını ehtiva edirdi. Misal üçün bacarıqların inkişafı fondu vasitəsilə işəgötürənlər 
bacarıqların inkişafına töhfə verməyə vadar olunurdu.  

Öyrənməyə investisiyaların yatırılması tibbi yardıma əlçatanlığı dəstəkləyən səhiyyə sisteminin inkişaf etdirilməsi 
səyləri ilə parallel aparılmalıdır. Dövlət tənzimləməsi səhiyyə xərclərinin azaldılmasını stimullaşdırmış və əsasən dövlət 
obyektləri və dövlət tərəfindən işlə təmin olunan həkimlərə əlçatanlıqla bağlı maliyyə maneələrini aradan qaldırmışdır 
və dərmanların xərclərinin qarşılanması müəyyən olunmuşdur. Sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatın geniş şəkildə 
formallaşdırılması Sinqapurun fərdi əmək səviyyəsində səhiyyə əmanəti hesablarına əmək haqqı fondu vergiləri 
hesabına maliyyələşdirilən tibbi sığortanın icrasına imkan vermişdir.  Xəstəxanaya yerləşdirilmə xidmətinin əhatəsinin 
məhdudlaşdırılması və dövlət xərcləmələrinin məhdudlaşdırılması bu “Medisave” (tərc.-səhiyyə əmanətləri) hesabları 
çərçivəsində səhiyyə xərcləmələrini  daha da məhdudlaşdırmışdır. “Medishield” (tərc.- tibbi müdafiə) vasitəsilə əsas 
və ya uzanan xəstəliklə bağlı xərcləri qarşılamaq məqsədilə bütün sığortalılara ayrılmış, “Medifund” (tərc. – səhiyyə 
vəsaitləri) vasitəsilə isə həssas qruplar ümumi dövlət xərcləmələri vasitəsilə əhatə olunmuşdur. 

Sinqapur hazırda yüksək gəlirli ölkədir və dünyada ən yaxşı insan kapitalı nəticələrinə malikdir.  Bu gün Sinqapurda 
doğulan uşaq hazırki səhiyyə və öyrənmə mühitini nəzərə alaraq böyüdükdə tam məhsuldarlığının 88 faizini nümayiş 
edəcək. Sinqapur misalı insan kapitalı investisiyalarına strateji baxışın qəbul olunması ilə əldə oluna bilən potensial 
faydaları nümayiş edir. 

Sinqapurun İqtisadi İnkişaf Möcüzəsi: Strateji 
İnsan Kapitalı İnvestisiyalarından qaynaqlanır
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Bu qiymətləndirmə Azərbaycanın ən dəyərli resursu olan onun insanlarının istifadə 
olunması məqsədilə çoxsektoral gündəliyin hazırlanması, planlaşdırılması və 
maliyyələşdirilməsi üçün başlanğıc nöqtəsidir. Biz insan kapitalının formalaşdırılması 
vəziyyətini uşaqların həyatda qalması və qidalanması baxımından uğurları vurğulayaraq, 
yetkinlikdə məhsuldarlığı məhdudlaşdıran məktəbə cəlb olunma, öyrənmə nəticələri və 
sağlam ömür uzunluğu ilə bağlı çatışmazlıqları qeyd edərək təhlil etdik. Biz insan kapitalının 
inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə imkanları maliyyə sahəsinin məhdudluğu, əsas 
səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə və iş yerləri ilə bağlı müdaxilələrin əhatəsi və keyfiyyəti 
ilə bağlı çatışmazlıqlar, insan kapitalına ev təsərrüfatlarının xərcləmələrindəki qeyri-
bərabərliklərlə meydana çıxan maneələri qeyd etməklə müəyyən etdik. Nəhayət, milli 
siyasəti formalaşdıran şəxslərlə tərəfdaşlıq çərçivəsində biz Azərbaycanda səhiyyə və 
öyrənmə üçün maneələrə ünvanlanmaq məqsədilə müxtəlif stimulverici investisiyaları 
müəyyən etmişik. 

Azərbaycanda insan kapitalı ilə bağlı siyasət dialoqunun növbəti fazası bu strategiyanın 
praktikada tətbiqinə diqqətin ayrılması olmalıdır. Bu aşağıdakıları ehtiva edəcək: (i) təklif 
olunan stimulverici müdaxilələr üzrə icra planının hazırlanması, (ii) hər bir müdaxilənin 
dəyərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi, (iii) strategiyanın və 
insan kapitalı nəticələri ilə bağlı növbəti dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üzrə tərəqqinin 
monitorinqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən olunması, (iv) zəif insan kapitalı nəticələri 
nümayiş edən sosial qruplar və ya rayonlara ünvanlı investisiyaların yatırılması üzrə meyar 
və mexanizmlərin müəyyən olunması və (v) bu islahatların maliyyələşdirilməsi, o cümlədən 
vergi idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, yeni vergilərin tətbiqi, dövlət büdcəsində insan 
kapitalı ilə bağlı xərcləmələrin yenidən prioritetləşdirilməsi və ayrı-ayrı sektorlar tərəfindən 
xərcləmələrin səmərəliliyinin artırılması üçün seçimlərin müəyyən olunması. Dünya Bankı 
Qrupu bu iddialı strategiyanın icrası və realizasiyası üzrə texniki və maliyyə dəstəyini təmin 
etməyə hazırdır. 

Azərbaycan üçün insan kapitalının inkişafı ilə bağlı fəaliyyətin olmamasının əvəzi 
ağırlaşmaqdadır. Ölkələrin iqtisadi inkişafın dayanıqlığının təmin olunması, gələcəyin 
daha yüksək bacarıq tələb edən iş yerləri üçün işçi qüvvəsinin hazırlanması və qlobal 
iqtisadiyyatda səmərəliliklə rəqabət aparmaq məqsədilə insan kapitalına daha çox 
investisiya yatırması ilə bağlı qlobal sübutlar artmaqdadır. Sürətlə təkamül edən bilik 
iqtisadiyyatı inkişaf etmiş və Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda 
yüksək tələbatlı bacarıqlara ödənişi yüksəldir. Lakin ölkənin bacarıqsız və bacarıqları 
uyğun gəlməyən işçi qüvvəsi və xroniki xəstəliklərin payının artması insan kapitalının 
formalaşdırılması səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə hər hansı islahat olmadıqda orta 
– uzun müddətli dövrdə mühüm çağırışlar yaradır. Nəticə etibarilə, Azərbaycan hazırda 
dönüş nöqtəsindədir. İnsan kapitalına investisiyalar imkanların qeyri-bərabərliyini azaltma, 
iqtisadi şoklar zamanı tələbatı, fasiləsiz istehlakı stabilləşdirmə və struktur dəyişiklikləri 
zamanı həssas insanları müdafiə etmə yollarından biri ola bilər.  İsayevlər kimi ailələr üçün 
bu günün keyfiyyətli səhiyyə, öyrənmə imkanları, sosial müdafiə və əmək bazarı ilə bağlı 
müdaxilələrə əlçatanlığa investisiyaların yatırılmasına dair qərarı  sabah qlobal bazarda 
onların rəqabət aparma potensialını müəyyən edəcək.

Sinqapurdan iki dəfə artıq 
insan kapitalı potensialı 
ilə Azərbaycan yüksək 
gəlirli ölkələr siyahısında 
Sinqapura qoşula bilər.
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