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Daha da inkişaf etmək üçün Azərbaycan insan kapitalına daha çox və daha 
səmərəli sərmayə qoymalıdır, Dünya Bankının yeni hesabatında deyilir  

BAKI, 24 fevral 2023-cü il — Dünya Bankının yeni hesabatına görə, Azərbaycan son on ildə insan kapitalını 
ən çox inkişaf etdirmiş ölkələrdən biri olsa da, insan inkişafı nəticələrinə görə hələ də eyni gəlir səviyyəsinə 
malik ölkələrdən geri qalır. Avropa İttifaqının dəstəyi ilə hazırlanan və bu gün Azərbaycan hökuməti, inkişaf 
tərəfdaşları, vətəndaş cəmiyyəti və media nümayəndələrinə təqdim edilən “Azərbaycan İnsan Kapitalı İcmalı” 
hesabatında qeyd olunur ki, yüksək gəlir statusuna nail olmaq yalnız yaxşı təhsilli, sağlam və sosial cəhətdən 
müdafiə olunan əhali ilə mümkündür. 
 
İnsan Kapitalı İcmalının (İKİ) məqsədi Azərbaycanda insan kapitalı sahəsində əsas aspektləri və çağırışları 
qiymətləndirmək, gücləndirilməsi zəruri olan əsas insan kapitalı nəticələrini müəyyən etmək, və bu nəticələri 
daha da yaxşılaşdırmaq üçün ölkə üçün spesifik siyasət tədbirlərini təklif etmək yolu ilə 2030-cu ilə qədər 
Milli Prioritetlərin və 2022-2026-cı illər üzrə Sosial-İqtisadi İnkişaf Strategiyasının həyata keçirilməsində 
Azərbaycan Hökumətinə dəstək verməkdir.  
 
“Rəqabətli insan kapitalına malik dinamik və inklüziv cəmiyyətin yaradılması yeni milli strategiyada 
Azərbaycanın milli prioritetlərindən biridir”, - deyə Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Sara 
Maykl bildirib. "Ümid edirəm ki, bu gün təqdim etdiyimiz hesabat müvafiq yeni siyasət tədbirlərinin 
formalaşdırılmasını dəstəkləmək üçün faydalı məlumatlar və sübutlar təqdim edəcək". 
 
Dünya Bankının gələcək nəsil işçilərin gözlənilən məhsuldarlığını onların təhsil və sağlamlıq nəticələrinə 
görə ölçən İnsan Kapitalı İndeksinə (HCI) əsasən, bu gün doğulan Azərbaycanlı uşaqlar 18 yaşa qədər 
potensial məhsuldarlığının yalnız 58 faizinə nail ola biləcək. Azərbaycanda uşaq və yeniyetmələr ölkənin 
gəlir səviyyəsinə münasibətdə nisbətən zəif sağlamlıq və aşağı öyrənmə nəticələrinə malikdirlər. Bu da 
onların gələcəkdə daha aşağı məhsuldarlıq  nümayiş etdirməsinə səbəb olur. Yeni təhlil bəzi ciddi nəticələrə 
gəlir: 4 yaşında təhsilə başlayan uşaqlar 18 yaşında cəmi 8,3 illə bərabər faktiki öyrənmə müddətinə malik 
olurlar. Bu gün doğulan uşaqlar orta hesabla yalnız 0,9 il ali təhsil alacaqlarını gözləyə bilərlər. Bu arada 
qeyri-infeksion xəstəliklərdən 30-70 yaş arasında ölmə ehtimalı çox yüksək olaraq 22 faizə çatır. 
 
Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə İnsan İnkişafı üzrə Direktoru Fadia Saadah bildirib ki, 
- “Azərbaycan gələcəkdə vəziyyəti bir çox yolla yaxşılaşdıraq bilər. Keyfiyyətli təhsilə bərabər çıxışın, ən 
yoxsul və həssas əhali qrupları üçün səhiyyə, sosial müdafiə və məşğulluq xidmətlərinin təmin edilməsi 
vətəndaşların və icmaların tam potensiallarına çatmasını təmin etmək üçün ölkəni doğru istiqamətə 
yönəltməyə kömək edəcək”. 
 
Hesabat Dünya Bankı tərəfindən Aİ-nin Qonşuluq Mexanizminin Struktur İslahatları Fondundan ayrılan 
maliyyə vəsaiti hesabına hazırlanıb. 
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