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Təhsilin böyük perspektivi var

İşlər və yüksək gəlirlər
Yoxsulluğun azalması

Məhsuldarlıq və artım
Yoxsulluğun azalması

Sağlam və daha yaxşı təhsilli ailələr 
Dayanıqlıq və uyğunlaşma

Daha yaxşı qurumlar/xidmətlərin çatdırılması
Vətəndaş fəallığı və sosial birlik
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Məktəb təhsili illəri Öyrənməklə eyni deyil
25-29 yaşlarda məktəb təhsili illərinin orta göstəricisi, bilik əldə olunmasına uyğunlaşdırılıb 

və uyğunlaşdırılmayıb
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Dünya İnkişaf Hesabatı 2019

ƏMƏYİN DƏYİŞƏN TƏBİƏTİ



http://www.worldbank.org/en/publication/wdr201
9

570 000 yükləmə və 
hesablama davam edir



Əməyin dəyişən təbiəti

Texnoloji İrəliləyiş iş 
imkanlarını genişləndirə bilər

Texniki dəyişiklik qeyri-
müntəzəm koqnitiv/idrak
tapşırıqlarında işləri daha 

intensiv edir

Daha möhkəm sosial 
müdafiə: İş yerlərini deyil, 
insanları mühafizə etmək

Təkmil və sosial-mənəvi 
bacarıqlar daha çox vacibə 

çevrilir

Texnologiya insanların necə işləməsini 
və onların iş şərtlərini dəyişir
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Source: WDR 2019 based on World Bank (2016); Arntz, Gregory, and Zierahn (2016); David (2017); Hallward- Driemeier and Nayyar (2018)

Avtomatlaşdırma nəticəsində risk altında olan iş 

yerlərinin faiz qiymətləndirmələri



Sənaye işləri Qərbdə azalır, Şərqdə isə artır

S
ə
n
a
y
e
d

ə
m

ə
şğ

u
ll

u
q
 (
c
ə
m

i 
m

ə
şğ

u
ll
u
ğ
u
n
 %

-i
)



Ölkələr necə töhvə verə bilər?



Problemlərin həll edilməsi

Bilik əldəetmə

Kommunikasiya

Şəxsi

Sosial

Müvafiq bacarıqlara sərmayə yatırın

Patrinos



Təhsil 4.0?

1-ci
Məktəb 
binası, 

müəllim, 
tələbələr

2-ci

Əməkdaşlıq, 
texnologiya, 

vasitəçi

3-cü

Əlaqə 
qurulub, 

şəxsiləşdirilib, 
açıq giriş

4-cü

Müstəqil və 
məqsədli 

davamlı təhsil



• Təhsilin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq  
məsrəflidir

• Koqnitiv/idrak bacarıqlarının
artırılması çətindir, inkişaf etməkdə
olan ölkələr çox geridə qalır

• Qeyri-koqnitiv bacarıqların necə 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dəlillər 
məhduddur

Təhsil sistemləri üçün təsirlər: çağırışlar



İnsan kapitalı layihəsi

Ədalətlilik və iqtisadi artım üçün 
insanlara daha çox və daha yaxşı 
sərmayələrin yatırılmasını 
sürətləndirmək üçün qlobal 
təşəbbüs

İlkin tibbi yardım və təhsil sürətlə 
dəyişən dünyada uşaqları yetkin fərd 
kimi uğur qazanmağa hazırlayır

İnsan Kapitalı İndeksi Qiymətləndirmə və tədqiqat



HƏYATDA 
QALMAQ

Həyatda qala 
bilməyən 
uşaqlar 

gələcək işçilər 
olmaq üçün 
böyümürlər

MƏKTƏB

Keyfiyyətli 
məktəb 
illərinin 
gələcək 
işçilərin 

məhsuldarlığı
na töhfəsi

SAĞLAMLIQ

Sağlamlığın 
(yetkin fərdin 
orta həyatda 

qalma nisbəti və 
inkişafdan 

qalma) gələcək 
işçilərin 

məhsuldarlığına 
töhfəsi

İnsan Kapitalı İndeksi



HƏYATDA QALMAQ
Bu gün dünyaya gələn uşaq məktəb 
yaşına qədər həyatda qalacaq? 

MƏKTƏB
Nə qədər məktəb bitirəcək və nə 
qədər bilik əldə edəcək? 

SƏHİYYƏ
Onlar məktəbi bitirəndən sonra təhsili 
davam etdirmə və / və ya işləmək 
üçün sağlamlıqları qaydasında 
olacaq?  

Yaşadığı ölkədə üstünlük 
təşkil edən zəif səhiyyə və 
təhsil risklərini nəzərə 
alaraq, bu gün dünyaya 
gələn uşağın 18 yaşına 
qədər nə qədər insan 
kapitalı əldə etməsi 
gözlənilir?

Üç maddə gələcək nəslin insan 
kapitalının əsas elementlərini əks etdirir:

İnsan Kapitalı İndeksi: Tarix



HƏYATDA 
QALMAQ

İNSAN KAPİTALI İNDEKSİ : Sərhəddə olan məsafə

MƏKTƏB SƏHİYYƏ HCI

x =x

Həyatda qala 
bilməyən uşaqlar 

gələcək işçilər 
olmaq üçün yaşa 

dolmurlar

Keyfiyyətli məktəb 
illərinin gələcək 

işçilərin 
məhsuldarlığına 

töhfəsi

Sağlamlığın (yetkin 
fərdin orta 

həyatda qalma 
nisbəti və 

inkişafdan qalma)
gələcək işçilərin 
məhsuldarlığına 

töhfəsi

Gələcək işçinin 
məhsuldarlığı

(tam təhsil və tam 
sağlamlıq
meyarına
nisbətən)
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İnsan Kapitalı İndeksi 2018

Mənbə: Dünya Bankı i şçi heyətinin hesablamaları



Dünya üzrə, qızlar və oğlanlar üçün əlaqəli test balları
Ümumdünya orta göstəricisi 431

Məlumat yoxdu
Dördüncü
Üçüncü
İkinci
Birinci



537 538 538 542 545 548
562 563 563

581

Bilik əldəetmə nəticələri: Ən yüksək HLO (uyğunlaşdırılmış bilik 
əldəetmə nəticələri) nəticələri göstərənlər



Azərbaycan



Azərbaycan öz gəlir qrupunda orta səviyyədən 
aşağı nəticə göstərir

Azərbaycan hal-hazırda 157 ölkə arasında 69-cu pillədə qərarlaşır



HCI-da öz gəlir səviyyəsindən AŞAĞI nəticə göstərir



Bilik əldəetmə boşluğu

Gözlənilən məktəb illəri
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Azərbaycan üçün insan kapitalı indeksinin açılması

Göstərici                                                                     Azərbaycan Avropa və Mərkəzi Asiya

HCİ Komponent 1: Həyatda qalma
5 yaşına qədər həyatda qalma ehtimalı               0.977
HCİ Komponent 2: Məktəb
Gözlənilən məktəb illəri                                             11.6
Əlaqələndirilmiş test balları                                       472
HCİ Komponent 3: Səhiyyə 
15-60 yaşlarında həyatda qalma dərəcəsi              0.872
5 yaşdan aşağı inkişafdan qalmayan uşaqların
bir hissəsi                                                                     0.820
İnsan Kapitalı İndeksi (HCI) 0.60

0.993

13.0
495

0.900

0.881
0.70



İqtisadi inkişafı nəzərə alsaq Azərbaycan
orta nəticə göstərir





Azərbaycanda uyğunlaşdırılmış məktəb təhsili illəri 
gözlənilən məktəb təhsili illərindən 3 il aşağıdır

İran 

TürkiyəAzərbaycan

Rusiya İrlandiya
Polşa

Finlandiya Yaponiya Koreya

Sinqapur
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Expected Years of School Learning-Adjusted Years of SchoolGözlənilən məktəb illəri Bilik əldəetməyə uyğunlaşdırılmış məktəb illəri



Ən varlı və ən yoxsul şagirdlər arasında böyük qeyri-
bərabərlik mövcuddur

532

436

483

435

479

466

400 420 440 460 480 500 520 540

Richest 20 Percent

Poorest 20 Percent

Urban

Rural

Girls

BoysOğlanlar

Qızlar

Kənd

Şəhər

Ən yoxsul 20 faiz

Ən varlı 20 faiz 



İslahatlar üçün prioritetlər



(1) Yüksək keyfiyyətli ali təhsilə sərmayənin ayrılması
Koqnitiv və sosial bacarıqlara görə dividentlərin ödənilməsinə baxmayaraq, 

məktəbəqədər təhsildə iştirak azdır

Məktəbəqədər təhsildə xalis qeydiyyat dərəcəsi, 2015 və ya ən son

Mənbə: Unesco UIS (2018) əsasında DB heyəti
Qeyd: Azərbaycanda 3-5 yaş arası uşaqlar. 
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(2) Təhsilin önəmini artırın
işəgötürənlərin böyük hissəsi ixtisaslı işçilərin olmaması səbəbindən

işçilərin tapılmasında problemlərlə üzləşib

Azərbaycan. İxtisaslı işçilərin olmaması səbəbindən probelmlə üzləşən 
işəgötürənlərin faizi (son 12 ay)

Mənbə: Azərbaycan işəgötürən STEP Sorğusu 2013 əsasında DB heyətinin hesablamaları
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Clerical support workers
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Craft workers

Operators and assemblers

Professionals
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Texniklər

Satış i şçiləri

Köməkçi  i şçilər

İbtidai təhsil

Xidmət i şçiləri



(3) Təhsil sahəsində sərmayəni prioritetə çevirin
Təhsilə çəkilən xərclər bölgədə ən aşağı səviyyədədir
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Xərclər ÜDM-in bir hissəsi olaraq, 2015 və ya ən son

Mənbə: Unesco UIS (2018) əssında DB heyəti



ÖLKƏ İŞTİRAKI



Qiymətləndirmə və Tədqiqat Gündəliyi

• İnsan kapitalına necə sərmayə yatırmaq olar

• İnsan kapitalına sərmayələr üçün ictimai tələbin yaradılması

• İndeksin əhatə dairəsini genişləndirmək

• Submilli səviyyələrdə daha çox qiymətləndirmə

• İnsan kapitalı akkumlyasiyası prosesini daha yaxşı başa düşmək

• Hər bir ölkədə xidmətlərin göstərilməsinin keyfiyyətini qiymətləndirmək



HCP Ölkələri: 
28 və artır!

Ermənistan Mərakeş

Butan Pakistan

Kosta Rika Papua Yeni Qvineya

Misir Peru

Efiopiya Filippin

Gürcüstan Polşa

Indoneziya Ruanda

İraq Səudiyyə Ərəbistanı

İordaniya Seneqal

Keinya Sierra Leon

Kuveyt Tunis

Lesoto Ukrayna

Livan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

Malavi Özbəkistan



HCP Ölkələrinin planları nədən ibarətdir?

• «Bütöv hökumət» yanaşmasından istifadə etməklə milli prioritetlərin 

müəyyən edilməsi

• Səylərin fərdi sektorlardan kənara genişləndirilməsi

• Bütün təzahürlərində insan kapitalının inkişafı üçün maneələrlə

mübarizə

• Əsas qiymətləndirmə və proqramın dəstəyinin əhatə dairəsinin

qiymətləndirilməsi

• HCP Şəbəkəsi vasitəsilə biliklərin paylaşılması



HCP ölkələri aşağıdakılarla maraqlanırlar: 

Davamlı çağırışların həll 
edilməsi…

Xidmətlərin göstərilməsi 
yanaşmalarının 

təkmilləşdirilməsi …
• Erkən yaşlara sərmayə (inkişafdan qalma, 

ECD, uşaq ölümü, və s.) 

• Universal səhiyyə/İcma Səhiyyə Proqramları 
(xüsusilə qeyri-yolxucu xəstəliklər üçün)

• Bilikəldəetmə Nəticələrinin 
Təkmilləşdirilməsi

• Demoqrafik Bağlantılar /Məsələlər

• İş gündəliyi

• Qadın hüquqlarının genişləndirilməsi

• Gənclərin cəlb olunması

• HC üçün Dayanıqlı İnkişaf

• HC Siyasətləri və Proqramları

• Bütöv Hökumət Yanaşması

• Özəl Sektorun cəlb olunması

• Yerli Resurslardan İstifadə və Mobilizasiya
(DRUM)

• Məlumat-əsaslı siyasətin qiymətləndirilməsi

• Xidmətlərin göstərilməsi/idarəetmə

• İnnovasiya/Texnologiya



@hpatrinos 

Harry Anthony Patrinos 
Dünya Bankı


