
11. Transmilli korporasiyalar və bəşəri inkişaf problemləri 

Dünya iqtisadiyyatının inkişaf və tərəqqi etməsində TMK-ların rolu çox böyükdür.  

Beynəlxalq korporasiyalar məhsuldar qüvvələrin beynəlmiləlləşməsinə səbəb olurlar ki, bu 

da öz növbəsində bazar münasibətlərində meydana gəlmiş məhsuldar qüvvələrin və 

istehsal münasibətlərinin dünya miqyasında (beynəlxalq miqyasda) təşəkkül tapmasına 

çox gözəl şərait yaradırlar və dünya iqtisadiyyatının inkişafına və rezonans səmərə əldə 

etməyə imkan verir: ayrı-ayrı milli kapitalların birləşdirilməsinə əsaslanan monopollaşma 

fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə məhsuldar qüvvələrin inkişafı üçün yeni şərait yaradır.  

Elə şəraitlə ki, TMK-sız bəlkə də heç yaranmayacaqdı, ya da ki, yaranması üçün uzun illər 

tələb olunacaqdı.  

TMK-lar yüksək mənfəət əldə etmələri üçün hərtərəfl çalışırlar və bu yolda istər-istəməz 

beynəlmiləlləşirlər.  

Bu prosesin özü bütün dünya iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərir. Beynəlmiləl status 

almış belə korporasiyaların ilk maraqları çoxlu mənfəət əldə etməkdirsə, sonrakı maraqları 

(öz iradələrindən asılı olmadan dünya iqtisadiyyatının inkişafını təmin etməkdir.  

Onlar mənfəət "əldə etmək xatirinə dünyada baş verəcək neqativ (etnik çəkişmələr 

müharibələr) hallara da çox pis yanaşırlar və deməli, dünya iqtisadiyyatının inkişafı üçün 

şərait yaranmasının "mübarizlərinə” çevrilirlər.  

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən filialların istehsal təsərrüfat fəaliyyəti TMK-nın öz 

ölkəsində yerləşən baş qərargahından idarə edilir və istehsal edilən məhsul çox vaxt dünya 

bazarı üçün nəzərdə tutulur.  

TMK- beynəlxalq əmək bölgüsünün sürətlənməsinə şərait yaradır. Kompaniyalar arasında, 

ölkələr arasında baş verən əmək bölgüsü bir fırma daxilində beynəlxalq əmək bölgüsü ilə 

tamamlanır.  

Bu cür çoxmillətli kompaniyalar son illər müəyyən xidmət növlərinin həyata keçirilməsi ilə 

də məşğul olmağa başlamışlar.  

TMK-nın dünya iqtisadiyyatına təsirinin digər tərəfı elmi-texniki tərəqqi və onun 

nailiyyətlərinin istehsala gecikmədən tətbiq edilməsi ilə bağıldır. Bu sahədə TMK-ı əvəz 

edən başqa struktur tapmaq cətindir.  

TMK-ların özləri beynəlxalq təsərrüfat strukturu olmaqla mahiyyətcə innovasiya növlü 

strukurlardır.  

Onlar öz fılialları vasitəsilə elmi-texniki tərəqqi nailiyyətlərinin digər ölkələrə də 

yayılmasına səbəb olurlar.  



Toxuculuq və elkektronika sahəsində bu proses daha çox nəzərə çarpır.  

Məhz TMK -ların dünyanın bir çox ölkələrindəki firma və kompaniyalarda əlaqəyə 

girmək, birgə müəssisə yaratmaq, fundamental və priklad tədqiqatlar həyata keçirmək, 

lisenziya almaq, əməkdaşlıq etdiyı müəssisələrin texniki-istehsal bazalarını müasir 

səviyyədə qaldırmaq üçün imkanları daha çox olur. 

 

Bəşəri inkişaf problemləri 

Yer kürəsinin hansı tərəfində yeləşməsindən və inkişaf səviyyəsindən asılı olmadan bütün 

dövlətləri özləriin daxili sosial – iqtisadi inkişafı ilə bağlı məslələrlə yanaşı dünyanın 

qlobal adlandırılan məsələləri də bu və ya başqa səviyyədə maraqlandırır. 

Qlobal problemlərə maraqların artmasının obyektiv əsası vardır. İlk növbədə, bu, “qlobal” 

sininfinə aid edilən problemlərin ümmubəşəriliyi ilə izah edilə bilər.  

“Qloballıq” anlayışı özü-özlüyündə çox mürəkkəb və dərin, əhatəli və mahiyyətcə gec 

dərk edilən anlayışdır. 

Qlobal sözünü bir adam, bir qrup adam və yaxud bir dövlət hətta dövlət qrupları üçün çox 

çətin olan, həlli ilk baxışda mümkün olmayan, böhran vəziyyətdə olan halları ifadə etmək 

üçün işlətmək qəbul olunmuşdur. 

İlk növbədə dünya iqtisadiyyatı üçün bunun mənasını aydımlaşdırmaq lazımdır.  

Dünya iqtisadiyyatında işlədilən “qlobal problem” özünün bir neçə əlamətlərinə görə də 

digər, heç az əhəmiyyətə malik olmayan iqtisadi və sosial problemlərdən fərqlənirlər.  

Bu əlamətlər hansılardır? 

Birincisi, onların ümumibəşəri məzmuna malik olmalarıdır. Bu əlamət qlobal problemi 

bəşəriyyətin gələcəyi ilə formalaşmış sivilizasiyasının saxlanılması və inkişafetdirilməsi 

amilinə və qarantına çevirir.  

İkinci əlamət qlobal problemlərin əhalisinin sayından, sosialiqtisadi qurluşundan, 

iqtisadiyyatınınvəziyyətindən, coğrafi mühitindən, elmi-texniki inkişaf səviyyəsindən asılı 

olmayaraq bütün dövlətlər üçün səviyyədə universal və kəskin olmalıdır. 

Qıobal problemlərin üçünçü əlaməti onların kompleksliliyidir. Bu əlamət hər bir problem 

daxilində təbii-coğrafi, elmi-texniki, sosial-iqtisadi və siyasi aspektlərin xüsusi qarşılıqlı 

təsirdə olmasını xarakterizəı edir. 

Dördüncü əlamət problemlərin dinamik lomasıdır. Bu o deməkdir ki, hər hansı konkret 

problemlərin digər problemlər daxilində yeri və tutuduğu mövge dəyişkəndir. 



Belə hal ola bilər ki, dünya dövlətlərinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində hər hansı bir 

ixtiyari götürülmüş problemin kəskinliyi azalsın və hətta heçə ensin və yaxud da əksinə, 

ümumi dil tapmadıqda lap elə xırda görünən problem şaxələnsin və bütün bəşəriyyəti 

bürüsün.  

Bu göstərdiyimiz əlamətlər qlobal problemləri digər problemlərdən (bir ölkə və yaxud 

region üçün aktual olan problemlərdən) fərqləndirən əlamətlərdir.  

Lakin bu əlamətlər qlobal problemlərin genezisini başa düşmək üçün kifayət deyildir.  

Qlobal problemlərin genesizi bilavasitə ayrı-ayrı ölkə, və öıkələr qrupunda baş verən 

siyasi, sosial-iqtisadi və təbii problemlərlə sıx əlaqədar olan bir perosesdir.  

Hansı əlamətə malik olmalarında asılı olmayaraq qlobal problemlər spesifik və 

əlahiddələşmış qrup problemlərdirki, bunların hamısında ümumibəşərilik koloriti birinci 

yerdə durur.  

Beləliklə, qlobal problem elə problemdir ki, o bütün bəşəriyyətin həyatı maraqlarına 

toxunur və həlli üçün müxtəlif ölkələrin,bütün dünya cəmiyyətlərinin birgə əməkdaşlığını, 

səyini tələb edir. 

Qlobal problemlər öz təbiətlərinə görə kompleks xarakterlidirlər, insanı hərtərəfli və 

dərindən düşündürmək xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Həllini təcili tələb problemdirlər. 

Onların həm beynəlxalq,həm siyasi və həm də sosial-iqtisadi aspektləri vardır. 

Qlobal problemlərin meydana çıxma səbəbləri Dünya iqtisadiyyatının müasir dövrünün 

xarakterik xüsusiyyətlərindən ən başlıcası keyfiyyətcə yeni və bir-birilə sıx əlaqədə olan 

qlobal problemlərin meydana gəlməsi və kəskinləşməsidir.  

Onların ortaya çıxması da dünya ictimaiyyətinin və bütün ölkələrin diqqətini cəlb etməsi, 

istehsalın maddi əsasının genişlənməsi və dünya əhalisinin durmadan artması kimi 

obyektiv proseslə bağlıdır.  

Kəskinləşməsinin səbəbi isə yüksək templə sürətlənən elmi texniki inqiıabdır.  

Onu da almaq lazımdır ki,elmi texniki inqilab bütün ölkələrdə eyni templə,eyni səviyyədə 

inkişaf etmir.Bundan başqa, ölkələrin bu məsələyə münasibəti də müxtəlifdir. 

Elmi-texniki nailiyyətlərdən istehsalda istifadə edərkən problemlərə kompleks 

münasibətin olmması və yaxud da imkanlı ölkənin digər ölkələrdə məhsuldar qüvvələrin 

inkişaf etdirliməsi şüarı altında əks nəticələri nəzərə almadan elmi-texniki inqilabın 

nailiyyətlərini tətbiq etməsi son nəticədə onları dünyada qlobal problemlərin meydana 

gəlməsi və kəskinləşməsi müəllidlərinə çevirir.  



Deməli, bir və bir qrup ölkənin texniki və elmi nailiyyətlərdən düzgün istifadə etməməsi 

bütün bəşəriyyət üçün problemlər yarada bilər.  

Bu və digər səbəblər üzündən dünyada yaranmış qlobal problemlərə xammal-mineral və 

enerji,ətraf mühitin qorunması, aclıqla və ən qorxulu xəstəliklərlə nübarizə, səmərəli 

demoqrafik siyasətin işlənib hazırlanması, kosmosun və dünya okeanının mənimsənilməsi, 

yeni meydana gəlmiş dövlətlərin iqtisadi və elmi-texniki gərginliyinin aradan qaldırılınası, 

sülhün və beynəlxalq əməkdaşlığın bərqərar olub möhkəmlənməsi, sivilizasiyasını məhv 

etməyə qadir qızğın silahlanmanın dayandırılması,urbanizasiya prosesinin idarə olunması, 

planetin qlobal istilənməsi kimi digər problemlər daxildir.  

Qlobal problemlərin qruplaşdırılması  

Göründüyü kimi problemlər çoxdur. Dünya iqtisadiyyatında onların rolunu, yerini və həlli 

yollarını düzgün təyin etmək üçün qlobal problemləri üç qrup şəklində öyrənmək 

məqsədyönlüdür.  

Birinci qrup problemlər öz mahiyyətlərinə görə ictimai-siyasi xarakter daşıyır və 

dövrümüzün hazırkı pilləsinin siyasi reallıqları ilə şərtləşirlər. 

Belə problemlərə müharibə sülh, etnik çəkişmələr, tərksilah uğrunda mübarizə, hərbi 

texnikanın gündəlik tələbat məhsulları istehsalına uyğunlaşdırılması, müxtəlif növ 

əsarətlərdən azad olmuş ölkələrin iqtisadi və elmi-texniki gerilik problemi və müəyyən 

mənada demoqrafik problemlər daxildir.  

İkinci qrup problemlər cəmiyyətlə təbiət arasında baş verən münasibətlərdən doğur və 

elmi-texniki inqilabların təsiri altında kəskinləşirlər.  

Mineral-xammal və enerji problemləri,ətraf mühitin qorunması,kosmosun və Dünya 

okeanı resurslarının mənimsənilməsi, qlobal istiləşmə bu qəbilədən olan problemlərdir.  

Ücüncü qrup problemlərin meydana çıxma fazası şəxsiyyət və cəmiyyət arasındakı 

qrşılıqlı münasibətlərdir. Belə problemlərə ilk növbədə aclıq və xəstəliklərlə mübarizə, 

sosial tərəqqi naminə elm və texnikanın tərəqqəsinə nail olmaq, ondan hərtərəfli və 

səmərəli istifadə etmək, təhsilin və kadr hazırlığının yaxşılaşdırması kimi problemlər 

daxildir.  

Göründüyü kimi qrupa aid olunan problemlərin səbəblərinin kökündə dövlətlər və bu 

dövlətlərdə yaşayan insanların münasibəti durur.  

Öz xalqının gələcəyi haqqnda düşünən dövlət xadimləri olan ölkələrdə bu qrup 

problemlərin meydana çıxması ehtimalı da azalır. 



Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qurşanmış dövlətlərdə isə əksinə, bu problemlər yaranır, 

kəskinləşir, qloballaşır, cəmiyyəti iflic edir.  

XXI əsrin əvvəlində dünya təsərrüfatı yarımsistemləri və bütövlükdə dünya iqtisadiyyatı 

inkişafının yollarına və ümumiyyətlə, iqtisadi fəaliyyətə daha çox yaradıcılıqla yanaşmaq 

zərurəti mydana gəlmişdir.  

Planetar miqyasda ictimai inkişaf konsepsiyası işlənib hazırlanmalı və iqtisadi inkişaf isə 

ancaq bu konsepsiya çərçivəsində aparılmalıdır.  

Qlobal problemlərin meydana gəlməsi, sürətlənməsi, zəifləməsi, nə dərəcədə əhəmiyyət 

kəsb etməsi,onların prioritetliyi məsələlərinə də çox ehtiyatla yanaşmaq tələb olunur. 

Keçən əsrin 70-ci, 80-cı və xüsusən 90-cı illərində elmdə, texnikada,istehsalda baş verən 

inqilabi dəyişiliklər qlobal problemlərin prioritetliyinə güclü təsir göstərə bildi.  

Məsələn 60-cı illərdə nüvə müharibəsinin qarşısının alınması ən prioritet qlobal hesab 

edilirdisə, indiki dövrdə ekoloji, demoqrafik aclıq, zəif inkişaf etmiş ölkələrin olması, 

qlobal istiləşmə problemləri ön plana çəkilir. 

 

 Mövcud bəşəri inkişaf problemlərinin təsnifatı: 

 Dünya okeanından istifadə edilməsi problemi 

 Qlobal ekoloji problemlər 

 Qlobal ərzaq problemi 

 Qlobal urbanizasiya problem 

 Demoqrafik problem 

 

İnsan resursları və iqtisadi inkişaf  

Dünya iqtisadiyyatının çiçəklənməsi, ictimai tələbatların normal səviyyədə ödənilməsi, 

qlobal problemlərin həllinin sürətləndirilməsi və sair bu kimi məsələlərin həlli Yer 

kürəsində mövcud olan resurslardan səmərəli və tam istifadə olunmasını qarşıya qoyur.  

Dünya iqtisadiyyatı bütün mövcud resurslardan asılı olur. İnsan resursları isə 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir.  

Digər resurslar da məhz insan resursları ilə sıx bağlı olur. İnsan amilindən səmərəli istifadə 

edildikdə təbiətdə mövcud olan digər resurslardan da daha səmərəli və optimal istifadə 

edilməsi üçün münasib şərait yaranır.  



İnsan resurslarının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Buna görə də onları idarə etmək, 

cəmiyyətin çiçəklənməsi üçün onlardan bacarıqla istifadə etmək olduqca çətindir.  

Məsələyə yaradıcılıqla yanaşmaq, elmtutumlu tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Bu cür 

yanaşmanın öhdəsindən hər hansı bir ixtiyarı iqtisadi inkişaf modeli seçən ölkə çox 

çətinliklə gələ bilir və dünya təcrübəsinin göstərdiyi kimi, bəzən heç gələ də bilmir.  

Belə olan halda iqtisadiyyatın geriliyini əhalinin yüksək artımı ilə izah edirlər. Bu cür 

mühakimə yürütməyə əsas kimi dünya əhalisinin çox böyük sürətlə artmasıdır.  

Dünyada insanların sayı son 50-60 ildə sürətlə artmışdır. Əhalinin ikiqat artımı indi çox 

qısa müddətdə 35-40 ilə baş verir (müqayisə üçün yada salaq ki, birinci ikiqat artım 1500 

ilə baş vermişdi).  

XXI əsrin ilk ilində dünya əhalisinin sayı 6,1 milyard təşkil edib (yada salaq ki, 1900- cü 

ildə bu rəqəm cəmi 1,6, 1950-ci ildə 2,5-ə, 1980-cı ildə isə 4,4-ə bərabər idi).  

Əhalinin bu cür artımı və onun iqtisadi inkişafa təsiri ətrafında müxtəlif fikir və 

mülahizələr mövcuddur.  

Bir qrup alim və mütəxəssislər həmişə o fikirdə olmuşlar ki, əhali artımı sosial iqtisadi 

inkişafa mənfi təsir edə bilər.  

Aclığın, yoxsulluğun səbəbini də onlar əhalinin sayı ilə əlaqələndirməyə səy göstərmişlər 

və bu fikri müəyyən dövrdə cəmiyyətin şüuruna yeridə bilmişlər.  

Bu cür fikirləşən şəxslərin nümayəndəsi 1766- 1834-cü illərdə yaşamış ingilis ruhanisi və 

iqtisadçısı T. Maltus idi.  

O özünün ilk əsərlərində əhali ilə təbii resursları bir-birinə qarşı qoyurdu. Qeyd edirdi ki, 

əhali artımının meyli həndəsi silsilə üzrə, ərzağın artma meyli isə hesabi silsilə üzrə baş 

verir.  

Lakin 1934-cü ildə bu günə qədər keçən müddət T. Maltusun nəzəriyyəsini təsdiq etmədi 

və keçən əsrin ikinci yarısında elmdə və texnikada əldə edilən nailiyyətlər və bu cür 

nailiyyətlərin istehsala geniş miqyasda (xüsusən də kənd təsərrüfatı istehsalında) tətbiqi 

imkan verdi ki, əhalinin yüksək artımı müqabilində ondan da yüksək artım sürəti ərzaq 

istehsalı sahəsində əldə edilsin.  Məhz bu artım dünya əhalisini aclıqdan qurtara bildi.  

Digər qrup alim və mütəxəssislər isə (bunlar çoxluq təşkil edirlər) əksinə əhalinin sayca 

çoxalmasını sosial-iqtisadi inkişafın əsas funksiyası hesab edirlər.  

Bu qrupun əsas nüma-yəndəsi A. Smit idi. O, hesab edirdi ki, əhali artımı iqtisadi inkişafı 

sürətləndirə biər. İlk növbədə ona görə ki, əhali artımı yeniliklərin istehsala tətbiqini 

sürətləndirir. Varlanmaq ailədə uşaqların sayının artırılmasına meyli gücləndirə bilər. 



Lakin digər tərəfdən məlumdur ki, əksinə inkişaf etmiş ölkələrdə ailələr kiçik olur, 

uşaqların sayı orta hesabla 2-3 nəfəri ötmür. Kasıb ailələr isə əksinə çoxuşaqlılığa meyl 

göstərirlər və onlarda ölümün səviyyəsi də yüksək olur.Əhalinin sayca artması yaşayışı 

pislətmir. A. Smit göstərirdi ki, vaxt geçdikcə ərzaq mallarının qiyməti aşağı düşür. 

Sonralar A.Smitin müddəaları doğru çıxdı və məsələyə bu cür yanaşma daha da gücləndi.  

1980-cı illərdə isə dövlət sənədlərində, elmi konfranslarda daha da möhkəmləndi. Məsələn, 

1986-cı ildə ABŞın Milli Elmlər Akademiyasının məruzəsində göstərilirdi ki, əhali 

artımının iqtisadi inkişafa təsiri kompleks xarakter daşıyır.  

İşsizlik, aclıq, cəhalət, kasıblıq kimi xoşagəlməz halları təkcə insan artımı yox, bir sıra digər 

faktorlar meydana gətirir. Əhali və resurslar mühüm dəyişən kəmiyyətdirlər və vaxt 

keçdikcə onların də-yişməsi, iqtisadiyyata təsir göstərməsi müxtəlif ola bilər.  

Əhalinin artması nəticəsində cəmiyyətin artan xərcləri, insanların əməyini düzgün təşkil 

etməklə kompensasiya etmək mümkündür. Yəni hər bir əmək qabiliyyətli insan üçün 

dövlət münasib şərait yaratmış olarsa o, heç vaxt cəmiyyətə borclu qalmaz.  

Hər şey insan resurslarına olan münasibətdən asılıdır. Bunu iqtisadi inkişafın insan amili 

adlandırmaq olar.  

Əgər insana ancaq istehlakçı kimi baxılarsa onda Maltus və onun nəzəriyyəsinin yeni 

təmsilçiləri müəyyən dərəcədə haqlı ola bilərdilər.  

Lakin həqiqətdə belə deyil. İnsan həmişə yaradıcılığı sevən canlı olub və bu gün bizə 

məlum olan elmi-texniki möcüzələrin hamısını insan yaradıb və bundan sonra da 

yaradacaq.  

Bunun üçün yalnız bir şey tələb olunur: insanların əməyi, yaradıcı fəaliyyəti kənd, qəsəbə, 

rayon, şəhər, ölkə və dünya miqyasında düzgün təşkil edilməli və istiqamətləndirilməlidir. 

Bunun üçün ölkələrdə insana hörmət edən, onun qayğısına qalmaq naminə korrupsiyadan 

əl çəkən sosial yönümlü siyasət yeridən dövlətin formalaşması tələb olunur.  

Xalqını sevən dövlət üstəgəl müasir və demokratik ictimai istehsal və elmi-texniki tərəqqi 

bütün sosial-iqtisadi məsələləri optimal səviyyədə həll etmək iqtidarında ola bilər. Son 15-

20 ildə dünya təcrübəsi artıq bunu sübut etmişdir.  

Bu gün ÜDM ilə əhali artımı arasındakı nisbət yüksək həyat tərzi və insan kapitalına 

investisiya qoyuluşu arasında seçim kimi çıxış edir.  

Dünya əhalisi sürətlə artır, lakin dünya miqyasında ərzaq məhsulları bundan da sürətlə 

artır.  



Aclıq isə insan resurslarından istifadənin əhəmiyyətini başa düşməyən, korrupsiya və 

rüşvətxorluğa qurşanan ölkələrdə müşahidə olunur.  

Ümumiyyətlə götürdükdə dünya iqtisadiyyatı ilə məşğul olan alim və tədqiqatçıların 

çoxunun və ümumdünya ictimai təşkilatlarının gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, əgər 

ölkələrdə iqtisadi və sosial dəyişikliklər vaxtında həyata keçirilərsə, əgər elmi və texniki 

tərəqqi təmin edilirsə, hökumətlər sosial yönümlü siyasət həyata keçirib, ölkədə 

korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılırsa, əhali artımı təhlükəli bir problemə çevrilə bilməz. 

İnsan resurslarına yönəldilən kapital xərclərinin, digər resurslara yönəldilən kapitaldan 

daha səmərəli olması da dünya təcrübəsində təsdiq edilmişdir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin əldə etdikləri nailiyyətlərinin çoxu, bu ölkələrdə insan resurslarına 

olan diqqət və hörmətlə bağlıdır. İşçi qüvvəsinin məhsuldar potensialı, işçinin psixoloji, 

fiziki keyfiyyətləri və səhhəti ilə yanaşı onun həyat şəraitindən asılı olan ümumi və xüsusi 

savadını, istehsal təcrübəsini, mədəni inkişaf səviyyəsini də özündə cəmləşdirir.  

İşçi qüvvəsinin bütün bu cür və digər mühüm xüsusiyyətləri dünya təsərrüfatının 

yarımsistemlərində ayrı-ayrı ölkələrdə baş verən sosial, iqtisadi, mənəvi, psixoloji, siyasi 

proseslərdən bilavasitə asılı olur. Bütün bu xüsusiyyətlərin əsasında isə insanın əmək 

qabiliyyətini təyin edən fiziki keyfiyyəti durur.  

Bu keyfiyyətlərin meydana gəlib səmərə verməsi isə dövlətdən asılı olur.  

Vaxtı ilə K. Marksın “İqtisadi inkişafın hərəkətverci qüvvəsi maşın və mexanizmlər deyil, 

insanlardır” ideyası bu gün tamamilə özünü doğrultmuşdur.  

Amerika iqtisadçısı E. Denisonun hesablamalarına görə ÜDM artımının 16% işçi 

qüvvəsinin təhsilinin yüksəldilməsi, 34% texniki yeniliklər və “nou-hau”ların istehsala 

tətbiqi nəticəsində əldə edilir. (bu da insanın təhsili və bacarığı ilə əlaqədardır).  

Deməli, insan amili məhsul artımının 50%-ini təmin edə bilir. E.Denison göstərir ki, maşın 

və mexanizmlərin kənardan alınıb istehsala tətbiqi isə ÜDM artımının cəmi 12%-ni təmin 

edə bilir. İnsan resurslarına yaxşı münasibət sonda daha çox adamın işlə təmin edilməsinə, 

onların dünyagörüşünün yaxşılaşmasına, biliyin çoxalmasına və bunların nəticəsi kimi 

əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, cəmiyyətin gəlirlərinin artmasına səbəb olur.  

Keçən əsrin 80-ci illərində aparılan hesablamalar sübut etdi ki, işçi qüvvəsinin təhsili bir il 

artdıqda bu ÜDM-nın 3% artmasına səbəb ola bilir. İnkişafda olan ölkələrdə isə işçi 

qüvvəsinin biliyi ilə ÜDM-nın artımı 319 arasında daha sıx əlaqə müşahidə olunmuşdur.  

Buna görə də insan resurslarına dövlət tərəfindən olan münasibət həmişə sağlam 

olmalıdır. 


