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Gəncə Dövlət Universiteti İdarəetmə
kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə
doktoru Oqtay Qulam oğlu Məmmədli
1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Univer
sitetinin İqtisad fakültəsini bitirib. Əmək
fəaliyyətinə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universiteti) statistika fənnindən dərs
deməklə başlayıb, 1970-ci ildə dissertasiya
müdafiə edərək alimlik dərəcəsi alıb. 1971ci ilin yanvar ayından müsabiqə yolu ilə
Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna (indiki
Gəncə Dövlət Universiteti) keçib və
hazırda bu ali məktəbdə çalışır. 1977-1981-ci illərdə institut həmkarlar
ittifaqı komitəsinin sədri, 1981-1990-cı illərdə siyasi iqtisad kafedrasının
müdiri əvəzi və müdiri, 1988-1989 və 1989-1990-cı tədris illəri üçün
instituta tələbə qəbulu komissiyasının məsul katibi olub, 25 dərslik və
dərs vəsaitinin, 200-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.
Uzun müddətdir ki, iqtisad elminin tədrisi ilə məşğul olur. Bu dövrdə
yüksək elmi biliyi, tədris intizamı, işgüzarlığı, intellektual səviyyəsi və
digər keyfiyyətləri ilə tələbələrin, professor-müəllim heyətinin və şəhər
ictimaiyyətinin gözündə yüksək zirvəyə qalxıb.
O.Q.Məmmədli Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə
görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2009-cu il tarixli
sərəncamına əsasən «Tərəqqi» medalı ilə təltif edilib. Bundan əvvəl isə
ali təhsil sahəsində qazandığı nailiyyətlərə görə 1982-ci ildə SSRİ Ali və
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 30 aprel 1982-ci il tarixli 65/4-1 №-li
əmri ilə «Qabaqcıl ali məktəb işçisi» döş nişanına, dəfələrlə Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşəkkürünə, zəhmətkeşlər arasında
iqtisadi biliklərin təbliği sahəsindəki fəaliyyətinə görə isə «Bilik»
cəmiyyətinin fəxri fərmanlarına layiq görülüb.
O.Q.Məmmədli tələbələrdə iqtisadi təfəkkürün formalaşdırılması
sahəsində üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir, elmi kadrların
9

hazırlanmasında bilik və bacarığını əsirgəmir. Belə ki, indiyədək onlarla
magistrlik dissertasiyasının rəhbəri olub, hazırda isə bir neçə doktorantın
elmi rəhbəri və ya elmi məsləhətçisidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının 01 mart 2011-ci il tarixli, 81-№-li əmri ilə Azərbaycan
Dövlət Aqrar Universiteti nəzdində yaradılmış və 01 mart 2011-ci il
tarixdən 15 dekabr 2012-ci il tarixədək fəaliyyət göstərmiş, fəlsəfə
doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların
müdafiəsini keçirən FD.04.013 birləşdirilmiş dissertasiya şurasına üzv
olmuş və hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın
21 yanvar 2013-cü il tarixli, 16№-li əmri ilə eyni məkanda, eyni məqsəd
üçün yaradılmış və 15 dekabr 2014-cü ilədək fəaliyyət göstərəcək Elmi
Şuranın üzvüdür. O.Q.Məmmədli 2005-2010-cu illərdə Azərbaycan MEA
İqtisadiyyat İnstitutunda yaradılmış əlaqələndirmə Şurasının üzvü,
müxtəlif Elmi Şuralarda iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik
dərəcəsi almaq üçün müdafiə olunan 10-dan çox dissertasiyanın rəsmi
opponenti olmuş, hər birinin həcmi orta hesabla 77 fiziki çap vərəqi olan
7 cildlik «Böyük İqtisadi Ensiklopediya»nın həm redaksiya heyətinin
üzvü, həm də onun 3-7 cildlərinin hazırlanmasına cəlb edilmiş müəllif
lərdən biridir.
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universite
tinin Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsinin
müdiri, Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə
kafedrasınm professor əvəzi, iqtisad üzrə
elmlər doktoru Cavadov Natiq Əli oğlu
1958-ci ildə Ağdam şəhərində anadan
olmuşdur.
1975-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitu
tunun (hazırkı ADAU-nun) kənd təsərrü
fatının iqtisadiyyatı və təşkili fakültəsinə
daxil olmuş, 1980-ci ildə həmin fakültəni
fərqlənmə diplomu ilə bitirərək “Kənd təsərrüfatı istehsalmm təşkilatçıiqtisadçısı” ixtisasını almışdır.
İnstitutu bitirdikdən sonra həmin institutun Mühasibat uçotu və
statistika kafedrasında assistent kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1985-1990-cı illərdə Moskva İqtisadiyyat-Statistika İnstitutunun
(MİSİ-nin) riyazi statistika kafedrasının aspirantı olmuş və “Kənd
təsərrüfatı istehsalmm intensivləşdirilməsinin statistik tədqiqi” mövzu
sunda namizədlik dissertasiyası yerinə yetirmişdir. 1990-cı ilin mayında
MİSİ-da 08.00.11- “Statistika” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası
müdafiə etmiş və həmin il SSRİ AAK-nin qərarı ilə (15.08.90 №021850)
iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.
1990-1995-ci illərdə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Uni
versitetində təhsil almış və riyaziyyat müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir.
1996-cı ildə ADAU-nun Statistika və maliyyə kafedrasının müdiri
seçilmiş və 2001-ci ilin may ayına kimi həmin vəzifədə çalışmışdır.
2000-ci il sentyabrın 25-dən 2005-ci ilin sentyabrın 15-nə kimi ADAUnun tərbiyə işləri üzrə prorektoru vəzifəsində işləmişdir. 22.12.2008-ci
ildən 22.05.2009-ci il tarixə kimi Aqrar iqtisadiyyat və menecment
fakültəsinin dekanı olmuşdur.
1989-cu və 1999-cu illərdə Respublikamızda keçirilən əhalinin
siyahıyaalınmasında mütəxəssis kimi iştirak etmişdir. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının
keçirilməsi haqqında” 28 noyabr 2003-cü il tarixli 152 saylı qərarma
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uyğun olaraq siyahıyaalmanın keçirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsinin işçi komissiyanın üzvü olmuşdur.
28 sentyabr 2012-ci ildə iqtisad üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi
almaq üçün “Müasir şəraitdə aqrar sahədə struktur dəyişikliklərinin əsas
istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 17
may 2013-cü il tarixli qərarı ilə iqtisad üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi
almışdır. 120-dən artıq elmi-metodiki əsərin müəllifidir.
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Univer
sitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə ka
fedrasının dosent əvəzi, iqtisad üzrə
fəlsəfə doktoru Cavadzadə Xəyyam
Natiq oğlu 1984-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Ağdam şəhərində anadan
olmuşdur.
2000-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Aka
demiyasının (AKTA, indiki Azərbaycan
Dövlət Aqrar Universiteti - ADAU)
iqtisadiyyat
fakültəsinin
“Mühasibat
uçotu və audit” ixtisasına daxil olmuş,
2004 - cü ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirərək bakalavr
dərəcəsi almışdır. Həmin il AKTA-nm “Mühasibat uçotu və audit”
ixtisası üzrə magistiraturasına daxil olmuş və 2006-cı ildə bitirmişdir.
13. 12. 2005 - ci il tarixdən 20.11.2006 tarixə kimi “Amin Kredit
İttifaqı” MMC-də kredit işçisi, 20. 11. 2006 - cı il tarixdən 03.12.2007-ci
il tarixə kimi “Viator Mikrokredit Azərbaycan” MMC Gəncə filialında
kredit işçisi, 04. 12. 2007 - ci il tarixdən 19.01.2009-cu il tarixə kimi
“Nikoyl” İKB ASC-nin Problemli Aktivlər İdarəsində mütəxəssiz, 01/04.
2009 - cu il tarixdən 16.11.2009-cu il tarixə kimi “CredAgro” Qeyri Bank
Kredit Təşkilatının Gəncə filialında kredit işçisi, 16. 11. 2009 - cu il
tarixdən 23.08.2010-cu il tarixə kimi isə həmin təşkilatın baş ofisində
daxili nəzarətçi vəzifələrində işləmişdir. 25. 11. 2010 - cu il tarixdən
30.12.2011-ci il tarixə kimi “Tərəqqi Kredit İttifaqı” İdarə Heyətinin
sədri olmuşdur.
14 iyul 2011-ci ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq
üçün “Kənd təsərrüfatında kredit ittifaqlarının formalaşdırılması
mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə
etmiş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyası 24 aprel 2012-ci il tarixli qərarı ilə iqtisad üzrə fəlsəfə
doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
15. 01. 2012 - ci il tarixdən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin
“Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında assistent, 17.09.2012-ci
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tarixdən 14.11.2013-cü il tarixə kimi isə həmin kafedrada baş müəllim
vəzifəsində işləmiş, 14.11.2013-cü il tarixdən 31.03.2014-cü il tarixə
kimi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrar iqtisadiyyat fakül
təsinin dekan müavini olmuşdur. 2013-cü ilin dekabr ayından Maliyyə və
iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosent əvəzidir. 15 elmi-metodiki əsərin
müəllifidir.
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Oxuculara təqdim olunan bu dərslikdə statistika elminin ən mühüm
sahələrindən biri olan sosial-iqtisadi statistikanın əsasları nəzərdən
keçirilir. İqtisadiyyatın inkişaf sürətinin, onun hansı sahələrdə daha
yüksək olmasının, resurslardan nə dərəcədə səmərəli istifadə edilməsinin
səbəbləri, qiymətlərin və məşğulluğun səviyyəsi, xarici ticarət əlaqələri
və s. çox mühüm məsələlər sosial-iqtisadi statistika tərəfindən öyrənilir.
Hökumət orqanları, elmi-tədqiqat müəssisələri, müxtəlif mərkəzlər, ali
məktəblər bu məlumatlardan analitik və metodoloji işlərdə geniş istifadə
edirlər.Bunlarla yanaşı, statistikanın bu sahəsi həm də ictimaiyyəti ölkədə
iqtisadiyyatın və sosial proseslərin inkişafı haqqında rəqəm məlumatları
ilə təmin edir, reallıqları açıb göstərir.
Göründüyü kimi, sosial-iqtisadi statistika ölkədə baş verən sosialiqtisadi hadisə və proseslər haqqında əsas məlumat mənbələrindən biridir.
Bunlar təbii olaraq tələbələrin sosial-iqtisadi statistikanı dərindən öyrən
mələrini və deməli, ölkədə gedən sosial-iqtisadi proseslər haqqında mü
kəmməl biliklərə yiyələnməyə cəhd göstərmələrini zəruri edir. Buna nail
olunması isə aşağıdakı məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi əsasında müm
kün ola bilər:
-sosial-iqtisadi statistikanın predmeti, metodu və vəzifələri, onun
iqtisadi nəzəriyyə və digər iqtisad elmləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi;
-öyrənilən hadisə və proseslərin eyniləşdirilməsi, statistika göstəricilə
rinin, birinci növbədə ümumiləşdirici göstəricilərin hesablanması üçün il
kin məlumatların toplanması və işlənməsi metodologiyasının hazırlan
ması;
-sosial-iqtisadi statistikada istifadə olunan göstərici və təsnifləşdirmələrin məzmunu, tətbiq edildiyi sahələr və onların arasındakı qarşılıqlı
əlaqələr;
- ilkin məlumatların əsas mənbələri və sosial-iqtisadi statistikanın
göstəriciləri əsasında aparılan təhlilin istiqamətləri.
Dərslikdə ayrı-ayrı mövzular şərh olunarkən oxucuların artıq statistika
elminin başqa bir çox mühüm sahəsi - “Statistika nəzəriyyəsi” haqqında
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mükəmməl biliyə malik olduqları nəzərə alınmışdır. Çünki elə məsələlər
vardır ki, onların öyrənilməsi statistika nəzəriyyəsi fənninin predmetinə
aid olsa da, onlardan sosial-iqtisadi statistikada da müəyyən dərəcədə
bəhs olunur. Bunlara sosial-iqtisadi hadisələrin, reqressiya göstəricilə
rinin hesablanması metodologiyası və s. misal ola bilər. Ölkəmizdə müa
sir dövrdə sosial-iqtisadi statistikanın bazar iqtisadi sisteminə uyğunlaş
dırılınası prosesi gedir. Burada əsas məqsəd statistikada beynəlxalq
standartlara keçilməsi və onlardan istifadə olunmasından ibarətdir. Bey
nəlxalq standartlar dedikdə, beynəlxalq iqtisadi təşkilatların tövsiyələrin
dən istifadə olunması nəzərdə tutulur. Məsələn, 1993-cü ildə BMT-nin
Statistika Komissiyası tərəfindən bəyənilmiş milli hesablar sistemi,
Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələri beynəlxalq standartlardır. Bu
standartlara keçilməsi: 1) dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış və bazar
iqtisadiyyatının təhlil olunmasına imkan verən göstəricilərdən istifadə
olunmasını təmin edir; 2) məlumatların beynəlxalq miqyasda müqayisə
edilməsinə imkan verir.
Beləliklə, dərslikdən istifadə edən oxucular müasir iqtisadi-statistik
ədəbiyyatda, statistika orqanlarının iqtisadiyyatın inkişafına dair məlu
matlarında, hökumətin sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında, kütləvi in
formasiya vasitələrində geniş istifadə olunan ən mühüm göstəricilərin
məzmunu, onların hesablanması qaydası ilə yaxından və ətraflı tanış
olmaq imkanı qazanacaqlar. Bunlar Ümumi daxili məhsul və milli gəlir,
inflyasiya və pul kütləsi, əhali gəlirləri və xərcləri, daxili və xarici inves
tisiyalar, hökumətin daxili və xarici borcu, ticarət və tədiyə balansı, əm
təə, əmək və fond bazarlarında vəziyyət, əhalinin həyat səviyyəsi göstəri
ciləri, təbii resurslardan istifadə, ətraf mühitin mühafizəsi və s. ibarətdir.
Sosial-iqtisadi statistika yüksək biliyə və intellektual səviyyəyə, dün
yanın qabaqcıl ali məktəblərində hazırlanan kadrlarla rəqabət aparmaq
qabiliyyətinə malik olan, iqtisadi informasiyaları təhlil edib nəticə çıxar
mağı və müvafiq qərarlar qəbul etməyi bacaran, səmərəli təklif və tövsi
yələr verən iqtisadçı kadrların hazırlanmasında çox mühüm rol oynayır.
Və müasir şəraitdə onun əhəmiyyəti və rolu daha da artmışdır. Bu isə
təsadüfi deyildir. Çünki təcrübə göstərir ki, nəzəri iqtisad elmlərinin qa
nun və kateqoriyalarının mahiyyətini dərindən bilməklə yanaşı, cəmiy
yətdə baş verən sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin təhlil olunması və
onların inkişaf meyillərinin proqnozlaşdırılmasında iqtisadi-statistik me16

todlardan, ümumiləşdirici göstəricilərdən məharətlə istifadə etməyi baca
ran iqtisadçılar bazar təsərrüfatına xas olan qanunauyğunluqları daha
yaxşı dərk edir və yaranmış vəziyyətdən tez çıxış yolu tapa bilirlər.
Hazırda ölkəmizin demək olar ki, bütün universitetlərində iqtisadiy
yat, mühasibat uçotu və audit, biznesin təşkili və idarəedilməsi, menec
ment ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Və bu ixtisasların hamısı
üzrə hazırlanmış dövlət standartlarında statistika fənni özünəməxsus
xüsusi yer tutur. Odur ki, statistikanın ayrı-ayrı bölmələri, o cümlədən
sosial-iqtisadi statistika fənni üzrə bir sıra dərslik və dərs vəsaiti yazılmış,
iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarında təhsil alan tələbələrin istifadəsinə
verilmişdir. Əlbəttə, bunlar təqdirəlayiqdir və xeyirxah iş gördüklərinə
görə onların müəllifləri alqışlanmalıdır. Lakin təcrübə göstərir ki, elmin
eyni bir sahəsi üzrə bir neçə dərslik və dərs vəsaitinin olması, yəni alter
nativlik yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında çox böyük rol
oynayır. Digər tərəfdən, qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə indiyədək bu
^
sahədə Azərbaycan dilində nəşr olunmuş dərslik və dərs vəsaiti ya azlıq
^5 edir, ya köhnəlmiş, yaxud da yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanması
^
haqqında qarşıya qoyulmuş vəzifələrlə həmahəng səslənmir. Dərsliyin
yazılmasını zəruri edən səbəblərdən biri də budur.
Dərsliyi yazmaqda məqsəd tələbələrdə iqtisadi təfəkkürün forma
laşmasında statistikanın oynadığı rolu aydınlaşdırmaqdan ibarətdir.
Hörmətli oxucular! Dərslikdəki mövzuların bir hissəsi müəlliflərin
özləri tərəfindən müəyyən olunmuş, bir hissəsi isə Rusiya Federasiyasının
iqtisadi təhsil verən ali məktəblərində çalışan mütəxəssislər tərəfindən
yazılmış sosial-iqtisadi statistika fənni üzrə dərslik, dərs vəsaiti və tədris
proqramlarından götürülmüşdür.
Müəlliflər dərsliyə daxil edilmiş mövzuların çoxluğunu və onların hər
birinin daha ətraflı və müfəssəl şərh olunmasının zəruriliyini nəzərə
alaraq onun iki hissədə buraxılmasını məqsədəuyğun hesab etmişlər.
Dərsliyin birinci hissəsində mündəricatda göstərilən mövzular şərh
olunur. Dərsliyin ikinci hissəsinə isə aşağıdakı mövzular daxil edilmişdir:
1) Məhsuldarlıq statistikası; 2) Qiymət statistikası; 3) Dövlət maliyyəsi
statistikası; 4) müəssisələrin maliyyəsi statistikası; 5) Pul tədavülü və
kredit statistikası; 6) Fond bazarı statistikası; 7) Kiçik sahibkarlıq statis
tikası; 8) Təbii ehtiyatlar və ətraf mühitin mühafizəsi statistikası; 9)
Əhalinin həyat səviyyəsi statistikası; 10) İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələAzərbaycan Respublikası Prezidentinin
İşlər İdarp^i
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rində istehsal olunan məhsulların hesablanması metodları; 11) Xarici tica
rət statistikası; 12) Tədiyə (ödəniş) balansı; 13) Makroiqtisadi göstərici
lərin beynəlxalq müqayisəsi; 14) Sosial-iqtisadi statistikanın məlumat
mənbələri.
Dərslik müəlliflərin gərgin əməyinin nəticəsi olmaqla, indiyədək bu
sahədə Azərbaycan dilində nəşr olunmuş dərslik və dərs vəsaitlərindən
keyfiyyətcə əsaslı surətdə fərqlənir və ali təhsil standartlarının tələblərinə
cavab verir.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək istərdik ki, dərsliyin müəlliflərindən ikisi
nin həmmüəllifliyi ilə 2011-ei ildə “Kooperasiya” nəşriyyatı tərəfindən
“Sosial-iqtisadi statistika” adlı dərs vəsaiti (I hissə) kütləvi tirajla nəşr
olunmuşdur.1 Həmin dərs vəsaitinin materiallarından yeniləşdirilməklə
indiki dərsliyin hazırlanmasında müəyyən dərəcədə istifadə edilmişdir.
Ona görə də həmin dərs vəsaitinin ayrı-ayrı mövzularının yazılmasında
iştirak etmiş və onun həmmüllifləri olmuş şəxslərə - Gəncə Dövlət
Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin əməkdaşları, iqtisad
elmləri namizədləri, dosentlər M.M.Məmmədova, İ.B.Qocayevə və
Ş.N.Xurşudova öz minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk.
Aydın məsələdir ki, dərslikdə onun predmetinə aid olan bütün məsə
lələri tələb olunan səviyyədə və hərtərəfli nəzərdən keçirmək mümkün
deyildir. Buna ilk növbədə dərsliyin həcmi imkan vermir. Digər tərəfdən,
ölkəmizdə beynəlxalq statistika standartları sisteminə keçid prosesi hələ
davam edir və müəyyən mərhələlərdə bir sıra təkmilləşdirmələrin aparı
lacağı istisna deyildir.
Dərslik yazılarkən çoxsaylı ədəbiyyat mənbələrindən istifadə edil
mişdir. Yeri gəlmişkən istifadə olunmuş ədəbiyyat müəlliflərinə, habelə
dərsliyin yazılması, çapa hazırlanması və nəşr olunmasına şərait yaradan
və kömək göstərən bütün şəxslərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Dərslik təkcə idarəedicilər üçün deyil, müasir bazar təsərrüfatının sir
lərinə yiyələnməyə çalışan, onun fəaliyyət mexanizminin nədən ibarət ol
ması haqqında aydın təsəvvürə malik olmaq istəyənlərin hamısı üçün
dəyərli mənbədir. Oxucular dərslikdə nəzərdən keçirilən məsələləri dərin
dən öyrənməklə dünyada qəbul edilmiş standartlar, beynəlxalq maliyyə
qurumlarının iqtisadi göstəriciləri hesablayarkən istifadə etdikləri meto

dika və metodologiya, habelə ölkəmizdə uçot və hesabatın beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılınası sahəsində görülmüş işlər haqqında bilik
lərə yiyələnə, nəzəri iqtisad elmlərini öyrənərkən qazandıqları bilikləri
təcrübədə tətbiq etmək imkanı əldə edə, onu daha da zənginləşdirə
bilərlər.
Dərslik şübhəsiz ki, ideal, nöqsansız və çatışmazlıqlardan xalı de
yildir. Lakin ölkəmizdə Azərbaycan dilində bu sahədə indiyədək nəşr
olunmuş dərslik və dərs vəsaitlərindən keyfiyyətcə fərqlənir. Belə kı,
müəlliflər mümkün qədər köhnəlikdən, sitatçılıqdan uzaq olmağa çalış
mış, yalnız yeri gəldikcə bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf
etmiş olduğu ölkələrin sırf elmi xarakter daşıyan və bütün səciyyəvi
cəhətləri ilə özünü doğrultmuş təcrübəsinə və ölkəmizin iqtisadiyyatını
səciyyələndirən faktiki statistik məlumatlara istinad etmiş, nümunələr
gətirmiş, ümumiləşdirmələr aparmaqla hər fəslin axırında nəticə çıxarmış,
təhlil üçün suallar vermişlər ki, bunlar da mövzunun daha yaxşı
mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərə bilər.
Rəv və təkliflərinizi aşağıdakı ünvanlara göndərməyiniz xahiş olunur.
Gəncə şəhəri Heydər Əliyev prospekti, 187. Gəncə Dövlət Universiteti; email: cavadovl958@ mail.ru.

1 O.Q.Məmmədli və b. “Sosial-İqtisadi statistika”, Dərs vəsaiti, I hissə. Bakı, “Kooperasiya
nəşriyyatı” 2011,25,3 ç.v.
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I FƏSİL
SOSİAL-İQTİSADİ STATİSTİKANIN PREDMETİ VƏ METODU
1.1. Sosial-iqtisadi statistikanın nəzəri əsasları
Sosial-iqtisadi statistika çoxsahəli elm və əməli bilik sahəsi olmaqla
ölkənin bütün iqtisadiyyatını öyrənir.
Sosial-iqtisadi statistika iqtisadi nəzəriyyə və statistika nəzəriyyəsinin
ümumi müddəalarına əsaslanır, makroiqtisadi göstəricilər sisteminin elmi
prinsiplərini işləyib hazırlayır. Makroiqtisadi göstəricilər dedikdə, ümum
milli və ümumi daxili məhsul, məhsuldar qüvvələr, milli sərvət, istehsal
və tədavül xərcləri, iqtisadi səmərəlilik, rentabellik, fondverimi, əhalinin
həyat səviyyəsi, ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri və tədiyə balansı, hüquqi
və fiziki şəxslər arasında meydana çıxan maliyyə-kredit münasibətləri və
s. nəzərdə tutulur. Bu göstəricilərdən iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi,
strukturu, dinamikası və səmərəliliyinin statistik yolla qiymətləndirilməsi
üçün istifadə olunur.
Tarixi mənbələrdə göstərildiyi kimi, ilk makroiqtisadi göstəricilərin
hesablanması U.Petti və Q.Kinqin adı ilə bağlıdır. Belə ki, onlar XVII
əsrdə qabaqcıl hesab olunan ölkələrin siyasi-iqtisadi inkişaf səviyyələrinə
qiymət vermək üçün ilk dəfə milli gəlir və milli sərvət göstəricilərini
hesablamışlar.
Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və
təhlil edilməsi ideyası isə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan göstəricilər
sisteminə əsaslanan iqtisadi modelin hazırlanmasına gətirib çıxarmışdır.
Buna Fransız iqtisadçısı F.Kenenin məşhur “İqtisadi cədvəlləri” (1758-ci
il) misal ola bilər. F. Kene özünün “İqtisadi cədvəllərində o dövrdə
Fransa cəmiyyətində ümumi məhsulun sadə təkrar istehsalı prosesini,
ölkənin gəlirləri və bunun əsasında siniflər arasında formalaşan iqtisadi
münasibətləri əks etdirməyə cəhd göstərmişdir. Lakin qeyd etmək lazım
dır ki, təkrar istehsal prosesi və onun nəticələri bu cədvəllərdə özünün
tam əksini tapmamışdır.
Bundan sonra K.Marks o dövrün kütləvi statistik məlumatlarından,
onların işlənməsi və sistemləşdirilməsinin müxtəlif metodlarından geniş
istifadə etməklə Qərbi Avropa ölkələrində kapitalizmin formalaşmasının
qanunauyğunluqlarını tədqiq etmiş, ictimai kapitalın sadə və geniş təkrar
istehsalına dair özünün məşhur sxemlərini hazırlamışdır. O, bir-biri ilə
qarşılıqlı əlaqədə olan göstəricilər sisteminin köməyi ilə bütövlüklə təkrar
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istehsal prosesinin və onun ayrı-ayrı mərhələlərinin, ümumi məhsul və
milli gəlirin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və onlardan istifadə edilmə
sinin qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarmışdır.
Sosial-iqtisadi statistika dövlətin əlində iqtisadiyyatın idarə olunması
və bir sıra problemlərin həll edilməsi üçün çox mühüm vasitədir. Sosialiqtisadi statistikada hadisə və prosesləri səciyyələndirən göstəricilər
onların mahiyyətinin aydınlaşdırılması üçün həlledici əhəmiyyətə
malikdir. Çünki hər bir statistik rəqəmin arxasında milyonlarla adamın
əməyi durur. İqtisadi nəzəriyyə məhz sosial-iqtisadi statistikaya
əsaslanmaqla iqtisadiyyatın inkişaf qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarır.
Sosial-iqtisadi statistika da öz növbəsində iqtisadi nəzəriyyənin əsas
müddəalarına əsaslanmaqla müəyyən zaman və məkan daxilində konkret
iqtisadi hadisə və proseslərin dinamikasını, onların strukturunu və
aralarındakı qarşılıqlı əlaqələri aşkara çıxarır və öyrənir.
Ölkəmiz dünyada gedən qloballaşma proseslərinə qoşulduğuna və
İnteqrasiya əlaqələrində fəal iştirak etdiyinə görə iqtisadiyyatımızı səciy
yələndirən makroiqtisadi göstəricilər sistemi də ölkələrin böyük əksəriy
yətində istifadə olunan sistemə-milli hesablar sisteminə-uyğunlaşdırılır.
Bu prosesin nəzəri əsaslarını bazar iqtisadiyyatının fəaliyyət mexanizmini
əks etdirən müasir konsepsiyalar və kateqoriyalar təşkil edir. Ona görə də
MHS-ni həm də bazar iqtisadiyyatının makrostatistik modeli adlan
dırırlar.
MHS inkişaf etmiş bir sıra ölkələrdə XX əsrin 30-cu illərinin axır
larında, rəsmi statistikada isə ikinci dünya müharibəsindən sonra (ABŞ,
İngiltərə, Almaniya, Fransa, Skandinaviya ölkələri) meydana gəlmişdir.
MHS-nin quruluşu makroiqtisadi hesablamalarda iki istiqamətin birləş
miş nəticəsindən ibarətdir. Bunlardan biri milli gəlirin, digəri isə tənzim
lənən bazar iqtisadiyyatı mexanizmində iqtisadi silsilənin öyrənilməsi ilə
əlaqədardır. Birinci istiqamət K.Klark, S.Kuznets, A.Marşall kimi iqtisad
çıların, ikinci istiqamət isə keçən əsrin dahi iqtisadçısı C.M.Keynsin adı
ilə bağlıdır. Bəzi iqtisadçılar Keynsi makroiqtisadi təhlil sahəsində milli
hesabdarlığın “nəzəri atası” hesab edirlər.
MHS-nin inkişaf etdirilməsində Keynsin yaxın silahdaşı R.Stounun,
C.Hiksin, P.Xillin, Nobel mükafatı laureatı Y.Tinbergenin, R.Frişin,
V.Leontyevin böyük xidmətləri olmuşdur.
Dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin əsas müddəaları-iqtisadi artım,
iqtisadiyyatın strukturu, əhalinin həyat səviyyəsi, inflyasiya, büdcə kəsiri,
dövlət borcu problemləri, xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və i. a.
öz əksini MHS-nin göstəricilərində tapır. Şirkətlər, xüsusilə də iri biz
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neslər özlərinin strategiya və taktikalarını işləyib hazırlayarkən MHS-nin
məlumatlarından istifadə edirlər.
Ayrı-ayrı ölkələr arasında əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə cavab
deh olan beynəlxalq təşkilatlar da MHS-nin məlumatlarına maraq gös
tərirlər. Çünki bu təşkilatlar həmin məlumatlardan istifadə etməklə onla
rın kreditləşdirilməsi, habelə xarici iqtisadi fəaliyyətlərinin əlaqələndi
rilməsinə nəzarət edirlər.
1.2. Sosial-iqtisadi statistikanın predmeti və metodu
Sosial-iqtisadi statistika cəmiyyət miqyasında baş verən hadisə və
proseslərin kəmiyyətcə dəyişməsini səciyyələndirən göstəriciləri bir-biri
ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində öyrənir, iqtisadi inkişafa təsir göstərən
amillər haqqında məlumat toplayır, onları sistemləşdirir, ümumiləşdirir,
təhlil edir və müvafiq nəticələr çıxarır. Dövlət strukturları bu məlumat
lardan iqtisadiyyatın tənzimlənməsində, sosial-iqtisadi inkişaf proqram
larının hazırlanmasında, proqnozların verilməsində geniş istifadə edirlər.
Bunlara qiymətlərin, istehsal olunan məhsulların həcmini, əhalinin və
əmək ehtiyatlarının sayının dinamikası göstəricilərini misal göstərmək
olar.
Məlum olduğu kimi, sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin kəmiyyət tə
rəfi ilə yanaşı, keyfiyyət müəyyənliyi də vardır. Bunlar bir-birilə qarşılıqlı
əlaqədə olsalar da, müəyyən tarixi anda həcmlərinə, səviyyələrinə və
aralarındakı miqdar nisbətlərinə görə fərqlənirlər. Belə ki, hər hansı bir
tarixə ölkə əhalisinin sayı, onun tərkibində kişi və qadınların xüsusi
çəkisi, istehsalın artım sürəti və s. göstəricilər başqa bir tarixə olan eyni
göstəricilərdən fərqlənir. Həm də bunlar obyektiv xarakter daşımaqla
daim dəyişir. Beləliklə, sosial-iqtisadi statistika kütləvi sosial-iqtisadi
hadisələrin kəmiyyət tərəfini onların keyfiyyət tərəfi ilə qarşılıqlı əlaqə və
asılılıq şəraitində öyrənir. Sosial-iqtisadi statistika həmçinin iqtisadi
nemətlərin istehsalı, bölgüsü və istehlakını, göstərilən xidmətlərin
dəyişməsinin qanunauyğunluqlarını öyrənir.
İqtisadi hadisə və proseslərin inkişaf qanunauyğunluqları, onların ara
sındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlar öz əksini statistik məlumatlarda tapır.
Odur ki, statistika öz predmetini öyrənmək üçün elmi anlayış və kate
qoriyalar sistemini, onların hesablanması metodlarını işləyib hazırlayır.
Bu sistemin çox mühüm tərkib hissəsi cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatını
ifadə edən göstəricilərdir.
Sosial-iqtisadi statistika zəngin quruluşa malikdir. Bu, öz əksini onun
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öyrəndiyi sosial-iqtisadi hadisə və proseslərdə tapır. Sosial-iqtisadi
Statistika: 1) demoqrafiya məsələlərini; 2) milli sərvəti; 3) investisiya
əmtəələri (istehsal vasitələri) və istehsal güclərini; 4) əsas makroiqtisadi
göstəriciləri; 5) milli hesablar sistemində gəlirlərin əmələ gəlməsi, ilkin
və təkrar bölgüsü, onlardan istifadə göstəricilərini; 6) kapital, istehsal,
məhsul və xidmətlər, əsaslı xərclər və maliyyə hesablarını; 7) qiymət və
tarifləri; 8) maliyyə və bank statistikasının göstəricilərini; 9) qalan dünya
ilə xarici iqtisadi əlaqələri ifadə edən göstəriciləri və tədiyə balansını; 10)
əmək bazarı və əhalinin həyat səviyyəsi göstəricilərini; 11) istehsal və
tədavül xərcləri, rentabellik, fondverimi və fondtutumu göstəricilərini,
12) məhsuldar qüvvələri və onun əsas tərkib ünsürlərini; 13) cəmiyyətin
daim artmaqda olan tələbatı və onun ödənilməsinin real imkanlarını; 14)
ölkədə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət və idmanın vəziyyətini; 15)
istehsalın səmərəliliyini ifadə edən göstəriciləri və s. məsələləri öyrənir.
Sosial-iqtisadi statistika iqtisadiyyatın öyrənilməsinə sistemli yanaşır.
Bu isə iqtisadiyyatın öyrənilməsi üçün ən mühüm iqtisadi fəaliyyət
növlərini və iqtisadi prosesləri özündə əks etdirən göstəricilər sisteminin
işlənib hazırlanmasını zəruri edir. Sosial-iqtisadi statistikanın sistemli xa
rakteri həmçinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan müxtəlif iqtisadi pro
seslərin təhlil olunması üçün istifadə edilən göstəricilər arasında uyğun
luğun yaradılmasım nəzərdə tutur. Statistika göstəricilərini müəyyən et
mək üçün isə ilk növbədə öyrənilən hadisə və proseslərin eyniləşdiril
məsi, onların mahiyyətinin, istehsalın təşkili xüsusiyyətlərinin, xərclərin
maliyyələşdirilməsi, istehsalın subsidiyalaşdırılması metodlarının müəy
yən edilməsi lazımdır.
Göstəricilərin hesablanmasının əsas mərhələsi onların məzmununun,
başqa sözlə, tərkibinin hansı ünsürlərdən ibarət olmasının müəyyən edil
məsi metodikasının işlənib hazırlanmasıdır. Məsələn, sənaye məhsulunu
hesablamaq üçün onun tərkibinə nələrin daxil edilməsi məsələsi həll
edilməlidir. Bu ünsürlər satılmış məhsulların həcmindən; qeyri-sənaye
məqsədləri üçün göndərilmiş məhsulların dəyərindən; hazır olan, lakin
satılmamış məhsulların dəyərindən; hazır olan, lakin satılmamış məhsul
ehtiyatının artımından; bitməmiş istehsal və s. ibarət ola bilər. Ona daxil
edilməli olan ünsürlərin qiymətləndirilməsi üsullarının müəyyən edilməsi
də göstəricilərin məzmununun müəyyənləşdirilməsi ilə bilavasitə əlaqə
dar olan məsələdir. Burada əsas etibarilə hansı qiymət növündən istifadə
olunacağı nəzərdə tutulur. Bu zaman məsələni konkret olaraq belə qoy
maq olar: istifadə olunacaq qiymətlərə vergilər daxil edilməlidirmi? Əgər
daxil edilməlidirsə, onda məhz hansı vergilər daxil edilməlidir? yaxud da
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qiymətləndirmə zamanı subsidiyalar nəzərə alınmalıdırmı? və s. və i.a.
Statistik metodologiya qarşısında qoyulan ən mühüm tələblərdən biri də
ondan ibarətdir ki, məlumatlar zaman və məkan (regionlar üzrə), habelə
beynəlxalq miqyasda müqayisə edilə bilən olmalıdır.
Statistika elmi göstəricilərin məzmununu müəyyən edərkən öyrənilən
sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin keyfiyyətcə təhlil olunmasına əsas
lanır. O, bu məqsədlə bir çox hallarda siyasi-iqtisadi xarakterli konsep
siyaları əldə rəhbər tutur. Bu konsepsiyalar adətən ən mühüm makro
iqtisadi göstəricilərə - ÜDM, MG, Milli yığım və i. a. aid edilir. Məsələn,
MHS-də istifadə olunan konsepsiyaların birində milli məhsul istehsal
olunduğu, dəyərin yaradıldığı fəaliyyət növlərinin müəyyən edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Başqa bir çox mühüm konsepsiya əsasında ilkin gə
lir, sərəncamda qalan gəlir, milli gəlir və s. ibarət göstəricilər sisteminin
məzmunu müəyyən edilmişdir.
Bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, statistikada tətbiqi iqtisad
elmlərində əldə edilmiş nəticələrdən də istifadə olunur. Məsələn, maliyyə
statistikasında istifadə olunan göstəricilərin hesablanması metodologiyası
iqtisad elminin maliyyə, kredit və pul tədavülü ilə əlaqədar məsələlərin
öyrənildiyi bölmənin müddəalarına əsaslanır. Sosial-iqtisadi statistika bu
ümumi müddəaları nəzərə almaqla hər hansı bir sosial-iqtisadi hadisə və
prosesin kəmiyyət tərəfini müəyyən etmək üçün onları münasib formaya
salır və iqtisadiyyatın təşkili xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirir. Məsələn,
məlum olduğu kimi, sosial-iqtisadi statistika dövlət büdcəsi kəsirinin
(defisitinin) həcmini müəyyən edir. Və bununla da yaranmış kəsirin he
sablanmasında gəlirləri və xərcləri nəzərə alınmalı olan dövlət müəssisə
və təşkilatlarını, həmçinin büdcəyə daxilolmaların müxtəlif növlərinin
(vergi və qeyri-vergi növləri) müəyyən edilməsi üçün konkret qaydaları
işləyib hazırlayır və i. a. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bir çox hallarda
iqtisadi proseslərin keyfiyyətcə təhlili statistiklərin peşə səviyyəsindən,
onların işgüzarlıqları və qabiliyyətlərindən asılı olur.
Öyrənilən hadisə və proseslərə kəmiyyət xarakteristikası vermək üçün
istifadə olunan metodlardan biri də təsnifləşdirmədir. Bu metod da hadi
sələrin keyfiyyətcə təhlilinə, ümumi toplunun eynitipli (yekcins) qruplara
ayrılması üçün istifadə olunan meyarlara əsaslanır. Təsnifləşdirmə ayrıayrı qrupların kəmiyyət xarakteristikasını, onların xüsusi çəkisini müəy
yənləşdirməyə imkan verir. Məsələn, iqtisadiyyat sahələrinin təsnifləş
dirilməsi nəticəsində onların hər birinin, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təs
nifləşdirilməsi nəticəsində isə hər bir vergi növünün onun formalaşma
sında xüsusi çəkisini müəyyən etmək olur. Təsnifləşdirmə məlumatların
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qaydaya salınmasına, onların kodlaşdırılmasına imkan verir.
Sosial-iqtisadi statistikada başlıca məsələlərdən biri də təsərrüfatçılıq
edən subyektlərdən ilkin məlumatların toplanmasıdır. Bu məlumatları
əldə etmək üçün aşağıdakı mənbələrdən istifadə olunur: 1) müəssisə və
təşkilatların statistika və mühasibat hesabatları; 2) uçot vahidlərinin
dövlət reyestri; 3) iqtisadi siyahıyaalmalar; 4) əhalinin siyahıya alınması;
5) seçmə müşahidəsi; 6) ev təsərrüfatları büdcələrinin öyrənilməsi və i. a.
Toplanan məlumatların xeyli hissəsi mühasibat uçotuna əsaslanır. La
kin mühasibat uçotu və sosial-iqtisadi statistikada istifadə olunan təsnifləşdirmələr bir-birinə uyğun gəlmir. Buna mühasibat uçotunda gəlirin
müəyyən edilməsi qaydasının (bu fiskal məqsəd daşıyır) sosial-iqtisadi
statistikada müəyyən olunan makroiqtisadi gəlir göstəricisinə uyğun gəl
mədiyini misal göstərmək olar. Odur ki, sosial-iqtisadi statistika toplan
mış məlumatları özünün müddəalarına uyğunlaşdırır. Bütün bunlar onu
göstərir ki, sosial-iqtisadi statistika mühasibat uçotu ilə sıx surətdə əla
qədardır. Müxtəlif mənbələrdən toplanmış ilkin məlumatlar son nəticədə
ümumiləşdirici göstəriciləri hesablamaq məqsədilə “emaf’dan keçirilir.
1.3. Sosial-iqtisadi statistikanın başqa elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi
Sosial-iqtisadi statistika sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin kəmiyyət
tərəfini öyrənərkən nəzəri iqtisad elmlərinin müddəalarına və tətbiqi iqti
sad elmlərinin nəticələrinə əsaslanır. Nəzəri iqtisad elmləri də öz növbə
sində konsepsiya, müddəa və nəticələrin yoxlanması, bəzi hallarda isə
onların dəqiqləşdirilməsi üçün iqtisadi hadisə və proseslərin kəmiyyət
tərəfindən bəhs edən və müstəqil elm olan sosial-iqtisadi statistikanın
nəticələrinə əsaslanır. Məsələn, 300 il bundan əvvəl ingilis iqtisadçısı
U.Petti belə hesab edirdi ki, müəyyən vaxtdan sonra iqtisadiyyatda xid
mət sahələrinin xüsusi çəkisi artacaq, istehsal sahələrininki azalacaqdır.
Sosial-iqtisadi statistika bu fərziyyənin müəyyən zaman kəsiyində doğru
olduğunu konkret məlumatlarla sübuta yetirir.
Başqa bir misalı nəzərdən keçirək. Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyat
elminin iki başlıca problemindən biri iqtisadi ehtiyatların miqdarının
məhdud, müəyyən hədd daxilində olmasıdır. İqtisadi ehtiyatlar dedikdə,
əmtəələrin istehsalı və əhaliyə xidmət göstərilməsi üçün istifadə olunan
təbii, əmək və insanların özləri tərəfindən istehsal edilmiş ehtiyatlar nə
zərdə tutulur. İstehsalın miqyası genişləndikcə iqtisadi ehtiyatlar tükənir
və odur ki, keyfiyyəti nisbi mənada aşağı olan ehtiyatlardan istifadə
edilməsinin zəruriliyi meydana çıxır. Bunlara münbitliyi aşağı olan tor
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paq sahələrindən istifadə olunmasını, yaxud da hasilatı çətin olan və ən
müasir texnologiya tələb edən faydalı qazıntı ehtiyatlarının işlənməsini
misal göstərmək olar. Onlardan istifadənin səmərəliliyinin öyrənilməsi
sosial-iqtisadi statistikanın predmetinə aiddir. Aparılan tədqiqatın gös
tərdiyi kimi, iqtisadiyyatın yüksək texnologiyaya əsaslanan bir sıra
sahələrində uzun müddətdir ki, resurslardan istifadənin səmərəliliyinin
aşağı düşməsi müşahidə olunmur. Bütün bunlara əsasən demək olar ki,
sosial-iqtisadi statistika ilə nəzəri iqtisad elmləri arasındakı qarşılıqlı
əlaqə olduqca mürəkkəb xarakter daşıyır.
Sosial-iqtisadi statistika, statistika elminin digər bölmələri, xüsusilə də
sosial-demoqrafik və sahə statistika elmləri (sənaye statistikası, kənd
təsərrüfatı statistikası, ticarət statistikası və s.) ilə sıx surətdə əlaqədardır.
Çünki sosial-demoqrafik statistika onunla bağlı olan prosesləri, sahə
statistika elmləri isə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində baş verən hadisə
və prosesləri təhlil edir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, sosial-iqtisadi
statistika ilə statistikanın adları çəkilən bölmələri arasındakı “sərhədlər”
şərti xarakter daşıyır. Məsələn, sosial-iqtisadi statistika sosial-iqtisadi
hadisə və prosesləri qarşılıqlı əlaqə şəraitində nəzərdən keçirir və eyni bir
göstəricidən həm iqtisadi, həm də sosial proseslər təhlil olunarkən istifadə
edilə bilər. Bundan başqa, əmək haqqı göstəricisi bir tərəfdən istehsal
xərclərinin çox mühüm tərkib ünsürüdürsə (iqtisadi amil), digər tərəfdən
isə gəlirlərin bölüşdürülməsi prosesidir (sosial amil). Sahə statistika
elmləri ilə sosial-iqtisadi statistika arasında daha sıx əlaqə vardır. Bu,
özünü onda göstərir ki, sosial-iqtisadi statistika ümumiləşdirici göstəri
ciləri (ÜDM, MG, milli sərvət, istehsalın rentabelliyi və s.) hesablamaq
üçün sahə statistika elmlərinin məlumatlarından istifadə edir. Bu, ona
görə mümkün olur ki, sosial-iqtisadi və sahə statistika elmlərində istifadə
olunan göstərici və təsnifləşdirmələr bir-biri ilə dəqiq şəkildə uyğun
laşdırmışdır, onların hamısı vahid metodologiyaya əsaslanır.
Sosial-iqtisadi statistika bu və ya digər bir göstəricinin hesablanması
metodunu işləyib hazırlayarkən statistika nəzəriyyəsinə əsaslanır. İqtisadi
statistika, statistika elminin ən ümumi kateqoriyaları, prinsipləri və me
todlarından istifadə edir. Bu məqsədlə bir sıra hesablamalarda, xüsusilə
də makroiqtisadi göstəricilərin beynəlxalq müqayisəsi zamanı indeks
metodundan geniş istifadə olunur. Odur ki, dərslikdə bu məsələyə xüsusi
diqqət yetirilir. Bütün bunları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, sosial-iqtisadi statistika ilə nəzəri iqtisad elmləri, eləcə də
statistika elminin digər bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqə vardır, onlar
bir-birinin müddəalarına əsaslanır və bir-birini tamamlayır.

Sosial-iqtisadi statistika konkret olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə
yetirir:
- dövləti idarəetmə orqanlarını lazımı məlumatlarla təmin edir; onlar
isə bu məlumatlardan dövlətin iqtisadi siyasətinin, müxtəlif sosial-iqtisadi
inkişaf proqramlarının, onların həyata keçirilməsi üçün plan və tədbirlərin
işlənib hazırlanması üçün istifadə edirlər;
- müəssisə və şirkət rəhbərlərini, menecerləri, biznesmenləri, istehsa
lın təşkilatçılarını onlara məxsus olan iqtisadi vahidlərin fəaliyyət göstər
dikləri ölkələrdəki iqtisadi və sosial mühiti öyrənmək üçün zəruri infor
masiya ilə təmin edir;
- geniş ictimaiyyətə, elmi-tədqiqat müəssisələrinə, ictimai-siyasi təş
kilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə sosial-iqtisadi inkişafın yekunları və
meyilləri haqqında məlumat verir.
Bütün ölkələrin statistika orqanları iqtisadiyyatın vəziyyəti və inkişafı
haqqında beynəlxalq təşkilatlara - BMT, BVF, Dünya Bankı və s. mə
lumat verməyə borcludurlar. Bu, ayrı-ayrı ölkələrin beynəlxalq təşkilat
lara daxil olarkən götürdükləri öhdəliklərdən irəli gəlir. Bunlar onu
göstərir ki, statistikanın vəzifələri ölkədə gedən sosial-iqtisadi proseslərin
təşkili ilə sıx surətdə əlaqələndirilmişdir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas diqqət dövləti idarəetmə orqan
larının lazımı məlumatlarla təmin olunmasına yönəldilir. Dövləti idarəet
mə orqanları isə bu məlumatlardan iqtisadi siyasətin, bazarın inkişafında
nəzərə çarpan mənfi halların (işsizliyin artması, inflyasiyanın səviyyəsi
nin yüksəlməsi, istehsal güclərinin tam yüklənməməsi və s.) aradan qal
dırılması məqsədilə zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması, sosial prob
lemlərin həll olunmasında müvafiq qərarların qəbul olunması üçün isti
fadə edirlər. Belə bir şəraitdə ümumi daxili məhsul (ÜDM), yığım və
istehlak, məşğulluq və inflyasiya, dövlət büdcəsinin kəsiri, pul kütləsi,
əhalinin gəlirləri və s. kimi ən mühüm makroiqtisadi göstəricilərin he
sablanmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu göstəricilərin əksəriyyəti milli
hesablar sistemi (MHS) çərçivəsində hesablanır. İqtisadiyyatda baş verən
dəyişikliklərin öyrənilməsi proqnozların hazırlanması üçün bu göstəri
cilərin çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Statistika iqtisadi konyunkturanın dəyişməsi ilə iqtisadi artım göstə
riciləri arasındakı müxtəlifliyi nəzərə alır. Ona görə ki, iqtisadi konyunk
tura göstəricisi istehlakçı tələbinin, yaxud da ümumi makroiqtisadi şə
raitin dəyişməsi nəticəsində mövcud istehsal güclərindən istifadə olunma
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səviyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq ÜDM-in həcminin dəyişməsini
ifadə edir. İqtisadi artım göstəricisi isə istehsal güclərinin, investisiya
ların, yığımın və s. artması ilə əlaqədar olaraq ÜDM-in həcminin dəyiş
məsini səciyyələndirir. Lakin təcrübədə bu fərqləndirmə bəzi hallarda
çətin olur. Ona görə də qısa müddətli dövrdə ÜDM-in həcmində baş ve
rən dəyişikliklər adətən iqtisadi konyunkturanın dəyişməsi, uzunmüddətli
dövrdəki dəyişikliklər isə iqtisadi artım kimi xarakterizə olunur. Belə bir
cəhətə diqqət yetirmək lazımdır ki, bəzi ölkələrdə iqtisadi tənəzzülü qiy
mətləndirərkən ÜDM-in həcmi haqqında statistik məlumat əsas götürülür.
Üç rüb ərzində ÜDM-in artım sürətinin dalbadal aşağı düşməsi iqti
sadi tənəzzülün başlandığını göstərir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin
dövlət tərəfindən tənzimlənməsi müxtəlif üsullarla həyata keçirilə bilər.
Bunlardan biri dövlət büdcəsi vasitəsilə tənzimləmədir. Məlum olduğu
kimi, büdcədə dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləri, ha
belə dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi mənbələri (vergi və qeyri-vergi daxilolmaları, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsait
və s.) öz əksini tapır. Bununla əlaqədar olaraq statistikanın vəzifəsi dövlət
büdcəsinin yerinə yetirilməsini, onun strukturunu, dinamikasını, büdcə
kəsirinin əmələ gəlməsinə təsir edən amilləri və onun “örtülməsi” mənbə
lərini, habelə fıskal siyasətin iqtisadi artıma və əhalinin həyat səviy
yəsində baş verən dəyişikliklərə təsirini aşkara çıxarmaqdan və təhlil
etməkdən ibarətdir.
Dövlət büdcəsi kəsirinin UDM-ə olan nisbətini ifadə edən göstəricinin
də çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu göstəricidən fıskal və pul siyasətinin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi ilə yanaşı, bəzi hallarda operativ
məqsədlər üçün də istifadə edilir. Məsələn, Avropa İttifaqı çərçivəsində
belə bir qayda hökm sürür ki, büdcə kəsiri ÜDM-in 3%-dən çox olmayan
ölkələr Avropa valyuta ittifaqına buraxıla bilərlər. Məlum olduğu kimi,
dövlət büdcəsi gəlirlərinin əsas mənbəyi vergi daxilolmalarıdır. Vergi
dərəcələrinin həddən çox yüksək müəyyən edilməsi iqtisadi artım sürətini
azalda bilər. Ona görə də statistika orqanları vergilərin iqtisadi artıma və
digər makroiqtisadi göstəricilərə necə təsir etdiyini öyrənir.
Bazar iqtisadiyyatını tənzimləməkdə dövlətin məqsədlərindən biri
yığım və investisiya üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bununla
əlaqədar olaraq sosial-iqtisadi statistikanın ən mühüm vəzifələrindən biri
də investisiyaların maliyyələşdirilməsinin əsas mənbələrindən olan yığım
normasına təsir edən amillərin öyrənilməsidir. Bu amillərə bank faizi
normaları, istehiak kreditinin şərtləri, sərəncamda qalan gəlirin həcmi,

depozitlərin və digər maliyyə aktivlərinin gəlirliliyi və s. aiddir. Yığımın,
investisiyaların və iqtisadi artımın stimullaşdırılması üçün bu qarşılıqlı
əlaqələrin öyrənilməsinin çox böyük təcrübəvi əhəmiyyəti vardır.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymət və əhalinin məşğulluğu göstərici
ləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnflyasiya və işsizlik səviyyəsinin yüksək
olması ölkədə gərginlik yaradır, dövləti idarəetmə orqanlarım qabaqlayıcı
tədbirlər görməyə məcbur edir. Qiymət indeksləri isə nəinki iqtisadi təhlil
aparmağa və müxtəlif göstəriciləri hesablamağa imkan verir, bunlardan
həm də iqtisadiyyatın operativ idarə olunmasında, məsələn, sosial
ödənişlərin indeksləşdirilməsində istifadə edilir.
Bununla yanaşı, bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymət statistikasının
təşkili daha mürəkkəbdir. Çünki qiymətlərin və xarici iqtisadi fəaliyyətin
liberallaşdırılması, qeyri-dövlət bölməsinin genişləndirilməsi, əmtəə və
xidmətlərin çeşidinin artırılması və başqa amillər inflyasiyanın ölçülməsi
ni xeyli mürəkkəbləşdirir. Odur ki, inflyasiyanın sürətinə təsir edən amil
lərin öyrənilməsi, onun (yəni inflyasiyanın) pul kütləsindən asılılığının
aşkara çıxarılması sosial-iqtisadi statistikanın vəzifələrindəndir.
Hər bir iqtisadi sistemdə məşğulluq statistikasmın təşkil edilməsi ən
mühüm vəzifələrdən biridir. Lakin bazar iqtisadiyyatı şəraitində məşğul
və işsiz əhalinin sayı və strukturu dövləti idarəetmə orqanları və siyasət
çilər üçün xüsusi maraq doğurur. Çünki işsizlik səviyyəsinin yüksək ol
ması yalnız iqtisadiyyatın əlverişsiz şəraitdə (tənəzzül, durğunluq) olma
sına deyil, həm də sosial gərginliyə dəlalət edir. İşsizlik səviyyəsi öyrə
nilərkən bu qrupdan olan əhalinin cinsinə, yaşma, peşəsinə və işsizliyin
müddətinə görə qruplara bölünməsinin zəruriliyi meydana çıxır. Burada
statistikanın vəzifəsi işsizliyə təsir edən səbəb və amilləri aşkara çıxar
maqdan ibarətdir. Məsələn, Almaniyanın statistika orqanları müəyyən
etmişlər ki, 1990-cı illərin ortalarında ölkədə işsizlik səviyyəsinin yüksək
olmasının səbəbləri kapital ixracı və immiqrasiya siyasətindəki çatış
mazlıqlar olmuşdur.
Ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası ilə əlaqədar olaraq xa
rici ticarət haqqında məlumatlara maraq nəinki artır, həm də qalan dünya
ilə aparılan əməliyyatların öyrənilməsinin zəruriliyi meydana çıxır.
Bunun üçün ВVF-tərəfindən işlənib hazırlanmış metodologiya ilə ölkənin
tədiyə balansı tərtib olunmalıdır. Bu məqsədlə valyuta məzənnələri üzə
rində müşahidə aparmaq, onun səviyyəsinin və dinamikasının dəyişmə
sinə təsir göstərən amilləri təhlil etmək lazımdır.
Statistika orqanlarının başlıca vəzifələrindən biri də valyutaların
alıcılıq qabiliyyətinin bərabərliyini (paritetliyini) müəyyən etmək üçün
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hesablama aparmaqdan ibarətdir. Çünki bu, ayrı-ayrı Ölkələrdəki qiy
mətlər arasındakı nisbəti valyuta məzənnələri ilə müqayisədə daha düz
gün ifadə edir. Valyutaların alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyindən ÜDMin və onun ayrı-ayrı tərkib hissələrinin beynəlxalq miqyasda müqayisə
edilməsi üçün istifadə olunur. Bu göstərici Mərkəzi Banklar üçün də bö
yük maraq doğurur. Bu, onunla əlaqədardır ki, ölkədə valyuta məzənnə
sinin müəyyən olunması və bu sahədə siyasət yeridilməsi ona həvalə edil
mişdir. Fond və pul bazarları fəaliyyətinin və onların əsas makroiqtisadi
göstəricilərin dəyişməsinə necə təsir etməsinin öyrənilməsi də statistika
nın ən mühüm vəzifələrindədir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tərəfləri: a) sabit yüksək artım sürətin
dən; b)aşağı inflyasiya faizindən;c)yüksək məşğulluq səviyyəsindən və d)
tarazlaşdırılmış xarici iqtisadi əlaqələrdən ibarət olan “ecazkar dördbu
caqlı” ya nail olunması da statistikanın vəzifələri içərisində mühüm yer
tutur. Çünki bu iqtisadi göstəricilər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər.
Məsələn, hiperinflyasiya yüksək artım surətinə nail olmasına mənfi təsir
göstərsə də o, həm də istehsalın miqyasının genişləndirilməsinə və məh
sulun həcminin artmasına təkan verir. Deflyasiyanin baş verməsi, yəni
qiymətlərin mütləq mənada aşağı düşməsi isə istehsalın artmasını əngəlləyir.
Xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi bir qayda olaraq iqtisadiyyata
müsbət təsir göstərir. Bu, özünü onda göstərir ki, beynəlxalq əmək bölgü
sünün üstünlüklərindən istifadə olunması üçün şərait yaranır, milli məh
sulun satışı üçün əlavə bazarlar meydana çıxır, məşğulluq stimullaşdırdın
Lakin nəzarət olunmayan idxal müəyyən şəraitdə milli iqtisadiyyatı da
ğıda, inflyasiyanı dərinləşdirə bilər. Bu prosesləri təhlil etmək üçün
rəqabət qabiliyyəti göstəricisindən istifadə edilir.
Beləliklə, statistika orqanları sosial-iqtisadi hadisəni sadəcə olaraq
təsvir etməklə kifayətlənməməli, həm də onların arasındakı qarşılıqlı
əlaqə və asılılıqları aşkara çıxarmalıdır. Bu, iqtisadi siyasətin işlənib ha
zırlanması, idarəetmə ilə əlaqədar qərarların qəbul edilməsi, onların
həyata keçirilməsi üçün ən səmərəli tədbirlərin seçilməsi üçün lazımdır.
Məsələn, əhalinin sağlamlığının qorunması və onun daha da yaxşılaş
dırılması üçün yeni tibb və sağlamlıq müəssisələri tikmək lazımdır. Lakin
müəyyən şəraitdə bu vəzifənin yerinə yetirilməsinin daha səmərəli üsulu
əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin
mühafizəsi ola bilər. Odur ki, statistika orqanları bu və digər bir sıra
məsələlər üzrə ən operativ qərarların qəbul edilməsinə də təsir göstərmə
lidir. Problemin həll edilməsinin ən səmərəli üsulunu seçmək üçün hadisə
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və proseslər arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsi olduqca vacibdir.
Sosial-iqtisadi statistikanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də
gəlirlərin bölüşdürülməsinin öyrənilməsidir. Gəlirlərin bərabər bölgüsü
insanların əməyə olan marağını azaldır, sahibkarlıq fəaliyyətinə mənfi tə
sir göstərir. Digər tərəfdən gəlirlərin həddindən çox fərqləndirilməsi əha
linin müxtəlif təbəqələri arasında sosial gərginlik yarada, iqtisadi artımı
isə ləngidə bilər. Ona görə də statistika orqanları gəlirlərin bölüşdürül
məsi və yenidən bölüşdürülməsi üzərində müşahidə aparmalı, bu prosesin
əhalinin həyat səviyyəsinə təsirini aşkara çıxarmalıdır.
Əhali statistikası statistikanın qədim sahələrindən biridir. Bu sahədə
statistika orqanlarının əsas vəzifələri əhalinin siyahıyaalınmasını apar
maqdan, onun dinamikası və həyat səviyyəsini öyrənməkdən ibarətdir.
Ölkənin iqtisadi resurslarının öyrənilməsi də sosial-iqtisadi statis
tikanın vəzifəsinə aiddir. Bu vəzifə ən ümumi formada MHS çərçivəsində
balans metodu və milli sərvətin hesablanması yolu ilə həll edilə bilər.
İqtisadi resursların, milli sərvətin səviyyəsini öyrənmək üçün onların həc
minin, aktivlərin növlərinə görə strukturunun, dinamikasının və istifadə
sinin səmərəliliyini müəyyən etmək lazımdır. Milli sərvət göstəricilərinin
iqtisadiyyatın bölmələri üzrə öyrənilməsi də məqsədəuyğundur.
Ətraf mühitin vəziyyəti üzərində müşahidə aparılması artıq uzun
illərdir ki, dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycan
Respublikasında statistika orqanlarının başlıca vəzifələrindən biri hesab
edilir. Odur ki, statistika orqanları ətraf mühitin monitorinqini aparmalı,
faydalı qazıntı ehtiyatları üzərində nəzarəti həyata keçirməlidir. Son
illərdə ekoloji təmiz ümumi daxili məhsul ideyası geniş “şöhrət” qazan
mışdır. Və bu, ilk baxışdan cəlbedici ola bilər. Çünki çox qısa zaman kə
siyində ÜDM-in yüksək sürətlə artırılmasına təbii resurslardan acgözlüklə
istifadə edilməsi hesabına nail olunması mümkündür. Lakin bu, sonradan
uzaq perspektivdə iqtisadi artım sürətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara
bilər. Təcrübədə “ekoloji təmiz” ÜDM-in hesablanması olduqca çətindir.
Bəzi ölkələrdə-Almaniya, Hollandiya və s. “ekoloji təmiz” ÜDM-in he
sablaması sahəsində eksperimentlər aparılır. Lakin onun statistika gös
təriciləri “ailə”sinə möhkəm daxil olması üçün çox güman ki, uzun bir
zaman kəsiyi lazım gələcəkdir.
Statistik məlumatların başlıca tərkib hissələrindən biri təsərrüfat sub
yektləri (müəssisə, təşkilat, ev təsərrüfatları və s.) haqqında sistemləş
dirilmiş informasiyalardan ibarətdir. Odur ki, bütün ölkələrdə statistika
orqanları bu məlumatları əldə etmək üçün təsərrüfat subyektlərinin
reyestrini aparır və onu vaxtaşırı yeniləşdirir.
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Hazırda ölkəmizin statistika orqanları məlumatların toplanması, işlən
məsi, ötürülməsi və yayılması üçün ən yeni texnologiyalardan istifadə
edirlər. Gələcəkdə informasiya mübadiləsinin daha da inkişaf etdirilməsi
ən yeni, müasir telekommunikasiya sistemlərinə, birinci növbədə internet
şəbəkəsinin imkanlarından istifadə olunmasına keçilməsi qarşıda duran
ən mühüm vəzifələrdən biridir.
Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində statistikanın əsas vəzifələri
aşağıdakı iqtisadi hadisə və prosesləri öyrənməkdən ibarətdir:
- ölkə əhalisinin sayı və strukturu, onun iqtisadi rayonlar və ərazilər
üzrə bölgüsü, təkrar istehsalım ifadə edən ən mühüm göstəriciləri (do
ğum, ölüm, təbii artım əmsalları və s.);
- ölkənin iqtisadi resursları, onların strukturu və dinamikası, iqti
sadiyyatın sahələri və bölmələri üzrə bölgüsü, onlardan istifadənin səmə
rəliliyi;
- iqtisadi proseslərin nəticələri, istehsal edilmiş məhsulun həcmi və
strukturu, ondan yığım və istehlak üçün istifadə edilməsi, iqtisadi artım
sürəti, iqtisadiyyatın sahələri və bölmələri arasındakı nisbət;
- gəlirlərin ilkin və təkrar bölgüsü, son gəlirlərin formalaşması və
onlardan istifadə olunması, əhali qrupları arasında bölüşdürülməsində
fərqləndirmənin tətbiqi;
- inflyasiyaya təsir edən amillər;
- əhalinin məşğulluğu və işsizlik, onlara təsir edən amillər;
- əhalinin həyat səviyyəsi və onun dinamikasına, rifahı və istehlakına,
gəlirləri və yığımına təsir edən əsas amillər, ev təsərrüfatlarının əmlakı,
maliyyə aktivləri, uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulan şeylərin
mövcudluğu;
- sosial sahənin - təhsil və səhiyyənin inkişaf göstəricilərilə iqtisadi
artım arasında qarşılıqlı əlaqə;
- mənzil-kommunal təsərrüfatı və xidmətlər, mənzil fondunun ümumi
sahəsi və strukturu, əhalinin mənzillə və kommunal xidmətlərlə təmin
olunması;
- investisiyaların həcmi, strukturu, maliyyələşdirilməsi mənbələri və
səmərəliliyi;
- maliyyə sisteminin fəaliyyəti - dövlət büdcəsi, iqtisadiyyatın müxtə
lif sahələrində həyata keçirilən maliyyə əməliyyatları, dövriyyədə olan
pul kütləsi, verilmiş kreditlərin məbləği, maliyyə borcları, sığorta şirkət
lərinin və fond bazarlarının əməliyyatları, qiymətli kağızlarla aparılan
əməliyyatlar və s;
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- xarici iqtisadi əlaqələr, xarici borca olan tələbatın müəyyən edil
məsi, qızıl-valyuta ehtiyatlarının strukturu və dinamikası;
- elm və texnikanın inkişafı, elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi aıtıma
təsiri;
- ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar görülən tədbirlər, bu sahə üçün
nəzərdə tutulan xərclər;
- iqtisadiyyatın sahələri arasında istehsal-texnoloji əlaqələr, sahələrarası balans əsasında son tələblə iqtisadiyyatın əsas sahələrində istehsal
olunan məhsullar arasında asılılıq;
- iqtisadiyyatın inkişafım ifadə edən ən mühüm keyfiyyət göstəricilə
rinin - əmək məhsuldarlığı, əsas fondlardan və digər iqtisadi resurslardan
istifadənin səmərəliliyi;
- təsərrüfatçılıq edən subyektlərin xarakteristikası;
- regionların iqtisadiyyatının vəziyyəti və dinamikasının xarakteris
tikası;
-regionlar üzrə daxili məhsulun hesablanmasının təşkili. MHS-də
nəzərdə tutulmuş bəzi hesabların regional səviyyədə tərtib edilməsi.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bunlar statistika orqanlarının təhlil
etdikləri hadisə və prosesləri tam əhatə etmir. Onlar yalnız ən ümumi və
başlıca məsələlər haqqında təsəvvür verir. Odur ki, bunlar statistika
orqanlarının gündəlik fəaliyyətində konkretləşdirilir.
Müstəqillik dövründə ölkəmizdə statistika işlərinin beynəlxalq stan
dartlara uyğunlaşdırılınası sahəsində çox böyük işlər görülmüşdür. Bunlar
dövləti idarəetmə orqanlarının və geniş ictimaiyyətin sosial-iqtisadi pro
seslərin müxtəlif aspektləri, habelə ən mühüm göstəricilərin beynəlxalq
müqayisəsi haqqında etibarlı məlumatlarla təmin olunmasına imkan verir.
Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə informasiya təminatının yaxşılaş
dırılması, aparılan islahatları hərtərəfli əks etdirən statistik göstəricilər
sisteminin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması və iqtisadiyyatı
mızın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasım səciyyələndirən yeni statistik
məlumatların əldə edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 26 dekabr 2007-ci il tarixli, 2583 nömrəli sərəncamı ilə “20082012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Bu proqramın həyata
keçirilməsi statistika elmi və təcrübəsi üzrə informasiyanın toplanması və
işlənməsinin təşkili ilə əlaqədar işlərin təkmilləşdrilməsinə imkan ver
mişdir.
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1.5. Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi
Göstəricilər sistemi öyrənilən predmetdən asılı olaraq sadə və ya mü
rəkkəb ola bilər. Odur ki, iqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi dedikdə
konkret vəzifələrin həll edilməsinə imkan verən və qarşılıqlı əlaqədə olan
sadə və ya mürəkkəb struktura malik göstəricilərin toplusu nəzərdə
tutulur. İqtisadi göstərici isə hər hansı sosial-iqtisadi hadisənin (əhalinin
sayı, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində istehsal olunan məhsulların
dəyəri, orta aylıq əmək haqqı və s.) rəqəmlə ifadə olunması deməkdir.
Statistikanın öyrəndiyi predmet özünün iqtisadi məzmununa görə bir
mənalı kateqoriya (hadisə, fakt) rəqəmlə ifadə olunduqda onun kəmiy
yətini əks etdirən göstəricilərə sadə göstəricilər deyilir. Bütün iqtisadiyyat
səviyyəsində sadə göstəricilər sisteminə dəyər ifadəsində məhsul isteh
salı, ictimai əmək məhsuldarlığı göstəricilərini misal göstərmək olar. Öy
rənilən predmet məzmununa görə mürəkkəb sosial-iqtisadi kateqoriya
(hadisə, proses) olduqda göstəricilər sistemi onları əmələ gətirən yarımsistemlər şəklində düzəldilə bilər. Hər bir belə yarımsistem mahiyyətcə
bütün sistemin ümumi məqsədi çərçivəsində özünə məxsus spesifik
vəzifələri yerinə yetirir. Bütün yarımsistemlər arasındakı qarşılıqlı əlaqə,
onların hamısının ümumi məqsədə tabe olmaları sisteminin bütöv tam
halında olduğunu deməyə əsas verir. Buna statistikanın bütün göstəriciləri
misal ola bilər.
“Statistika göstəriciləri” termini aşağıdakı iki mənada işlədilir: 1) bu
və ya digər bir hadisənin, məsələn hər hansı bir ilin yanvar ayının 1-nə
Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı, yaxud da istehlak qiymətləri
indeksinin konkret rəqəmlə ifadə edilməsi; 2) hər hansı bir göstəricinin
məzmununun, başqa sözlə, göstəriciyə konkret olaraq hansı ünsürlərin
daxil edilməsinin müəyyən olunması. Göstəricinin məzmununun və onun
qiymətləndirilməsi üsulunun müəyyən olunmasına isə metodologiyanın
işlənib hazırlanması deyilir. Bu isə bir qayda olaraq aşağıdakı mərhələ
lərdən keçir:
1) öyrənilən hadisə və proseslərin eyniləşdirilməsi və qarşıya qoyulan
məqsədin müəyyənləşdirilməsi;
2) göstəricilərin məzmununun müəyyən edilməsi. Məsələn, milli sər
vəti hesabladıqda bu göstəriciyə daxil edilməli olan iqtisadi aktivlər
(maliyyə və qeyri-maliyyə, istehsal və qeyri-istehsal aktivləri) dəqiq
müəyyən olunmalıdır;
3) ayrı-ayrı göstəricilərin qiymətləndirilməsi metodlarının müəyyən
edilməsi (məsələn, milli sərvəti hesablayarkən müxtəlif növ iqtisadi
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aktivlərin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilməli olan qiymətlərin satınalma, bərpa qiymətləri və s. - müəyyən olunması).
4) əsas təsnifləşdirmələrin müəyyən edilməsi. Bu, öyrənilən iqtisadi
hadisələrin hər hansı bir meyara əsasən eynitipli qruplara bölünməsi üçün
lazımdır. Buna ölkə əhalisinin sosial qruplara ayrılmasını misal göstər
mək olar.
5) göstəricilərin hesablanması üçün lazım olan məlumat mənbələrinin
müəyyən edilməsi;
6) ümumiləşdirici göstəricilərin hesablanması üçün toplanmış məlu
matların işlənməsi qaydalarının müəyyən olunması.
Statistika göstəricilərinin hesablanması metodologiyası aşağıdakı
tələblərə cavab verməlidir:
- ölkədə baş verən sosial-iqtisadi hadisə və proseslər arasında uyğun
luq olmalıdır;
- göstəricilər sistemində kütləvi xarakter daşıyan, mürəkkəb məzmuna
malik hadisə və faktlar öz əksini tapmalıdır;
- bütün sistemin ayrı-ayrı sahələrinin işi tədqiqatın başlıca vəzifəsinin
yerinə yetirilməsinə tabe edilməlidir;
- sistem və yarımsistemlər üzrə göstəricilər məntiqi ardıcıllıqla düzül
məlidir;
- göstəricilərin müqayisə edilməsi mümkün olmalıdır.
Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi geniş təkrar istehsal
prosesindəki ardıcıllığa uyğun olaraq düzəldilir və aşağıdakı tərkib hissə
lərindən ibarətdir:
1) təkrar istehsal prosesinin zəruri ilkin şərtlərini (maddi və əmək eh
tiyatları, onların strukturu və dinamikası) səciyyələndirən iqtisadi poten
sial göstəriciləri;
2) istehsal amilləri (məhsuldar qüvvələrin tərkibi, strukturu və dina
mikası, əmək məhsuldarlığının səviyyəsi və dinamikası) göstəriciləri;
3) istehsalın son nəticələri və ya makroiqtisadi göstəricilər (ÜMM və
ÜDM, XMM və MG-in strukturu və dinamikası);
4) istehsal və tədavül xərcləri, qiymətlər və onların əmələ gəlməsi
göstəriciləri;
5) bütövlükdə iqtisadiyyat miqyasında maliyyə fəaliyyətinin nəticələ
rini özündə əks etdirən göstəricilər;
6) əhalinin həyat səviyyəsi göstəriciləri;
7) iqtisadiyyatın sahələri arasında əlaqə və tarazlıq göstəriciləri;
8) istehsalın səmərəliliyi, görülən işlərin keyfiyyəti göstəriciləri;
9) beynəlxalq müqayisə aparmaq üçün istifadə olunan göstəricilər.
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Bunlarla yanaşı, statistika göstəricilərini ümumi halda iki yerə bölmək
olar: 1) baza (əsas götürülən) göstəricilər; 2) törəmə göstəricilər. Baza
göstəricilərinə əsas və dövriyyə kapitalının (fondlarının), ÜMM və ya
ÜDM-in, MG-nin dəyəri, törəmə göstəricilərə isə fondverimi, fondtutumu, əmək məhsuldarlığı, hər nəfərə görə məhsul istehsalı və istehlakı,
məhsul vahidinin hazırlanmasına sərf olunan xərc və s. misal ola bilər.
Göstəricilərin hesablanması metodikasında mümkün ola bilən bəzi
spesifik cəhətlər nəzərə alınmalıdır. Məsələn, ÜDM-i hesablayarkən nə
zəri baxımdan ev təsərrüfatlarının göstərdikləri xidmətlərin dəyərinin (ye
məyin hazırlanması, evin təmizlənməsi və s.) nəzərə alınması məqsədə
uyğundur. Lakin təcrübədə bu barədə məlumatın toplanması demək olar
ki, ya olduqca çətindir, yaxud da heç mümkün deyildir. Odur ki, ÜDM-in
hesablanması metodologiyasında ev təsərrüfatlarının göstərdikləri xid
mətlərin dəyəri nəzərdə tutulmamışdır.
Bütün göstəricilər hər hansı bir dəqiqliklə hesablanır. Onların hesab
lanmasının dəqiqlik dərəcəsi bir sıra amillərdən asılıdır. Bu amillərə öyrə
nilən hadisənin mürəkkəbliyi, informasiyalardan istifadə edənlərin qar
şıya qoyduqları tələblər daxildir. Bunların özləri də bir sıra amillərin
təsiri ilə dəyişir. Göründüyü kimi, göstəricilər bir-biri ilə zəncirvarı qay
dada qarşılıqlı əlaqədədir. Lakin göstəricilərin çoxu iqtisadi inkişafın
ümumi meyillərinin aşkara çıxarılması üçün lazım olduqlarına görə onla
rın “aptek dəqiqliyi” ilə müəyyən edilməsi məcburi deyildir. Statistika or
qanları səhvə yol verməmək üçün bir çox qiymətləndirmələrin təqribiliyini nəzərə almalı və xüsusi tədbirlər görməlidir. Lakin prosesin gedişində
baş verən xətaları tamamilə aradan qaldırmaq mümkün deyildir. Başqa
sözlə, statistika işləri ən yüksək səviyyədə, bütün elmi prinsiplərə əməl
olunmaqla təşkil edildikdə belə, yenə də müəyyən xətalara yol verilir2.
Sosial-iqtisadi statistikanın göstəriciləri aşağıdakı tələblərə cavab ver
məlidir:
1)
göstəricilər öyrənilən hadisəni tamamilə əhatə etməlidir. Bu, o de
məkdir ki, göstəricilər resurs və onlardan istifadə olunmasını; ən mühüm
məhsulların istehsalı; gəlirlərin bölgüsü, yenidən bölgüsü və son istifa
dəsini; investisiyaları, maliyyə sistemini, xarici iqtisadi fəaliyyəti, təsər
rüfat subyektlərini, hər cür iqtisadi əməliyyatları və s. əhatə etməlidir; 2)
iqtisadi göstəricilər metodoloji baxımdan bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə
uzlaşdırılmalı, başqa sözlə, müxtəlif konsepsiyalarda, təsnifləşdirmələrdə
eyni cür şərh olunmalı, bir-birini təkzib etməməli, əksinə bir-birini
2 Bu barədə ətraflı təsəvvürə malik olmaq üçün “Statistika nəzəriyyəsi” kursunun “Statistik
müşahidə” və “Seçmə müşahidəsi” mövzularını öyrənmək lazımdır.
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tamamlamalıdır.
Beləliklə, sosial-iqtisadi statistikanın göstəriciləri metodoloji baxım
dan düzgün hesablanmalı və reallığı olduğu kimi əks etdirməlidir. Çünki
bu göstəricilərdən təsərrüfat işləri ilə əlaqədar qərarların qəbul olunması
və nəticələrin təhlil edilməsində hökumət və ərazi hakimiyyət orqanları,
elmi-tədqiqat müəssisələri, beynəlxalq maliyyə qurumları, şirkətlər, xüsu
silə də iri bizneslər, müxtəlif mərkəzlər, ali məktəblər geniş istifadə
edirlər.
Nəticə
- Sosial-iqtisadi statistika çoxsahəli elmdir. O, ölkənin bütün iqtisa
diyyatını, onun ayrı-ayrı sahələrini və ərazi vahidlərini əhatə edir;
- Sosial-iqtisadi statistikanın çox mühüm sahələrindən biri iqtisadi
statistikadır;
- Sosial-iqtisadi statistikanın nəzəri əsaslarının işlənib hazırlanması
U.Pettinin, Q.Kinqin, F.Kenenin, K.Marksın, C.M.Keynsin və başqa
larının adı ilə bağlıdır;
- Sosial-iqtisadi statistika dövlətin idarə olunması və bir sıra problem
lərin həll edilməsi üçün çox mühüm vasitədir. Çünki o, bütövlükdə iqtisa
diyyatı, iqtisadi nemətlərin istehsalı, bölgüsü və istehlakını, xidmətlərin
dəyişməsinin qanunauyğunluqlarını öyrənir;
- Sosial-iqtisadi statistika öz predmetini öyrənmək üçün spesifik üsul
lardan, habelə statistika nəzəriyyəsindən məlum olan ən ümumi metod
lardan geniş istifadə edir;
- Sosial-iqtisadi statistika digər elmlərlə, xüsusilə də statistikanın
nəzəriyyəsi və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində baş verən hadisə və
prosesləri öyrənən sahə statistika elmləri ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində
fəaliyyət göstərir;
- Sosial-iqtisadi statistika çox mühüm vəzifələri yerinə yetirir. Bu
məqsədlə göstəricilər sistemindən istifadə edir;
- Göstəricilər öyrənilən predmetdən asılı olaraq sadə və mürəkkəb
olur. Göstəricilər sistemindən idarəetmənin müxtəlif səviyyələrində
istifadə edilə bilər;
- Sosial-iqtisadi statistikada istifadə olunan göstəricilərin işlənib ha
zırlanması metodologiyası bir sıra tələblərə cavab verməlidir;
- Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi geniş təkrar istehsal
prosesindəki ardıcıllığa uyğun olaraq düzəldilir və müxtəlif qruplardan
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ibarətdir;
- Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilərindən hökumət və ərazi haki
miyyət orqanları, elmi-tədqiqat müəssisələri, beynəlxalq maliyyə təşkilat
ları, müxtəlif mərkəzlər, şirkətlər, ali məktəblər, maraqlı şəxslər istifadə
edirlər.
Təhlil üçün suallar
- Makroiqtisadi göstəricilərdən hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?
Onlardan bir neçəsini göstərin.
-M akroiqtisadi göstəricilər ilk dəfə kimlər tərəfindən və nə vaxt
hesablanmışdır?
- F.Kenenin “İqtisadi cədvəlləri”nin əsasım nə təşkil edir və nöqsanı
nədən ibarətdir?
-T ək rar istehsal prosesinin, onun ayrı-ayrı mərhələlərinin qanunauy
ğunluqlarının aşkara çıxarılmasında K.Marksm nə kimi xidmətləri olmuş
dur?
- Milli hesablar sisteminin (MHS) nəzəri əsasları nədən ibarətdir?
- MHS-dən hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?
- Sosial-iqtisadi statistikanın predmetini necə müəyyən etmək olar?
- İqtisadiyyatın öyrənilməsinə sistemli yanaşılması nə deməkdir?
- Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin keyfiyyət müəyyənliyi dedikdə
nə başa düşülür?
- Hadisə və proseslərə kəmiyyət xarakteristikası verərkən hansı
metodlardan istifadə olunur?
- Sosial-iqtisadi statistikanın hansı elmlərlə daha çox qarşılıqlı əlaqəsi
vardır, onları necə səciyyələndirmək olar?
- Sosial-iqtisadi statistika hansı vəzifələri yerinə yetirir?
- Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin
dövlət tərəfindən tənzimlənməsində hansı üsullardan istifadə edilir və
məqsəd nədir?
- “Ecazkar dördbucaqlı” nə deməkdir və onun tərəfləri necə adlanır?
- Müstəqillik şəraitində ölkəmizdə statistika işlərinin beynəlxalq stan
dartlara uyğunlaşdırılınası sahəsində nə kimi işlər görülmüşdür və hansı
işlər görüləcəkdir?
- Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi dedikdə nə nəzərdə
tutulur?
-Metodologiyanın işlənib hazırlanması nə deməkdir və o hansı
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mərhələlərdən keçir?
- Statistika göstəricilərinin hesablanması metodologiyası hansı
tələblərə cavab verməlidir?
- Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi təkrar istehsal
prosesinə uyğun olaraq hansı ardıcıllıqla düzəldilir?
- Baza və törəmə göstəricilər dedikdə nə nəzərdə tutulur?
- Sosial-iqtisadi statistikanın göstəriciləri hansı tələblərə cavab
verməlidir?
- Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilərinin metodoloji cəhətdən düz
gün hesablanmasının nə kimi əhəmiyyəti vardır?
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II FƏSİL
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA STATİSTİKA İŞLƏRİNİN
TƏŞKİLİ
2.1. Azərbaycan Respublikasında statistika işlərinin
təşkili prinsipləri

şöbələri məşğul olurlar.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ölkəmizin iqtisa
di və sosial sahələrində vahid metodologiya əsasında statistik məlumatlar
sisteminin fəaliyyətini təmin edir. O, mərkəzi icra orqanları sistemində
fəaliyyət göstərən, statistika və uçot işlərinə rəhbərlik edən müstəqil
iqtisadi dövləti idarəetmə orqanıdır. Komitə öz fəaliyyətini ölkəmizdə baş
verən sosial-iqtisadi proseslərin obyektiv və hərtərəfli Öyrənilməsi prin
sipləri əsasında həyata keçirir, respublikanın sosial-iqtisadi vəziyyətinə
dair məlumatların aşkarlığını təmin edir, hüquqi və fiziki şəxslərin hü
quqlarına hörmət edərək və onların ilkin fərdi məlumatlarının məxfiliyini
qoruyaraq statistik məlumatların rolunun artırılmasına yönəldilən
siyasətin yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ölkədə
statistika və uçot işlərinə mərkəzləşdirilmiş rəhbərliyi həyata keçirir,
onun vahid elmi metodologiyasını işləyib hazırlayır, iqtisadi məsələlərlə
məşğul olan hökumət orqanları ilə birlikdə (İqtisadi İnkişaf, Maliyyə,
Vergilər Nazirlikləri, Dövlət Gömrük Komitəsi və i. a.) mühasibat uçotu
formalarının və statistik hesabatların təkmilləşdirilməsi sahəsində iş
aparır, iqtisadiyyatın və mədəniyyətin inkişafına dair məlumatları toplayır
və təhlil edir. O, öz işlərini yerli - şəhər və rayon statistika orqanları
vasitəsilə aparır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi öz fəaliyyətində
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, «Rəsmi Statistika haqqın
da» Azərbaycan Respublikasının Qanununu, digər qanunvericilik aktları
nı, Respublika Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarını, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sta
tistika Komitəsi haqqında” 6.11.1995-ci il tarixli, 238№-li “Əsasna
m əsin i, digər qərar və sərəncamlarını, statistika sahəsində beynəlxalq
sazişləri əldə rəhbər tutur.

Ölkəmizdə statistika işlərinin təşkili aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:
1) Ölkədə bütün uçot və statistika işlərinə rəhbərliyin ciddi şəkildə
mərkəzləşdirilməsi;
2) İşləri vahid metodologiya əsasında aparan mərkəzləşdirilmiş statis
tika orqanlarının yaradılması;
3) Statistika orqanlarının dövləti idarəetmə orqanları ilə qarşılıqlı
əlaqədə fəaliyyət göstərməsi.
Məlum olduğu kimi, statistika və uçot işləri bütün ölkə ərazisində
çoxsaylı obyektləri əhatə edən kütləvi hadisələrdən ibarətdir. Ona görə də
bu işləri yerinə yetirərkən statistika elminin qarşıya qoyduğu tələblərə
ciddi əməl olunmalıdır. Bunun üçün isə mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik və
vahid metodologiya olmalıdır. Odur ki, 1991-ci ildə müstəqilliyimizi
bərpa etdikdən sonra ölkəmizdə uçot işlərini vahid metodologiya ilə
aparan mərkəzləşdirilmiş statistika orqanları sistemi yaradılmışdır. Bu, öz
əksini Azərbaycan Respublikasının “Rəsmi Statistika haqqında” 18 fevral
1994-cü il tarixli, 789 №-li Qanununda tapmışdır. Bundan sonra Azər
baycan cəmiyyətində gedən sosial-iqtisadi proseslərlə əlaqədar olaraq
qanunda dəfələrlə müəyyən dəyişikliklər edilmişdir.
Qanun Azərbaycan Respublikasının bütün idarəetmə orqanlarının, ma
liyyə, bank, vergi və gömrük xidmətlərinin, mülkiyyət formasından, əmə
yin təşkili və tabeliyindən asılı olmayaraq respublikanın ərazisində, ha
belə onun sərhədlərindən kənarda yerləşən, Azərbaycan Respublikasının
mülkiyyətində olan müəssisələrin, idarələrin, təşkilatların, assosiasiya
ların, şirkətlərin və digər hüquqi şəxslərin, həmçinin sahibkarlıq və qa
nunvericiliklə qadağan olunmayan digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olan
fiziki şəxslərə şamil edilir.
Azərbaycan Respublikasında vahid mərkəzləşdirilmiş ümumrespublika sisteminə Dövlət Statistika Komitəsi rəhbərlik edir. Ölkəmizdə
dövlət statistikasının təşkili ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
Komitəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Statistika komitəsi, rayon,
şəhər (respublika tabeli) statistika idarələri və şəhərlərdə statistika

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi aşağıdakı və
zifələri yerinə yetirir:
- ölkə ərazisində statistika siyasəti yeridir;
- statistik məlumatların düzgünlüyünü və obyektivliyini, bazar müna
sibətləri şəraitində onların baş verən sosial-iqtisadi hadisə və proseslərə
tam uyğunluğunu, vaxtında toplanmasmı təmin edir;
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2.2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
vəzifələri, hüquqları və səlahiyyətləri

- ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini səciyyələndirən, elmi cəhətdən
əsaslandırılmış statistik məlumatları toplayır, işləyir, təhlil etdikdən sonra
hökumətə təqdim edir;
-beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş standartlarla müqayisə oluna
bilən və aparılan bütün statistika işlərində hökmən istifadə edilməli olan
texniki-iqtisadi məlumatların işlənməsi və tətbiqi sahəsində metodoloji
rəhbərliyi həyata keçirir;
- statistika sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirir, ölkənin
mənafeyinə xələl gətirməyən statistik məlumatları yayır və mübadilə edir;
- ölkənin və onun ayrı-ayrı regionlarının sosial-iqtisadi inkişafım
səciyyələndirən göstəriciləri özündə əks etdirən statistika hesabatlarının
formalarını, təqdim olunması müddətlərini və qaydalarını müəyyənləş
dirir və təsdiq edir, onların doldurulması, uçot və hesabatın digər məsə
lələri ilə əlaqədar təlimatları hazırlayır və nəşr etdirir.
- demoqrafik proseslərin balans hesabatlarını aparır və proqnozlarını
hazırlayır;
- statistik məlumatları, bülletenləri və məcmuələri, mətbu-buraxılışları
hazırlayır və nəşr etdirir;
- sosial prosesləri, yaşayış səviyyəsini və dolanacaq xərclərini təhlil
edir, əhalinin siyahıyaalınmasının və digər siyahıyaalınmaların, sosial-demoqrafık müşahidələrin, ailə büdcələri statistikasının, birdəfəlik və seçmə
müşahidələrinin aparılmasını təşkil edir, müxtəlif mövzularda sorğular
keçirir;
-bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan statistika göstəriciləri sistemini,
uçot və hesabatın vahid elmi metodologiyasını işləyib hazırlayır, onları
təkmilləşdirir və dünyada prinsipcə hamı tərəfindən qəbul edilmiş uçot və
statistika işlərinə uyğunlaşdırır;
- uçot və statistika işçilərinin hazırlanması və ixtisaslarının artırılma
sına ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, kadrların hazırlanması ilə əlaqədar
tədris müəssisələri ilə uzunmüddətli müqavilələr bağlayır;
-y erli statistika orqanlarının işlərinə rəhbərlik edir, onların fəaliy
yətini yoxlayır;
-təsd iq olunmamış qeyri-standart formalarda təqdim olunan hesa
batları ləğv edir;
-Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən və dövlət qeydiyya
tından keçmiş müəssisə və təşkilatların avtomatlaşdırılmış uçotunu və
kodlaşdırılmasmı aparır;
- kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə müntəzəm ola
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raq mətbuat konfransları, görüşlər və başqa tədbirlər keçirir;
- bağlanmış müqavilələrə, sazişlərə, yaxud birdəfəlik sorğulara uyğun
olaraq rəhbər orqanlar istisna olmaqla, hüquqi və fiziki şəxslərə dəyəri
onlar tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilmək şərti ilə statistik məlumatlar
hazırlayıb verir;
- nazirlik və baş idarələrlə birlikdə milli hesablar sisteminə, müvafiq
beynəlxalq standartlara keçidlə əlaqədar iş aparır;
- respublikanın ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxsləri
dövlət statistika hesabatı blankları və digər zəruri sənədlərlə təmin edir;
- beynəlxalq statistik müqayisələrin aparılmasında iştirak edir.
Dövlət statistika orqanlarına öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün
aşağıdakı hüquq və səlahiyyətlər verilir:
- ölkənin iqtisadi və sosial vəziyyətinin nəticələrini dərc etdirmək,
statistika və uçot sahəsində metodoloji məsələləri həll etmək;
-tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, ölkəmizin
ərazisində, habelə onun sərhədlərindən kənarda yerləşən və Azərbaycan
Respublikasının mülkiyyəti olan hüquqi və fiziki şəxslərdən haqqı ödənil
mədən, dövlət statistika orqanları tərəfindən müəyyən edilən həcmdə və
müddətlərdə düzgün statistik məlumatları, hesabatları, onlara dair
izahatları almaq;
- fiziki şəxslərin sosial-demoqrafik vəziyyəti və sahibkarlıq fəaliyyəti
haqqında müşahidələr aparmaq üçün onlardan haqqı ödənilmədən zəruri
məlumatlar almaq;
- məlumatların təhrif olunması halları aşkara çıxarıldıqda hesabatlarda
düzəliş etmək və bu barədə müəssisə, idarə, təşkilat, birlik və s. tərə
findən yerinə yetirilməsi məcburi olan tapşırıqlar vermək;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun olaraq xarici ölkələrin statistika idarələri və
beynəlxalq statistika təşkilatları ilə statistika elmi metodologiyasının və
təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi, yeni texnologiyalardan istifadə edilməsi
məsələləri üzrə əməkdaşlıq haqqında müqavilələr bağlamaq;
- dövlət statistika müşahidələrinin aparılması üçün məlumatları təq
dim etməyən və ya onları gecikdirməklə ya müəyyən təhriflərlə təqdim
edən vəzifəli və fiziki şəxslər barəsində inzibati icraata başlamaq və
inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq etmək;
- dövlət statistika hesabatlarının formalarını işləyib hazırlamaq, hesa
batların toplanması və təqdim olunmasının vaxtını və qaydalarını (ətraf
mühitin mühafizəsi sahəsində dövlət statistikasının aparılması qaydaları
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istisna olmaqla) müəyyənləşdirmək;
- qanunvericiliyə uyğun olaraq bağlanmış müqavilələr əsasında haqqı
dövlət büdcəsinə ödənilməklə hüquqi və fiziki şəxslərə reqlamentə daxil
olmayan statistik xidmət göstərmək;
-Azərbaycan Respublikasının statistika haqqında qanunvericiliyinə
zidd olan statistik hesabatları ləğv etmək;
- hesabat məlumatları təhrif olunduğu hallarda düzəlişlər etmək, bu dü
zəlişləri ilkin və mühasibat uçotunda, başqa əlaqədar göstəricilərdə əks
etdirməyi müvafiq hüquqi və fiziki şəxslərə tapşırmaq (burada qeyd etmək
yerinə düşər ki, dövlət hesabatlarında təhrif etmələrə görə vəzifəli şəxslər
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada
məsuliyyət daşıyırlar);
- nazirliklərdə, dövlət komitələrində, baş idarələrdə, tabeliyindən və
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi və fiziki şəxslərdə statistik
hesabatların dürüstlüyünü və ilkin uçotun vəziyyətini yoxlamaq;
- şura iclaslarında statistik uçot və hesabatın vəziyyətinə dair nazirlik,
baş idarə, komitə, assosiasiya və şirkət rəhbərlərinin hesabatlarını
dinləmək, onlarla birgə kollegiya iclasları keçirmək və s. və i.a.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi öz fəaliyyətini
Azərbaycan Respublikasının Qanunları və qanunvericilik aktları, Azər
baycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Nazirlər Ka
binetinin qərarları, statistika sahəsində beynəlxalq sazişlər və s. əsasında
qurur.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu,
dövlət statistika orqanlarının vəzifələri, hüquq və səlahiyyətləri “Rəsmi
Statistika haqqında'” Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1994-cü il
tarixli Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azər
baycan Respublikası Dövlət Statistika komitəsi haqqında Əsasnamə”si
(6.11.1995-ci il, №238) ilə müəyyən edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olunan sədr rəhbərlik
edir. O, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin qanunla
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət
daşıyır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin, onun
müavinlərinin və digər rəhbər işçilərinin daxil olduğu kollegiya öz iclas

larında başlıca statistika işlərinin yekunlarını; analitik işlərin təşkili məsə
lələrini, uçot və hesabatın vəziyyətini, onların dürüstlüyünü; uçot-statis
tika işlərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasmı müzakirə edir;
idarə, şöbə və digər struktur bölmələri rəhbərlərinin hesabatlarını dinləyir.
Statistika Komitəsinin nəzdində elmi-metodoloji Şura fəaliyyət gös
tərir. Onun tərkibinə dövlət statistika komitəsinin və bir sıra nazirliklərin
mütəxəssisləri, ali məktəblərdə çalışan alim və mütəxəssislər daxil edilir.
Şura statistikanın metodoloji məsələlərini nəzərdən keçirir, ən mühüm
statistika işləri üzrə proqram və təlimatları müzakirə edir.
Statistika Komitəsinin tərkibində adətən aşağıdakı idarə və şöbələr
yaradılır: demoqrafiya və sosial statistika; əhalinin həyat səviyyəsi və ev
təsərrüfatlarının tədqiqatı statistikası; əmək statistikası; milli hesablar sta
tistikası; sənaye, nəqliyyat və rabitə statistikası; kənd, meşə və balıqçılıq
təsərrüfatı statistikası; əsaslı tikinti və mənzil şəraiti statistikası; ticarət və
xarici ticarət statistikası; qiymət statistikası; yanacaq-enerji və material
balansları statistikası; statistika işlərinin əlaqələndirilməsi, regionların so
sial-iqtisadi inkişafı statistikası və i.a.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu 2.1
sxemində göstərildiyi kimidir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin şöbələri
inkişaf etmiş ölkələr və MDB dövlətləri ilə ölkəmizin əsas sosial-iqtisadi
göstəricilərinin müqayisəsini aparır, əhalinin ümumi və yaş qrupları üzrə
sayı, təhsil səviyyəsi, milli tərkibi, nikah vəziyyəti, doğumun, ölümün,
təbii artımın ümumi əmsalları, ölümün əsas səbəbləri, beynəlxalq miq
rasiya, əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli və iqtisadi fəal əhalinin,
dövlət və qeyri-dövlət bölmələrində çalışanların, işsizlərin sayı haqqında
məlumatları işləyib hazırlayır və dərc etdirir.
Bazar iqtisadiyyatı strukturlarının, kiçik, xarici və müştərək müəs
sisələrin, birjaların, fəaliyyətlərinə, kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsinə, əhalinin gəlirləri və xərclərinə, dövlət tərəfindən verilən müavinət
lərə dair məlumatların işıqlandırılması da statistika orqanları tərəfindən
həyata keçirilir. Dövlət statistika orqanları ev təsərrüfatlarının (hər nəfərə
görə ayrı-ayrı ərzaq məhsullarının istehlakı, mənzil şəraiti, uzun müddət
istifadə olunan əşyalarla təchizat səviyyəsi), səhiyyənin, idmanın, elmitədqiqat işlərinin, turizm xidmətinin, ticarətin vəziyyətini səciyyələndirən
göstəriciləri, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində həyata keçirilən tədbir
ləri, onların səmərəliliyini ifadə edən məlumatları istifadəçilərə çatdır
maqla ölkədəki vəziyyət haqqında fikir formalaşdırır,
“Milli hesablar statistikası şöbəsi” ümumi daxili məhsul, onun
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2.3. Azərbaycan Respublikasında Statistika orqanları sistemi

SƏDR

Kadrlar şöbəsi

Statistik məlumatlar
_______ şöbəsi
Əhalinin siyahıyaalınması
_________ şöbəsi

Rejim və məxfi
kargüzarlıq şöbəsi

Maliyyə şöbəsi

Aparatın
rəhbəri

Əhalinin həyat səviyyəsi və
ev təsərrüfatlarının tədqiqatı
statistikası şöbəsi
Qiymət statistikası
snhəsi

Sədrin birinci müavini
Sədrin müavini

Statistika işlərinin
əlaqələndirilməsi
söbəsi

Sənaye, nəqliyyat və
ra h ita snhaci

Ticarət, xidmət və
turizm statistikası

Kənd təsərrüfatı
statistikası şöbəsi

~ ı_

:

Tikinti statistikası
söbəsi

Yanacaq-enerji və
material balansları
statistikası şöbəsi

Əmək statistikası
çfthaci

Demoqrafiya və
sosial statistika şöbəsi

Milli hesablar
Baş Hesablama
______ Mərkəzi______

Regionların sosialiqtisadi inkişafı
statistikası şöbəsi

Statistik məlumatların
Elmi-Tədqiqat və
Layihə Texnoloji
______Mərkəzi______

Ərzaq təhlükəsizliyi
üzrə informasiya
təminatı statistikası
şöbəsi

Uçot və statistika
işçilərinin hazırlanması
və ixtisaslarının
artırılması üzrə Tədris
Mərkəzi

Ümumi şöbə

Sxem 2.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
Komitəsinin strukturu
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strukturu, həcmi haqqında məlumatları hazırlayır, “məhsul və xidmətlər
hesabı”, “gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabı”, “gəlirlərin təkrar bölgüsü
hesabı”, “sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı”, “əsaslı xərclər
hesabı”, “qalan dünya ilə xarici iqtisadi əlaqələr hesabı” və s. üzrə
“ehtiyatlar” və “istifadə” maddələrinin kəmiyyətini müəyyənləşdirir,
faktiki son istehlakm tarazlığının təmin olunmasım, ümumi milli gəlirin
tərkibini aydınlaşdırır, ölkənin tədiyə balansını tərtib edir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin strukturunda
əsas yerlərdən birini də maliyyə şöbəsi tutur. Bu şöbə maddələr üzrə
dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərini statistik cədvəllərdə əks etdirir,
müəssisələrin və təsərrüfat təşkilatlarının mənfəətinə, zərərlə işləyən
müəssisələrə, pul emissiyasına, iqtisadiyyata yönəldilən investisiyalara,
bələdiyyələrin işinə, onların büdcələrinə xarakteristika verir, sığortaçılar,
onların ümumi kapitalı, sığorta haqları və ödənişləri haqqında yığcam
məlumatlar işləyib hazırlayır.
Qiymət və tariflər istehsalçıların mənafeləri ilə bilavasitə bağlıdır.
Ona görə də qiymətlər haqqında məlumatların əldə edilməsi və təhlil
olunması, onun təkmilləşdirilməsi üçün elmi nəticələr çıxarılması və töv
siyələr verilməsi də həlledici əhəmiyyətə malikdir. Qiymətlər haqqında
ilkin məlumatların toplanması, işlənməsi, təhlil olunması və ümumi gös
təricilərin hesablanması isə “Qiymət statistikası” şöbəsinin fəaliyyətinə
aiddir.
Bu şöbə istehlak qiymətlərinin, ərzaq, qeyri-ərzaq və pullu xidmətlə
rin, sənaye məhsulları istehsalçılarının qiymət, sənaye məhsullarının top
dansatış, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının qiymətlər və nəq
liyyat sektorunda yükdaşıma tarifləri indekslərini hesablayır və dərc
etdirir.
Yanacaq-energetika resursları ölkəmizin ən böyük sərvətidir. Bu, hazırda
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında da çox böyük rol
oynayır. Və bununla əlaqədar olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin struk
turunda xüsusi şöbə - “Yanacaq-enerji və material balansları statistikası”
şöbəsi yaradılmış və fəaliyyət göstərir. Şöbə təbii qazın, elektrik
enerjisinin, təkrar enerji ehtiyatlarının, mazutun, dizel yanacağının,
aviasiya və sair üçün ağ neftin ehtiyatı və istehlakmı, neft məhsullarının
ehtiyatı və bölüşdürülməsini; cihaz, avadanlıq və sair məmulatların
tərkibindəki qiymətli metalların hərəkətini, təkrar xammal ehtiyatlarının,
qara və əlvan metal qırıntısı və tullantılarının yaranma mənbələri və bö
lüşdürülməsini səciyyələndirən göstəriciləri, əsas kapitalın (əsas fondla
rın) təzələnməsi və sıradan çıxması əmsallarını hesablayır və dərc etdirir.
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Sənayenin fəaliyyət növlərinə və mülkiyyət formalarına görə təsnifləş
dirilməsi, təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları isteh
salı, kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri, mal-qaranın sayı və məh
suldarlığı, tikintinin, nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunun, rabitənin,
ticarətin, regionların işini səciyyələndirən göstəricilər müvafiq şöbələr
tərəfindən hazırlanan məlumatlarda öz əksini tapır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi beynəlxalq mü
qayisə aparır ki, bu da dünyada ölkəmizin mövqeyini müəyyən etməyə
imkan verir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin yerli orqan
larına şəhər statistika idarələri və rayon statistika şöbələri aiddir. Onların
əsas vəzifəsi fəaliyyət göstərdikləri ərazilərdəki dövlət və qeyri-dövlət
müəssisələrinin işini səciyyələndirən göstəriciləri toplamaqdan, sistem
ləşdirməkdən və aidiyyatı orqanlara, birinci növbədə Azərbaycan Res
publikası Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim etməkdən ibarətdir.
Statistik uçotla yanaşı, mühasibat və operativ - texniki uçot da vardır.
Bunlar birlikdə vahid uçot və statistika sistemini əmələ gətirir.

Ölkəmizdə operativ-texniki uçot, mühasibat uçotu və statistika vahid
uçot sistemini təşkil edir. Uçotun bu növləri bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə
əlaqələndirilmiş, ziddiyyətə və paralelçiliyə yol verilmir, əksinə onlar birbirini tamamlayır. Lakin onların arasında bir sıra fərqlər də vardır. Bu,
özünü hər şeydən əvvəl onların iqtisadiyyatı öyrənərkən məsələləri əhatəetmə dairəsinə və ümumiləşdirmə metodlarına görə fərqlərdə göstərir.
Operativ-texniki uçot müəssisənin (firmanın) işinə operativ rəhbərliyi
həyata keçirməyə imkan verir. Onun vəzifəsi hər bir konkret şəraitdə rəh
bərliyi həm bütövlükdə müəssisənin, həm də onun ayrı-ayrı sexləri və sa
hələrində işlərin vəziyyəti haqqında məlumatlarla təmin etməkdən iba
rətdir. Onun obyekti emaldan keçdiyi bütün mərhələlərdə xammal və
materialların hərəkəti, hər bir işçinin işə çıxması, nə qədər məhsul istehsal
etməsi (və ya iş görməsi) və s-dir. Operativ-texniki uçot konkret faktları
bilavasitə natural ifadədə və ona uyğun gələn ölçü vahidi ilə uçota alır.
Məsələn, aydın məsələdir ki, istehsal edilmiş bütün detalların dəyəri
haqqında məlumatlar hər hansı bir detalın istehsalı sahəsində “geridəqalmaları” aşkara çıxartmağa imkan vermir. Ayrı-ayrı detallardan nə qədər
istehsal olunduğunu və onların hər birindən nə qədər olduğunu, hazır
məhsulun yığılması əməliyyatının həmin detallarla necə təmin olun

masının öyrənilməsi zəruriliyi meydana çıxır. Bu zaman operativ-texniki
uçot rəhbərliyi istehsalın hər bir sahəsində görülən işlərə dair məlu
matlarla təmin edir. Bu məlumatlar son dərəcə konkret olmalıdır.
İstehsal proseslərinin gedişi və onları müəyyən edən şəraitin cari
uçotu, hissələrin, detalların, yanmfabrikatların, iş yerlərində mövcud olan
materialların, buraxılan və sınaqdan keçirilən məhsulun, yerinə yetirilmiş
sifarişlərin, istehsalda yaranmış artıq məhsulun uçotu və onların üzərində
nəzarətin həyata keçirilməsi-bütün bunlar operativ-texniki uçotun
öyrəndiyi obyektə daxildir. Bunlar avadanlıqların texniki vəziyyətinin,
boşdayanmalarının və şairələrin texniki uçotu ilə tamamlanır. İşçilərin işə
çıxmaması səbəblərinin aşkara çıxarılması və uçota alınması da operativ
uçotdur. Göründüyü kimi, operativ-texniki uçotun spesifik cəhəti onun
konkret və operativ olmasındadır.
Mühasibat uçotu təsərrüfat əməliyyatlarının başdan-başa (ucdantut
ma), fasiləsiz və sənədlərlə uçota alınmasını həyata keçirir. Onun vəzifəsi
material qiymətlilərinin uçota alınması və onların sərf edilməsi üzərində
nəzarəti həyata keçirməkdən, məqsədi isə müəssisənin maliyyə nəticələ
rini aşkara çıxarmaqdan ibarətdir. Mühasibat uçotu əsas etibarı ilə
müəssisənin malik olduğu vəsaitin dövriyyəsi üzərində nəzarəti həyata
keçirir. O, müəssisə vəsaitinin hərəkətini və onun daim bir formadan baş
qa formaya çevrilməsini uçota almaq üçün özünə məxsus xüsusi metod
lardan - ikili qeydiyyat sistemi, məhsul vahidinin neçəyə başa gəlməsi,
mühasibat balansının tərtib olunması və i. a. - istifadə edir.
Mühasibat uçotunun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir müəssisə
onun üçün əlahiddələşmiş təsərrüfat vahididir. O, müəyyən zaman kəsi
yində məhz həmin müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini aşkara
çıxarmalıdır. Tərkibində bir neçə müəssisə olan firmaların icmal balansını
tərtib edərkən mühasibat uçotu onu hər hansı bir toplu kimi deyil,
müəyyən təsərrüfat vahidləri fəaliyyətinin yekunu kimi nəzərdən keçirir.
Mühasibat uçotunun aşağıdakı spesifik cəhətləri vardır:
1) Mühasibat uçotu hər şeydən əvvəl dəyər ölçü vahidlərindən istifadə
etməklə müəssisə vəsaitini və onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini
dəyər ifadəsində uçota alır. Bununla yanaşı, o, həm də natural ölçülərdən
istifadə edir;
2) Mühasibat uçotu müəssisədə baş verən bütün təsərrüfat əməliyyat
larını, hətta ən xırda şeyləri qeydiyyata alır. Odur ki, mühasibat uçotunda
bir qayda olaraq seçmə müşahidəsindən istifadə olunmur;
3) Mühasibat uçotu bütün əməliyyatları faktiki qiymətlərlə qeydiyyata
alır, müqayisəli qiymətlərdən istifadə etmir. Bu isə müəssisənin faktiki
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2.4. Vahid uçot və statistika sistemi

xərclərini müəyyən etməyə və faktiki rentabellik göstəricilərini hesabla
mağa imkan verir.
Statistika mühasibat və operativ-texniki uçotun məlumatlarını ümumiləş
dirir və həmişə kütləvi materiallara əsaslanır. Bunlar statistikaya lazım
olduqda özünün ilkin müşahidələrini (tədqiqat və siyahıyaalmalar
aparmaq) təşkil edir. Statistika kütləvi ilkin məlumatları ümumiləşdirmək
üçün xüsusi metodlardan istifadə edir və əldə edilmiş məlumatlara əsasən
ictimai həyatın bu və ya digər sahəsinə aid olan bütün faktlar toplusuna
xarakteristika verir. Məsələn, mühasibat uçotu hər bir işçiyə gördüyü işin
müqabilində əmək haqqı hesablayır, statistika isə onları müxtəlif
əlamətlər üzrə qruplaşdırır və orta əmək haqqını müəyyən edir. Statistika
ayrı-ayrı müəssisələr, sahələr və bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə operativtexniki və mühasibat uçotunun məlumatlarını, həmçinin əhalinin siya
hıyaalınması və ailə büdcələrinin tədqiq olunması kimi xüsusi təşkil
edilmiş müşahidələrin materiallarını ümumiləşdirir.
Vahid uçot və statistika sistemində təşkiledici rol statistikaya məx
susdur. İqtisadiyyat miqyasında məlumatların ümumiləşdirilməsinin
zəruriliyi bütün müəssisələrin özlərinin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətlərinin
nəticələri haqqında vahid formada və müəyyən edilmiş müddətlərdə
məlumat vermələrini tələb edir.
Vahid uçot və statistika sistemi aşağıdakı əsas cəhətləri ilə səciy
yələnir:
1) bütün müəssisələrdə uçot işləri vahid metodologiya əsasmda aparılır.
Bu o deməkdir ki, bütün müəssisələrdə məhsullar vahid proqram və meto
dika ilə uçota almır. Bunlar əməyin, əmək haqqmm, avadanlıqların və şai
rələrin uçotuna da aiddir. Ayn-ayrı müəssisələrdə uçot müxtəlif metodika ilə
aparılsaydı, onları və müəssisələri bir-biri ilə müqayisə etmək, onların işi
haqqında ümumiləşdirici yekun göstəricilərinin hesablanması mümkün
olmazdı;
2) müəssisələrdə uçotun ayrı-ayrı növlərinin materialları bir-biri ilə
qarşılıqlı surətdə əlaqələndirilir. Belə ki, mühasibat, operativ-texniki uçot
və statistika bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlayır, aralarında uyğunsuz
luq, ziddiyyət, paralelçilik yoxdur və göstəriciləri bir-biri ilə uyğunlaşdı
rılmışdır;
3) vahid ilk sənədləşdirmə qaydası mövcuddur. Hər bir müəssisədə
müxtəlif adda çoxsaylı ilk sənədlər tərtib olunur. Bu sənədlərdəki məlu
matlardan hər bir uçot növü istifadə edə bilər. Bütün uçot növlərinin
vahidliyi onunla təmin edilir ki, onların hamısı eyni ilk sənədləşdirmə
qaydasından istifadə edir.
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Nəticə
- hər bir ölkədə uçot və statistikanın təşkili müxtəlif prinsiplərə əsas
lanır. Bu məqsədlə uçot və statistika işlərini vahid metodologiya ilə
aparan statistika orqanları sistemi formalaşdırılır, onların fəaliyyəti xüsusi
qanun və digər normativ-hüquqi sənədlərlə tənzimlənir;
- Azərbaycan Respublikasında vahid uçot və statistika işlərinə Dövlət
Statistika Komitəsi və Respublika Prezidenti tərəfindən təyin olunan
onun sədri rəhbərlik edir. O, komitənin qarşısında qoyulmuş vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi müxtəlif vəzi
fələri yerinə yetirir. Bunun üçün ona müəyyən hüquq və səlahiyyətlər
verilmişdir;
-Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi öz fəaliyyətini
Azərbaycan Respublikasmm Konstitusiyası, qanunları, qanunvericilik aktları
və digər normativ-hüquqi sənədləri əsasmda qurur;
-Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi beynəlxalq
müqayisələr aparır ki, bu da dünyada ölkəmizin mövqeyini müəyyən
etməyə imkan verir;
- Dövlət Statistika Komitəsinin nəzdində elmi-metodiki şura fəaliyyət
göstərir və o, çox müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir;
-Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin nəzdində
müxtəlif şöbələr yaradılmışdır. Onlar Azərbaycan cəmiyyətində gedən
sosial-iqtisadi proseslərə dair ilkin uçot məlumatlarını ümumiləşdirir,
yekun göstəriciləri hesablayır və inkişaf etmiş ölkələrin, eləcədə MDB
dövlətlərinin göstəriciləri ilə müqayisələr aparır, həmin məlumatları
mətbuatda dərc etdirirlər;
- statistik uçotla yanaşı, mühasibat və operativ-texniki uçot da vardır.
Bunlar birlikdə vahid uçot və statistika sistemini əmələ gətirir;
- statistika, uçotun digər növlərinin - mühasibat və operativ-texniki
uçotun məlumatlarını ümumiləşdirir və həmişə kütləvi məlumatlara əsas
lanır;
- statistika kütləvi materialları ümumiləşdirmək üçün xüsusi metod
lardan istifadə edir və əldə edilmiş məlumatlara əsasən bütün faktlar
toplusuna xarakteristika verir;
- vahid uçot və statistika sistemində təşkiledici rol statistikaya məx
susdur. Və bu sistemin bir sıra səciyyəvi cəhətləri vardır;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısında
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duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində onun yerli orqanları mühüm rol
oynayır.
Təhlil üçün suallar
- Ölkəmizdə statistika işlərinin təşkili hansı prinsiplərə əsaslanır?
- “Rəsmi Statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu nə
vaxt qəbul edilmişdir?
- Azərbaycan Respublikasmda mərkəzləşdirilmiş vahid uçot sisteminə
hansı orqan rəhbərlik edir?
-Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi öz fəaliyyə
tində hansı sənədləri əldə rəhbər tutur?
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi hansı vəzifələri
yerinə yetirir?
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin hansı hüquq
və səlahiyyətləri vardır?
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi hansı struktura
malikdir?
-Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin idarə və
şöbələri hansı işləri yerinə yetirirlər?
- Vahid uçot və statistika dedikdə nə nəzərdə tutulur?
- Operativ-texniki uçotun vəzifələri nədən ibarətdir?
- Mühasibat uçotu hansı işləri yerinə yetirir və onun nə kimi spesifik
xüsusiyyətləri vardır?
- Vahid uçot və statistika sistemi hansı spesifik cəhətləri ilə səciy
yələnir?
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III FƏSİL
SOSİAL-İQTİSADİ STATİSTİKADA ƏSAS TƏSNİFLƏŞDİRMƏ
VƏ QRUPLAŞDIRMALAR
3.1. Təsnifləşdirmə, qruplaşdırma və nomenklatur anlayışlarının
mahiyyəti
Sosial-iqtisadi statistikada təsnifləşdirmə, qruplaşdırma və nomen
klatur anlayışlarından sosial-iqtisadi hadisə və prosesləri öyrənmək və
müvafiq informasiyaları əldə etmək üçün geniş istifadə olunur.
Təsnifləşdirmə hadisə və proseslərin oxşarlıq və müxtəliflik əlamət
lərinə görə bölmələrə, yarımbölmələrə, qruplara, fəsillərə (siniflərə), də
rəcələrə, növlərə ayrılması deməkdir. Təsnifləşdirməni apararkən bir və
ya bir neçə əlamətdən istifadə edilir. Təsnifləşdirmə obyektlərin (sahə
lərin, müəssisələrin, məhsulların, əsas fondların (əsas kapitalın), is
tehsal xərclərinin və i. a.) sistemləşdirilmiş siyahısıdır. Təsnifləşdirmə
zamanı obyektin tərkib ünsürlərindən hər birinə kod verilir. Kod obyektin
adının şərti rəqəmlə ifadə edilməsi deməkdir və bundan, eyniləşdirmə
məqsədilə istifadə olunur. Fikrimizi bir qədər də dəqiqləşdirsək deyə
bilərik ki, kod təsnifləşdirilən obyektləri və onların tərkib ünsürlərini
rəqəmlərlə ifadə etmək üçün qəbul edilmiş işarə, yaxud da işarələr
toplusudur.
İqtisadi təsnifləşdirmə informasiyaların dəqiqləşdirilməsi, təhlil olun
ması, saxlanması və axtarılması üçün başlıca şərtdir. Hamı tərəfindən
qəbul olunmuş təsnifləşdirmələr standart hesab olunur. Təsnifləşdir
mə bir qayda olaraq informasiyadan müntəzəm istifadə edən xidmət
sahələri ilə razılaşdırılır və beynəlxalq xarakter daşıyır. Hadisə və
obyektlərin hansı qrupa aid olduğunu müəyyən etmək üçün təlimat, bir
çox hallarda isə hətta izahlı lüğət hazırlanır.
Təsnifləşdirmə nomenklatur ilə konkretləşdirilir və tamamlanır. No
menklatur dedikdə hər hansı bir sahədə işlədilən adların ümumi siyahısı
nəzərdə tutulur. Buna xarici iqtisadi fəaliyyətdə əmtəə adlarının, yaxud da
əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilmiş idxal məhsullarının siyahı
sını misal göstərmək olar.
Qruplaşdırma tərkibinə görə mürəkkəb toplunun hər hansı bir, yaxud
da bir neçə çox mühüm əlamət üzrə tərkib hissələrinə, qruplara ayrılması
deməkdir. Sosial-iqtisadi statistikada quruluş, dinamika və quruluşdinamika üzrə qruplaşdırmadan daha geniş istifadə edilir. Bunlara müəs
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İFNTBS latın əlifbasının baş hərfləri ilə işarə olunur və 3.1 cədvəlində
göstərilən 17 bölmədən ibarətdir.
Cədvəl 3.1
iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirməsinin beynəlxalq standartları
(1990-cı il nəşri, üçüncü redaktə)
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Cəmi

II səviyyə
(bölmə)

IIL səviyyə
(qrup)

IV səviyyə
(fəsillər)

3 Abbrevriatura sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılmış, yaxud da iki və daha çox sözdən
ixtisarla düzəldilmiş bir söz deməkdir.

İqtisadi fəaliyyət növləri

3
18

4
1

5
2

6
6

7
9

4

1

1

1

1

28
210
11
12

1
1
1
1

5
23
2
1

10
61
4
5

12
125
4
5

50
6
33
21

1
1
1
1

3
1
5
3

17
2
10
5

29
2
17
12

54

1

5

17

31

13
11
11
36

1
1
1
1

1
1
1
4

3
4
3
9

8
5
6
22

4
4

1
1

1

1

1
1

1
1

526

17

60

159

290

r
1
A
В
C
D
E
F
G

3.2. İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsi
İqtisadi fəaliyyət növlərini təsnifləşdirməkdə məqsəd istehsal olunan
məhsullar, görülən işlər, göstərilən xidmətlər və s. haqqında əldə edilmiş
məlumatları təhlil etməkdən ibarətdir. Deməli, iqtisadi fəaliyyət növlərinin
təsnifləşdirilməsi ilə məhsulların, işlərin və xidmətlərin təsnifləşdirilməsi
arasında qarşılıqlı əlaqə vardır. Bütün iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq standartları (İFNTBS) BMT-də hazırlanmış və
onun statistika komisiyyası tərəfindən bəyənildikdən sonra 1990-cı ildə
üçüncü redaktədə dərc edilmişdir. Demək olar ki, dünyanın bütün ölkə
lərində qəbul edilmiş bu abbreviatura3 tSTC adlanır. Avropa İttifaqına üzv
olan ölkələr bu təsnifləşdirmədən istifadə edir və onu özlərinin müvafiq
qanunları ilə təsdiqləmişlər. Lakin hər bir ölkə özünün milli xüsusiy
yətlərinə uyğun olaraq bu təsnifləşdirmədə müəyyən dəyişikliklər edə bilər.

Qruplaşmaların sayı
O cümlədən təsnifləşdirmə
səviyyəsinə görə
I səviyyə

Latın əlifbasının baş
harfl ari

sisələrin həcminə, əhalinin gəlirlərinə və yaşadıqları inzibati-ərazi vahid
lərinə görə qruplaşdırılması misal ola bilər. Məsələn, müəssisələr işçilərin
sayma görə kiçik, orta və iri müəssisələrə bölünür. Bu zaman müxtəlif
meyarlardan istifadə olunur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında kiçik
sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi onlarda çalışan işçilərin
sayı və illik dövriyyəsi göstəriciləri əsasında, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş “İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə
kiçik sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının
hədləri” haqqında 2004-cü il 20 aprel tarixli, 57 nömrəli qərarına müvafiq
olaraq aşağıdakı kimi formalaşdırılmışdır: sənaye və tikintidə işçilərinin
sayı 40 nəfərdən və illik dövriyyəsi 200 min manatdan, kənd təsərrüfa
tında işçilərinin sayı 15 nəfərdən və illik dövriyyəsi 100 min manatdan,
topdansatış ticarət müəssisələrində işçilərinin sayı 10 nəfərdən və illik
dövriyyəsi 300 min manatdan və iqtisadiyyatın digər sahələrində işçilə
rinin sayı 5 nəfərdən və illik dövriyyəsi 100 min manatdan az olan kiçik
sahibkarlıq subyektləri.
Ölkəmizdə sağlam bazar münasibətlərinin formalaşdığı və iqtisadiy
yatımızın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunduğu müasir dövrdə
vahid təsnifləşdirmə və informasiyaların kodlaşdırılması sistemi yaradılır
və ondan istifadə olunur. Bu, statistik göstəricilərin reallığı düzgün əks
etdirməsi və müqayisə oluna bilməsinin təmin edilməsində çox mühüm
rol oynayır.

H
İ
J
К

L
M
N
0
P

Q

2
Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə
təsərrüfatı
Balıqçılıq
M ədənçıxarm a sənayesi və
karxanaların işlənməsi
Emal sənayesi
Elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı
Tikinti
Topdan və pərakəndə ticarət, avto
mobillərin, motosikletlərin, məişət
malları və şəxsi əşyaların təmiri
M ehm anxanalar və restoranlar
Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə
M aliyyə vasitəçiliyi
Daşınmaz əm lakla əlaqədar
əməliyyatlar, icarə və kommersiya
fəaliyyəti
Dövlət idarəetməsi və müdafiə,
icbari sosial sığorta
Təhsil
Səhiyyə və sosial xidmətlər
D igər kommunal, sosial və fərdi
xidm ətlər
M uzdlu xidmətə əsaslanan xüsusi ev
təsərrüfatları
Toxunulm az təşkilatlar və orqanlar
Cəmi
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56

E
F
G
H
I
J
К

IV səviyyə
(siniflər)

В
C
D

Seksiyaların adı

IIL səviyyə
(qruplar)

4 Təsnifləşdirmənin beynəlxalq standartlarında ümumiyyətlə “sənaye” anlayışı yoxdur. Burada
sənaye “mədənçıxarma sənayesi və karxanaların işlənməsi”, “emal sənayesi”, “elektrik
enerjisi, qaz və su təchizatı”na bölünür.

1
A

Təsnifləşdirmələrin sayı
O cümlədən təsnifləşdirmə
səviyyəsinə Körə

2
K ənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq
M ədənçıxarm a sənayesi
Emal sənayesi
Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat
Su təchizatı; çirkli suların və tullantıların
təmizlənməsi
Tikinti
Topdan və pərakəndə ticarət; avtomo
billərin və motosikletlərin təmiri
N əalivvat və anbar təsərrüfatı
Yasavısm təşkili və ictimai iaşə
İnform asiya və rabitə
M aliyyə və sığorta fəaliyyəti

3
49

4
1

5
3

6
11

7
34

31
350
13

1
1
1

5
24
1

10
92
3

15
233
8

20

1

4

6

9

33
71

1
1

3
3

8
12

21
55

44
18
46
31

1
1
1
1

5
2
6
3

14
7
10
9

24
8
29
18
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I səviyyə
(seksiya)
II səviyyə
(bölmələr)

Ölkəmizdə də iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsinin bey
nəlxalq standartlarından istifadə olunur və bunlar öz əksini Azərbaycan
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin nəşr etdirdiyi rəsmi sənəd
lərdə tapır. İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsindən aşağıdakı
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunur:
-təsərrüfat subyektlərini qeydiyyata alarkən onları iqtisadi fəaliyyət
növləri üzrə təsnifləşdirmək və kodlaşdırmaq;
- təsərrüfat subyektlərinin həyata keçirdikləri əsas və digər faktiki fəa
liyyət növlərini müəyyən etmək;
- iqtisadiyyatın strukturuna xarakteristika vermək;
- statistik məlumatların beynəlxalq səviyyədə müqayisəsini aparmaq
üçün onları lazımi strukturlara təqdim etmək.
2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika

Cədvəl 3.2
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəaliyyət növlərinin
təsnifləşdirilməsi

Cəmi

3.3. Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsi

Komitəsi tərəfindən nəşr olunan rəsmi sənədlərdə iqtisadi fəaliyyət
növləri və məhsulların (işlərin, xidmətlərin) təsnifləşdirilməsi yeni,
üçüncü milli versiya əsasında təqdim olunur.
Bunlar Avropa İttifaqında iqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatının
(NACE rev. 2) 2-ci redaksiyasına tam uyğun olaraq işlənib hazırlanmış
dır. Hər iki təsnifat müvafiq nazirlik, komitə, idarə və digər təşkilatlarla
razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
tərəfindən təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Standartlaş
dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Təsnifatı kimi qeydiyyata alınmışdır.
Azərbaycanda bu yeni təsnifatlarda bir sıra dəyişikliklər aparılmışdır.
Belə ki, iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatında bölmələrin sayı 17-dən
21-ə çatdırılmışdır. Hazırda bu bölmələr 3.2 cədvəlində olduğu kimi
adlandırılır.

Seksiyalann kodları

3.1 cədvəlindən göründüyü kimi, iqtisadi fəaliyyət növlərindən bəzi
ləri (məsələn, tikinti və təhsil) bir, bəziləri isə bir neçə bölmədən iba
rətdir. İFNTBS 159 qrup və 290 fəslə bölünmüşdür. Bölmə və qruplar
aşağıdakılar nəzərə alınmaqla müəyyən edilmişdir. 1) istehsal olunan
məhsul və xidmətlərin xarakteri (fiziki tərkibi, istehsalın hansı mər
hələlərdən keçməsi və s.); 2) əmtəə və xidmətlərin təyinatı; 3) xammalın
növü, emalı və istehsal texnologiyası.
Fəsillər bu təsnifləşdirməyə daxil edilmiş məhsulların əsas hissəsi
nəzərə alınmaqla müəyyən edilmişdir. İFNTBS-də müşahidə vahidi iqti
sadi fəaliyyətin növünə və yerləşməsinə görə eynitipli (yekcins) və ba
rəsində informasiya toplanan obyektlərdən ibarətdir. Fəaliyyət növü va
hidi müəssisə, yaxud da onun bir hissəsi (bölməsi) ola bilər. Bu cəd
vəldən həmçinin ay din olur ki, sənayeyə4 ’’mədənçıxarma və karxanaların
işlənməsi”, “emal sənayesi”, “elektrik enerjisi”, qaz və su təchizatı
(İqtisadi fəaliyyətin C, D və E növləri) daxildir. İFNTBS-nin məlumat
larından istifadə edərkən izahat tələb olunan məsələlərin şərhinə xüsusi
diqqət yetirmək lazımdır. Avropa ittifaqı çərçivəsində sahələr üzrə iq
tisadi fəaliyyətin təsnifləşdirilməsi (NACE) İFNTBS-ə uyğun gəlir. Lakin
İFNTBS 526 qrupdan ibarət olduğu halda, NACE 833 qrupdan ibarətdir.

L Daşinm az əmlakla əlaqədar əməliyyatlar
9
M Peşə, elmi və texniki fəaliyyət
42
N İnzibati və yardimçı xidmətlərin göstə 59
rilməsi
0 Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial 14
təm inat
P Təhsil
19
Q Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin
göstərilməsi
R İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 25
fəaliyyət
S Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi
29
T Ev təsərrüfatlarinin fəaliyyəti; fərdi istehlak 9
üçün ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi mal
və xidm ətlərə dair fəaliyyət
U Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların 4
fəaliyyəti
Cəmi
941

1
1
1

1
7
6

3
15
18

4
19
34

1

1

3

9

1
1

1
3

6
9

11
12

1

4

6

14

1
1

3
2

6
3

19
3

1

1

1

1

21

88

252

580

Bununla yanaşı seksiyalar və bölmələr üzrə iqtisadi fəaliyyət növləri
daha kiçik bölmələrə ayrılır. Bunu 3.3 cədvəlindən daha aydın görmək
olar.
Cədvəl 3.3
Azərbaycan Respublikasında seksiyalar və bölmələr üzrə iqtisadi
fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsi
Seksiya Bölmə
ların
lərin
Bölmələrin adlan
kodları kodları
1
2
3
A
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və baliqçılıq
A

1

A
A
A
A
A
A
A

11
12
13
14
15
16
17

A

2

A

3

bitkiçilik və heyvandarlıq, ovçuluq və bu sahələrdə xidmətlərin
göstərilməsi
Birillik bitkilərin becərilməsi
Çoxillik bitkilərin becərilməsi
Bitkilərin çoxaldılması (əkilməsi)
Heyvandarlıq
Heyvandarlıqla əlaqəli bitkiçilik
Kənd təsərrüfati sahəsində xidmət göstərilməsi
Ovçuluq və vəhşi heyvanların yetişdirilməsi və bu sahələrdə
xidmətin göstərilməsi
Meşə təsərrüfati və bu sahədə xidmətin göstərilməsi
Baliqçiliq və balıqyetişdirmə
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Mədənçixarma sənayesi

В

В
в
в
в
в

5
6
7
8
9

с
с
с
с
с
с
с
с

10
11
12
13
14
15
16

с
с

17
18

с
с
с
с
с
с
с

19
20
21
22

с
с
с
с
с
с н
с
с

26
27
28
29
30
31
32
33

Emal sənayesi

23
24
25

35

Kimya sənayesi
Əczaçılıq məhsullarının istehsalı
Rezin və plastmas məmulatların istehsalı
Digər qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı
M etallurgiya sənayesi
Maşin və avadanliqlardan başqa hazır metal məmulatlarının
istehsalı
Kompüter, elektron və optik məhsullarin istehsalı
Elektrik avadanlıqlarının istehsalı
Maşın və avadanlıqların istehsalı
Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı
Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı
Mebellərin istehsalı
Sair sənaye məhsullarının istehsalı
Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə
təchizat

Su təchizatı; çirkli sularin və tullantıların təmizlənməsi

Е
Е
Е
Е

Qida məhsullarının istehsalı
İçki istehsalı
Tütün məmulatlarının istehsalı
Toxuculuq sənayesi
Geyim istehsalı
Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı
Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tixacın
istehsalı; hopdurma və hörmə materialların istehsalı
Kağiz və karton istehsalı
Poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış məlumatların daşıyıcılara
çoxaldılması
Koks və təmizlənmiş neft məhsullarinin istehsalı

Elektrik enerjisi,qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış
hava ilə təchizat

D
D

Daş kömür və liqnit hasilatı
Xam neft və təbii qaz hasilatı
Metal filizlərinin hasilatı
Mədənçixarma sənayesinin digər sahələri
M ədənçixarma sənayesi sahəsinə xidmətlərin göstərilməsi

36
37
38

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması
Çirkli suların yığılması və emalı
Tullantılarin yığılması, emalı və məhv edilməsi;
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istehsalat

E

39

F
F
F
F

tullantılarından təkrar istifadə edilməsi
Digər tullantılarin yığılması və məhv edilm əsi

Tikinti
41
42
43

G

B inalarin tikintisi
M ülkü təyinatlı inşaat işləri
İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri

Topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və
motosikletlərin təmiri

M
M
M
M

72
73
74
75

sahəsində fəaliyyət
Elmi tədqiqatlar və işləmələr
Reklam fəaliyyəti və bazarın öyrənilməsi
Digər peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət
Baytarlıq fəaliyyəti

İnzibati və yardimçi xidmətlərin göstərilməsi

N
N
N
N

77
78
79

N
N

80
81

N

82

Kirayə və lizinq fəaliyyəti
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə
xidməti və bununla əlaqədar fəaliyyət
İstintaqın aparılmasi və təhlükəsizliyin təminatı
Binalar və mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlərin göstə
rilməsi
Biznesin mühafizəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə fəaliyyət

0
0
p

84

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat

Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə

p

85

Təhsil

55
56

Yaşayiş üçün yerlər tərəfindən xidm ətlərin göstərilməsi
İçki və yeməklərin satışı ilə əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi

J
J

58
59

Nəşriyyat fəaliyyəti

Q
Q
Q
Q

J

60

J
J

61
62

G

45

G
G

46
47

Topdan və pərakəndə ticarət; avtom obillərin və motosikletlərin
təmiri
Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa topdan satış
Avtomobil və m otosikletlərin satışından başqa pərakəndə satış

49
50
51
52
53

Yerüstü və boru kəm əri nəqliyyatlarının fəaliyyəti
Su nəqliyyatının fəaliyyəti
Hava nəqliyyatının fəaliyyəti
Anbar təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyat fəaliyyəti
Poçt və kutyer fəaliyyəti

H
H
II
H
H
H

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

İ
I
1

J

J

informasiya və rabitə
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К

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının istehsalı,
səsyazm a və m usiqi nəşirləri ilə əlaqədar fəaliyyət
Proqramların tərtib edilməsi, radio və televerilişlərin translyasiya
edilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət
Rabitə
Proqram təm inatının işlənməsi, bu sahədə məsləhətlər və bununla
əlaqədar fəaliyyət
İnform asiya xidmətləri fəaliyyəti

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

К

64

К

65
66

Maliyyə xidmətləri və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət

68

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

К

L
L

Təhsil
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi
86
87
88

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət
69
70
71

Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət
Vlərkəzi ofislərin fəaliyyəti və idarəetmə sahəsində fəaliyyət
Vlemarlıq, mühəndis axtarışları; texniki məsləhətlər verilməsi
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Səhiyyə sahəsində fəaliyyət
Sosial xidmətlərin göstərilməsi
Yaşayışla təminatsız sosial xidmətlərin göstərilməsi

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

R

İncəsənət sahəsində sair fəaliyyətin göstərilməsi və mədəni-kütləvi
əyləncəli tədbirlərin həyata keçirilməsi
Kitabxana, arxiv, muzeylərin və digər mədəniyyət müəssisələrinin
fəaliyyəti
Qum ar oyunlarının təşkili və mərc çəkmək üzrə fəaliyyət

R

90

R

91

R
R

92
93

İstirahət və əyləncənin təşkili üzrə idman və digər fəaliyyət

94
95
96

İctimai birliklərin (təşkilatların) fəaliyyəti
Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının, məişət mallarının təmiri
Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

S
S
S

s
T

Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak üçün
ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi mal və xidmətlərə dair
fəaliyyət

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

M
M
M
M

Maliyyə fəaliyyəti (sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən
başqa)
Sığorta, təkrar sığorta və pensiya təminatı

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat

T
T

97
98

Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti
Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün istehsal edilən m əhsullar
və göstərilən xidmətlər

u
u

99

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatlann fəaliyyəti

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti
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3.3 cədvəlindən göründüyü kimi seksiyalar və bölmələr üzrə iqtisadi
fəaliyyət növlərinin “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq”
adlanan A seksiyasına 8 bölmə daxildir. Bu seksiyada “bitkiçilik və
heyvandarlıq, ovçuluq və bu sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi” (kodu
1), “birillik bitkilərin becərilməsi” (kodu 11), “çoxillik bitkilərin becəril
məsi” (kodu 12), “bitkilərin çoxaldılması (əkilməsi)” (kodu 13), “hey
vandarlıq” (kodu 14), “heyvandarlıqla əlaqəli bitkiçilik” (kodu 15), “kənd
təsərrüfati sahəsində xidmət göstərilməsi” (kodu 16), “ovçuluq və vəhşi
heyvanların yetişdirilməsi və bu sahələrdə xidmətin göstərilməsi” (kodu
12) nəzərdə tutulmuşdur. “Mədənçıxarma sənayesi” seksiyasında (B
seksiyası) “daş kömür və liqnit hasilatı” (kodu 5), “xam neft və təbii qaz
hasilatı” (kodu 6), “metal filizlərinin hasilatı” (kodu 7), “mədənçıxarma
sənayesinin digər sahələri” (kodu 8), “mədənçıxarma sənayesi sahəsinə
xidmətlərin göstərilməsi” (kodu 9) bölmələri üçün yer ayrılmışdır.
“Emal sənayesi” seksiyası (“C” seksiyası) üçün aşağıdakı 24 bölmə
nəzərdə tutulmuşdur: 1) “qida məhsullarının istehsalı” (kodu 10); 2) “içki
istehsalı” (kodu 11); 3) “tütün məmulatlarının istehsalı” (kodu 12); 4)
“toxuculuq sənayesi” (kodu 13); 5) “geyim istehsalı” (kodu 14); 6) “dəri
və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı” (kodu 15); 7)
“mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın
istehsalı; hopdurma və hörmə materialların istehsalı” (kodu 16); 8) “kağız
və karton istehsalı” (kodu 17); 9) “poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış
məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması” (kodu 18); 10) “koks və
təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı” (kodu 19); 11) “kimya
sənayesi” (kodu 20); 12) “əczaçılıq məhsullarının istehsalı” (kodu 21);
13) “rezin və plastmas məmulatların istehsalı” (kodu 22); 14) “digər
qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı” (kodu 23); 15) “metallurgiya
sənayesi” (kodu 24); 16) “maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal
məmulatlarının istehsalı” (kodu 25); 17) “kompüter, elektron və optik
məhsulların istehsali” (kodu 26); 18) “elektrik avadanlıqlarının istehsalı”
(kodu 27); 19) “maşın və avadanlıqların istehsalı” (kodu 28); 20)
“avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı” (kodu 29); 21) “sair
nəqliyyat vasitələrinin istehsalı” (kodu 30); 22) “mebellərin istehsalı”
(kodu 31); 23) “sair sənaye məhsullarının istehsalı” (kodu 32); 24)
“maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri” (kodu 33).
Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat
D seksiyasında (kodu 35); su təchizatı; çirkli suların və tullantıların
təmizlənməsi E seksiyasında qeydiyyata almır. E seksiyasında aşağıdakı
dörd bölmə nəzərdə tutulmuşdur: 1) “suyun yığılmasi, təmizlənməsi və
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paylanması” (kodu 36); 2) “çirkli suların yığılması və emalı” (kodu 37);
3) “tullantıların yığılması, emalı və məhv edilməsi; istehsalat tullantilarından təkrar istifadə edilməsi” (kodu 38); 4) “digər tullantıların yığılması
və məhv edilməsi” (kodu 39).
Tikinti seksiyasına (F seksiyası) binaların tikintisi, mülkü təyinatlı in
şaat işləri, ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri daxildir və kodları müvafiq
olaraq 41, 42 və 43-dür.
“Topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin tə
miri” seksiyasına (G seksiyası) “topdan və pərakəndə ticarət; avtomo
billərin və motosikletlərin təmiri” (kodu 45); “avtomobil və motosiklet
lərin satışından başqa, topdan satış” (kodu 46); “avtomobil və moto
sikletlərin satışından başqa, pərakəndə satış” (kodu 47) daxildir.
“Nəqliyyat və anbar təsərrüfati” seksiyası (H seksiyası) yerüstü və
boru kəməri nəqliyyatlarının fəaliyyətini (kodu 49), su nəqliyyatının
fəaliyyətini (kodu 50), hava nəqliyyatının fəaliyyətini (kodu 51), anbar
təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyatın fəaliyyətini (kodu 52) və poçt və
kuryer fəaliyyətini (kodu 53) əhatə edir.
Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə seksiyasma (İ seksiyası) iki bölmə aid
edilir. Bunlardan biri yaşayış üçün yerlər tərəfindən xidmətlərin göstəril
məsi (kodu 55), içki və yeməklərin satışı ilə əlaqədar xidmətlərin göstəril
məsi (kodu 56).
İnformasiya və rabitə seksiyasma (J seksiyası) aşağıdakılar daxildir: 1)
nəşriyyat fəaliyyəti (kodu 58); 2) kinofilmlərin, video və televiziya proq
ramlarının istehsalı, səsyazma və musiqi nəşrləri ilə əlaqədar fəaliyyət
(kodu 59); 3) proqramların tərtib edilməsi, radio və televerilişlərin translyasiya edilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət (kodu 60); 4) rabitə (kodu 61); 5)
proqram təminatının işlənməsi, bu sahədə məsləhətlər və bununla əla
qədar fəaliyyət (kodu 62); 6) informasiya xidmətləri fəaliyyəti (kodu 63).
Maliyyə və sığorta fəaliyyətinə (K seksiyasına) aşağıdakılar aiddir: 1)
maliyyə fəaliyyəti (sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən başqa)
(kodu 64); 2) sığorta, təkrar sığorta və pensiya təminatı (kodu 65); 3)
maliyyə xidmətləri və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət (kodu 66).
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar L seksiyasında öz əksini
tapır və kodu 68-dir.
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət seksiyası (M seksiyası) özündə aşa
ğıdakı fəaliyyət növlərini ehtiva edir: 1) hüquq və mühasibat uçotu
sahəsində fəaliyyət (kodu 69); 2) mərkəzi ofislərin fəaliyyəti və idarəetmə
sahəsində fəaliyyət (kodu 70); 3) memarlıq, mühəndis axtarışları; texniki
məsləhətlər verilməsi sahəsində fəaliyyət (kodu71); 4) elmi tədqiqatlar və
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işləmələr (kodu 72); 5) reklam fəaliyyəti və bazarın öyrənilməsi (kodu
73); 6) digər peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət (kodu 74); 7) baytarlıq
fəaliyyəti (kodu 75).
İnzibati və yardimçi xidmətlərin göstərilməsi seksiyasına (N
seksiyası) aşağıdakı bölmələr daxildir: 1) kirayə və lizinq fəaliyyəti (kodu
77); 2) məşğulluq sahəsində fəaliyyət (kodu 78); 3) səyahət agentlik
lərinin və turoperatorlarm əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və bununla
əlaqədar fəaliyyət (kodu 79); 4) istintaqın aparılması və təhlükəsizliyin
təminatı (kodu 80); 5) binalar və mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə
xidmətlərin göstərilməsi (kodu 81); 6) biznesin mühafizəsinə yönəldilmiş
inzibati və sair əlavə fəaliyyət (kodu 82).
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat seksiyasına (O
seksiyası) einiadlı bölmə (kodu 84), təhsil seksiyasına (P seksiyası)
einiadlı bölmə (kodu 85) daxildir.
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi seksiyası (Q seksi
yası) aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: səhiyyə sahəsində fəaliyyət (kodu
86), sosial xidmətlərin göstərilməsi (kodu 87), yaşayışla təminatsiz sosial
xidmətlərin göstərilməsi (kodu 88).
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət seksiyasına (R sek
siyası) aşağıdakı bölmələr aid edilir: incəsənət sahəsində sair fəaliyyətin
göstərilməsi və mədəni-kütləvi əyləncəli tədbirlərin həyata keçirilməsi
(kodu 90), kitabxana, arxiv, muzeylərin və digər mədəniyyət müəssisələ
rinin fəaliyyəti (kodu 91), qumar oyunlarının təşkili və mərc çəkmək üzrə
fəaliyyət (kodu 92), istirahət və əyləncənin təşkili üzrə idman və digər
fəaliyyət (kodu 93).
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi dedikdə (S seksiyası) aşağı
dakı fəaliyyət sahələri başa düşülür: ictimai birliklərin (təşkilatların)
fəaliyyəti (kodu 94), kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının, məişət
mallarinin təmiri (kodu 95), sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi (kodu 96).
Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak üçün ev təsərrüfatlarının
istehsal etdiyi mal və xidmətlərə dair fəaliyyət seksiyasına (T seksiyası)
iki bölmə, yəni muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti (kodu
97) və şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün istehsal edilən məhsullar
və göstərilən xidmətlər (kodu 98) daxildir. Nəhayət toxunulmazlıq
hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti seksiyasına (U seksiyası) eyni adlı
bölmə (kodu 99) aid edilir.
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3.4. Məhsulların, işlərin və xidmətlərin təsnifləşdirilməsi
Məhsulların, işlərin və xidmətlərin təsnifləşdirilməsi fəaliyyət növlə
rinin təsnifləşdirilməsi ilə sıx surətdə bağlıdır. Burada əsas məqsəd ayrıayrı məhsullar haqqında informasiyaların düzgünlüyünün, müqayisə edilə
bilən olmasının, mexaniki üsulla işlənməsinin təmin edilməsindən iba
rətdir.
Məhsulların təsnifləşdirilməsi üçün beşpilləli və kodlaşdırmanm onluq
şifrələmə sistemi nəzərdə tutulmuşdur. Təsnifləşdirmə hər mərhələdə ən
mühüm texniki-iqtisadi əlamətə (məsələn, bu və ya digər bir əmtəənin
istehsal olunduğu xammal; əmtəənin istehsalın hansı mərhələsində
olması, sax-lanması və yüklənməsi imkanları və s.) görə həyata keçirilir.
Təsnifləşdirməyə 50 minə yaxın məhsul növü daxildir.
İqtisadi təsnifləşdirmə sistemində beynəlxalq standartlarla yanaşı, əsas
məhsulların, işlərin və xidmətlərin təsnifləşdirilməsi də çox böyük əhə
miyyətə malikdir (əsas məhsulların təsnifləşdirilməsi - ƏMT; Central
produkt Classification, CPC, Version 1.1, UN, 2004). Təsnifləşdirmə 99
bölmədən, 305 qrupdan, 1167 fəsildən (sinifdən) və 2098 yarımfəsildən
ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən məh
sul növlərinin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq standartlarından istifadə
olunmaqla ölkəmiz üçün səciyyəvi olan, “Azərbaycan Respublikasında
məhsul növlərinin təsnifləşdirilməsi” işlənib hazırlanmışdır. Bunu 3.4
cədvəlindən aydın görmək olar.
Cədvəl 3.4
Azərbaycan Respublikasında məhsul növlərinin təsnifatı
Bölmənin adı
Seksiya Bölmə
A
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq
məhsulları
01
A
Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və oxşar xidmətlər
02
A
Meşə məhsulları, ağac tədarükü və bununla əlaqədar xidmətlər
03
A
Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa
yardımçı xidm ətlər

Mədənçıxarma sənayesi məhsulları

В
В

в
в
в
в

05
06
07
08
09

Daş kömür və liqnit
Xam neft və təbii qaz
Metal filizləri
Mədənçıxarma sənayesinin sair məhsulları
M ədənçıxarm a sənayesinə yardımçı xidmətlər
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C

C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C

C
C

C
C

Emal sənayesi məhsulları
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

D
D

Q ida (yeyinti) məhsulları
İçkilər
Tütün məmulatları
Toxuculuq məhsulları
Geyim; Xəzlər
Dəri və dəriyə oxşar məmulatlar
Ağac, ağac və mantar materialları, m ebeldən başqa, samandan və
hörgü materiallarından məmulatlar
K ağız və kağız m əmulatları
Çap məhsulu və inform asiya daşıyıcıları
Koks və emal edilmiş neft məhsulları
Kimyəvi maddələr və kimyəvi m əhsullar
Əsas əzcaçılıq məhsulları və əzcaçılıq preparatları
Rezin və plastik kütlə məmulatları
Sair qeyri-metal mineral məmulatlar
Əsas metallar
M aşın və avadanlıqlar istisna olmaqla hazır metal məmulatları
Kompüter, elektron və optik məmulatlar
Elektrik avadanlıqları
Digər qruplara daxil edilməyən m aşınlar və avadanlıqlar
Avtomobillər, qoşqular və yarımqoşqular
Sair nəqliyyat avadanlıqları
M ebel
Sair sənaye məmulatları
M aşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın
kondisiyalaşdırılması
35

E

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın kondisiyalaşdırılması

Su təchizatı; kanalizasiya, çirkli suların (tullantı
sularının) və tullantıların yığılması və təmizlənməsi iizrə
xidmətlər

E
E
E

36
37
38

E

39

Təbii su; suyun təmizlənməsi və təchizatı üzrə xidmətlər
Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları
Tullantıların yığılması, təmizlənməsi və ləğv edilməsi üzrə
xidmətlər; tullantılardan istifadə edilməsi xidmətləri
Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər

41
42
43

Binalar və bina tikintisi işləri
Mülki mühəndislik işləri üzrə tikinti və tikinti işləri
İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri

F

F
F
F

Tikinti və tikinti işləri

G

Topdan və pərakəndə satış xidmətləri;
avtomobillərin və motosikletlərin təmiri üzrə xidmətlər

G

45

G

46

ro p d a n və pərakəndə satış xidmətləri; avtomobillərin və
motosikletlərin təmiri üzrə xidmətlər
Avtomobil və m otosikletlərin satışından başqa, topdansatış
xidmətləri

G

47

Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa pərakəndə satış üzrə
xidmətlər

49
50
51
52
53

Quru yol nəqliyyatı və boru kəməri ilə daşınma xidmətləri
Su nəqliyyatı xidmətləri
Hava nəqliyyatı xidmətləri
Anbar və vardımçı nəqliyyat xidmətləri
Poçt və kuryer xidmətləri

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri

H
H
H
H
H
H

Yaşayış üçün xidmətlərin göstərilməsi və
yeməklərin çatdırılması xidmətləri

İ
55

Yaşayış üçün yerlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi____________

J
J

58
59

J

60

J
J

61
62

Nəşriyyat xidmətləri
Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanması,
səsvazm a və m usiqi nəşrləri üzrə xidmətlər
Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və yayımlanması! üzrə
xidm ətlər
Telekom m unikasiya xidmətləri
Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və bununla əlaqədar
xidmətlər

к
к
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I

İnformasiya və rabitə

J

Malivvə və sığorta fəaliyyəti üzrə xidmətlər

к

65

к
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Sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən başqa, maliyyə
fəaliyyəti üzrə xidmətlər____________ ___________________________ .
Məcburi sosial təm inat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta,
təkrarsığorta və pensiya təminatı xidmətləri
M aliyyə xidmətləri və sığorta xidmətləri sahəsində yardımçı
xidmətlər

Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər

L
68

Daşınmaz əm lakla əlaqədar xidmətlər

M
M

69
70

M

71

M
M
M
M

72
73
74
75

Hüaua və m ühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət
Mərkəzi ofislərin xidmətləri; idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət
xidmətləri
M emarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər; texniki sınaq və
təhlil sahəsində xidmətlər
Elmi tədaiaat və işləmələr sahəsində xidmətlər
Reklam və bazarın tədqiq edilməsi sahəsində xidmətlər
Sair Desəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər
Baytarlıq xidmətləri

L

Pesə. elmi və texniki xidmətlər

M

İnzibati və yardımçı xidmətlər

N
N
N
N

77
78
79

N
N
N

80
81
82

Kirayə və lizing xidmətləri______ ______________________________
M əşğuliyyət sahəsində xidmətlər
Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə
xidməti və bununla əlaqədar xidmətlər
Tstintaa anarılması və təhlükəsizliyin qorunması üzrə xidmətlər
Binalar və m ənzillərin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər
Biznesin m üdafiəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə xidmətlər

67
66

Təhsil sahəsində xidmətlər

__ Q___ 86
__Q___ 87
88
Q
R
R
R

90
91

R
R

92
93

S
s
s

94
95

s
T

96

T
T

97
98

Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə sahəsində xidm ətlər
Kitabxana, arxiv, muzey və sair m ədəniyyət m üəssisələrinin
xidmətləri
Qum ar oyunları və mərcgəlmə üzrə xidmətlər
Tdman, istirahət və əyləncə sahəsində xidmətlər
Üzvlük təşkilatlan tərəfindən göstərilən xidmətlər
Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının və m əişət m allarının təmiri
üzrə xidmətlər
Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi

Ev təsərrüfatları üzrə xidmətlər; fərdi istehlak
üçün ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi mal və xidmətlər
Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının göstərdikləri xidmətlər
Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün istehsal edilən məhsullar
və göstərilən xidmətlər

Toxunulmazlıq hUququ olan təşkilat və orqanlar
tərəfindən göstərilən xidmətlər
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Cədvəl 3.5
Əmtəələrin siyahısı və kodlaşdırılması sisteminin ümumi strukturu

istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində
xidmətlər

Sair xidmətlər

u
u

Səhiyyə sahəsində xidmətlər
Sosial xidmətlər
Yaşayışa təminatsız sosial xidmətlər

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və orqanlar tərəfindən
göstərilən xidmətlər

3.4 cədvəlindən göründüyü kimi, məhsulların, işlərin və xidmətlərin
təsnifləşdirilməsi iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsi ilə sıx
surətdə əlaqədardır.
Statistik məlumatların beynəlxalq səviyyədə müqayisə oluna bilməsi
üçün məhsulların fəaliyyət növləri üzrə təsnifləşdirilməsindən ayrı-ayrı
ölkələrin istifadə etmələri zəruridir. Bununla əlaqədar olaraq Avropa İtti
faqına üzv ölkələrdə məhsulların fəaliyyət növləri üzrə təsnifləşdirilməsi,
başqa sözlə, əmtəə və xidmətlərin təsnifləşdirilməsinin Avropa standart
ları qəbul edilmişdir. Bu sahədə hamı tərəfindən qəbul edilmiş ümumi
abbreviatura CPA adlanır. Bu təsnifləşdirməyə görə “məhsul” termini
daşman və daşınmaz əmtəələrə, habelə xidmətlərə aiddir.
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Bölmələrin adı

2
Diri heyvanlar və heyvandarlıq
məhsulları
11 Bitki mənşəli məhsullar
Heyvan mənşəli piylər, bitki mənşəli
yağlar; onların məhsullarının hissələrə
III ayrılması; hazırlanmış yeyinti yağları;
heyvan, yaxud da bitki mənşəli mum
Yeyinti sənayesinin məhsulu; alkoqollu
IV və alkoqolsuz içkilər və sirkə; tütün və
onun əvəzediciləri
Mineral məhsullar
V
Kimya sənayesi və sənayenin onunla
VI bağlı olan sahələrinin məhsulları
Plastik kütlə və onlardan hazırlanan
VII məmulatlar; kauçuk və rezin məmulatları
Dəri xammalı, dəri, xəzlik dəri, xəz-dəri
xammalı və onlardan hazırlanan
məmulatlar; sərraclıq məmulatı və qoşqu
ləvazimatı; yol ləvazimatları, çanta və
ona
bənzər şeylər; bağırsaqdan
VIII
hazırlanmış m əmulatlar (qoyun və keçi
bağırsağından hazırlanmış və təbabətdə
işlədilən sapdan b aşq a )________________
Ağac və ondan hazırlanmış məmulatlar;
ağac kömürü; m antardan (probkadan)
qayrılmış məmulatlar; küləşdən hazır1
1
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Əmtəənin
submövqeyi

Q

Təhsil sahəsində xidmətlər

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlər göstərilməsi
sahəsində xidmətlər

Əmtəənin
yarımmövqeyi

85

Əmtəənin
mövqeyi

p
p

Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetm əsi və müdafiə
sahəsində xidmətlər; məcburi sosial təm inat üzrə xidm ətlər

Yarımqrup

84

Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləmək və onun haqqında
lazımi statistik məlumatları toplamaq üçün “xarici iqtisadi fəaliyyətin
əmtəə nomenklaturu”nun beynəlxalq qaydalarına keçilmişdir. Hal-hazırda
Avropa İttifaqının əmtəələrin kodlaşdırılması (HS) və quraşıq nomenkla
tura (KN) tətbiq olunur. Bunlardan əmtəələrin idxalı və ixracı zamanı
istifadə edilir. HS-də təsnifləşdirmə obyekti xarici ticarət dövriyyəsində
iştirak edən bütün əmtəələrdir.

Qrup

0

Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət
idarəetməsi və müdafiə sahəsində xidmətlər; məcburi sosial
təminat üzrə xidmətlər

Kod

0

3

4

5

6

7

-

44
79

115
220

194
270

22

44

53

5
9

1

9
3

-

56
67

160
131

181
151

11

19

176

505

759

2

2

43

138

189

3

21

50

74

3

27

59

79

IX

X
XI

XII

XIII

XIV
XV

XVI
XVII

XVIII
XIX
XX

lanmış m əmulatlar və toxuma (hörmə)
üçün digər materiallar; səbət və digər
toxum a məmulatları
Ağacdan, yaxud da digər lifli bitkilərdən
alm an kağız kütləsi; kağız, yararsız kağız
və karton tullantıları; kağız, karton və
onlardan hazırlanan m əmulatlar
3
Toxum a mallar
14
Ayaqqabı, baş geyimləri, çətir, çubuq,
çubuq-oturacaqlar, qırm anc və onun
hissələri; emal edilmiş lələk və ondan
hazırlanan məmulatlar; süni güllər;
tükdən düzəldilən m əm ulatlar
4
Daşdan, gipsdən, sementdən, asbestdən
və onlara oxşar m ateriallardan hazırlanan
m əmulatlar; saxsı-çini və şüşə istehsalı
3
Təbii və ya dəbdə olan kəhrəba, qiymətli
və yarımqiymətli daşlar, qiymətli
metallar, üzünə qiymətli metallar
çəkilmiş oksidləşən m etallar və onlardan
hazırlanan məmulatlar (sikkələr) və s.
1
Qara və əlvan m etallar və onlardan
hazırlanan məmulatlar
11
Maşınlar, avadanlıqlar və mexanizmlər;
elektrik avadanlıqları; səs yazan və
çoxaldıcı aparatlar; televiziyada gedən
təsvirləri, səsyazan və çoxaldan
aparatlar, onlar üçün əlavə hissələr
2
Yerüstü hava və su nəqliyyatı, onlar üçün
əlavə hissələr
4
Optik, fotoqrafik, kinomatoqrafık, ölçü,
nəzarət, tibbi və cərrahiyyə cihaz və
aparatları; saatlar; musiqi alətləri və
onlar üçün əlavə hissələr
3
Silahlar və döyüş sursatları
1
M üxtəlif sənaye malları
3
İncəsənət əsərləri, kolleksiyalar, əntiq
şeylər (antikvar) və s.
1
Yekun
97

41
149

117
432

149
809

20

42

55

2

49

112

138

3

18

40

52

4

157

418

587

133

561

762

38

100

132

56
7
32

184
15
108

230
17
131

6
1241

7
3558

7
5224

3

-

33

HS nomenklaturu gömrük əməkdaşlığı üzrə şura tərəfindən qəbul edil
miş və 1988-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir. Onun yenidən işlən
miş variantı 2002-ci il yanvarın 1-dən qüvvədədir.
HS-in düzəldilməsi əmtəələrin malik olduqları aşağıdakı əlamətlərin
nəzərə alınmasına əsaslanır: 1) bölmələr formalaşdırılarkən əmtəənin
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hazırlandığı material; 2) əmtəənin yerinə yetirdiyi funksiyalar; 3) qruplar
düzəldilərkən əmtəələrin emal olunduqları mərhələlərin ardıcıllığı (xam
maldan, yarımfabrikatdan tutmuş məhsul hazır hala düşənədək); 4) əm
təələrin mövqeyini müəyyən edərkən onların emal olunması xüsusiy
yətləri, təyinatları, materialın növü və dünya ticarətində əhəmiyyəti.
HS-də əmtəələrin birmənalı şəkildə bu və ya digər qrupa aid edilməsi
prinsipinə ciddi əməl olunur. Odur ki, hər bir məhsul yalnız bir təsnifat
qrupuna aid edilə bilər. HS-də qəbul edilmiş təsnifləşdirmə əlamətləri
əsas məhsulların təsnifləşdirilməsində istehsal mənşəyi ilə əlaqədar qəbul
edilmiş əlamətə görə təsnifləşdirməyə uyğun gəlmir. Lakin buna
baxmayaraq HS əsas təsnifləşdirmə hesab olunur və əsas məhsulların
tərkibində “əmtəələr” bölməsi bunun əsasında formalaşdırılır.
Avropa İttifaqına üzv ölkələrdə də əmtəə və xidmətlərin təsnifləşdirilməsinin Avropa standartları əsasında yaradılmış xüsusi əmtəə siyahısı
mövcuddur. Bu siyahıya 6000 yaxın məhsul növü daxildir.
Beləliklə, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan müxtəlif təsnifləşdirmələr
vardır. İqtisadiyyat sahələrinin ümumi təsnifləşdirilməsi ilə yanaşı, xüsusi
sahə təsnifatı da mövcuddur. Buna sahələrarası balansın cədvəllərini
tərtib etmək üçün mövcud olan “xərc-məhsul buraxılışı” (NACE-CLİO)
təsnifləşdirilməsini misal göstərmək olar.
Tədqiq olunan hər vahid yalnız bir təsnifat qrupuna aid edilə bilər. Bu,
təsnifləşdirmə üçün istifadə olunan meyar və anlayışların dəqiq müəyyən
edilməsindən asılıdır. Hər hansı bir hadisə bir neçə əlamətə uyğun
gəldikdə təsnifləşdirmədə ya qarışıq qrup nəzərdə tutmaq, yaxud da onu
daha çox uyğun gəldiyi qrupa aid etmək lazımdır. Bundan fərqli olaraq
xalis sahələr üzrə təsnifləşdirmədən “xərc-məhsul buraxılışı” cədvəllərini
tərtib etmək üçün istifadə olunur. Xalis sahələr dedikdə fəaliyyətinin son
nəticəsi bir əsas məhsul ilə ifadə edilən sahələr nəzərdə tutulur.
3.5. Milli hesablar sistemində xüsusi təsnifləşdirmə vahidləri
MHS-də təsnifləşdirmənin xüsusi vahidləri vardır. Bunlar aşağıdakı
qruplara bölünür: 1) hüquqi şəxslər (korporasiyalar, kommersiya təşkilat
ları, dövlət orqanları); 2) fərdlər və ya fərdlərdən ibarət qruplar (ev təsər
rüfatlarını birgə idarə etmək üçün fərdlər və ya fərdlərdən ibarət qruplar).
Beynəlxalq standartlar və sahələr üzrə iqtisadi fəaliyyətlər aşağıdakı
kimi də təsnifləşdirilir: 1) müəssisələr (müəssisə qrupları); 2) fəaliyyət
növləri vahidləri; 3) yerli vahidlər; 4) idarələr.
Həm istehsal, həm də maliyyə məsələlərində müstəqil qərarları qəbul
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etmək hüquqi olan, öz işlərini sərbəst surətdə planlaşdıran və fəaliyyət
göstərən ən iri iqtisadi vahid müəssisələrdir. M üxtəlif təyinatlı nemətlər
məhz müəssisələrdə yaradılır, iqtisadi münasibətlər burada formalaşır,
bütün mənafelər burada çulğalaşır. Müəssisələr bir-birindən mülkiyyətin
forma və növlərinə (dövlət, bələdiyyə, xüsusi), istehsalın həcmi və miq
yasına, təsərrüfat fəaliyyətinin növünə və başqa əlamətlərinə görə
fərqlənir.
Fəaliyyət növləri vahidləri - hər hansı bir iqtisadi fəaliyyət növünü
müstəqil həyata keçirən, məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsindən əldə
etdiyi mənfəəti müəyyənləşdirmək üçün uçot işlərinin təşkil olunduğu
müəssisə, yaxud da onun bir hissəsidir. İstehsal vahidlərinin fəaliyyəti üç
yerə bölünür: 1) əsas fəaliyyət növü; 2) yardımçı fəaliyyət növü; 3)
köməkçi fəaliyyət növü. Əsas və yardımçı fəaliyyət növlərinin məhsulları
bazarda satılmaq, yaxud da qabaqcadan müəyyən edilmiş istifadəçilərə
əvəzsiz olaraq verilmək üçün istehsal edilir. Yardımçı istehsala sənaye
müəssisələrinin tərkibində yaradılan və öz işçilərini təmin etmək üçün
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan istehsalçıları misal
göstərmək olar. Köməkçi fəaliyyət növünün məhsulları isə bazarda satıl
mır, əsas və yardımçı istehsal sahələrinə xidmət edir. Məsələn, ayaqqabı
fabrikləri bir qayda olaraq istehsal etdikləri ayaqqabıları qablaşdırmaq
üçün qutu istehsal olunan köməkçi istehsalat yaradırlar.
Yerli vahid dedikdə hər hansı bir inzibati ərazidə (rayonda) həyata
keçirilən fəaliyyət növlərinin toplusu nəzərdə tutulur.
İdarələr gəlirlərin və sərvətin bölgüsünü həyata keçirir, bütövlüklə
cəmiyyətə və ayrı-ayrı qruplara, yaxud da fiziki şəxslərə qeyri-bazar
xidməti göstərirlər.
Beynəlxalq standartlar çoxsəviyyəli olmaqla onun tərkibində bölmə
lər, yarımbölmələr, qruplar və s. fəaliyyət növləri göstərilir. “Bölmə” an
layışı “sahə” anlayışından fərqlənir. Məsələn, müəssisə müxtəlif sahələrə
aid ola bilər. Lakin statistik qruplaşmaya uyğun olaraq onların hamısı bir
bölməyə aid edilir. Bölmələr iqtisadiyyatın iri (böyük) sahələrindən
ibarətdir. İqtisadi fəaliyyət sahələrinin təsnifləşdirilməsi bunun bariz
nümunəsidir (cədvəl 3.1). Belə ki, beynəlxalq standartların sahə təsnifatı
latın əlifbasının baş hərfləri ilə sıralanan 17 bölmədən ibarətdir.
Bütün iqtisadiyyatı əhatə edən vahidlər aşağıdakı bölmələrdə birləşdiril
mişdir: 1) qeyri-maüyyə müəssisələri; 2) maliyyə təşkilatları; 3) hökumət
idarələri; 4) ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatları; 5)
ev təsərrüfatları; 6) qalan dünya ilə iqtisadi əlaqələr (xarici iqtisadi əlaqələr).

Qeyri-maliyyə müəssisələri bölməsinə istehsal xərclərini ödəyə bilən
qiymətlərlə satmaq üçün əmtəə istehsal edən və qeyri-maliyyə xidmətləri
göstərən kooperativ, yaxud da onlara bənzər, lakin kooperasiya statusu
olmayan təsərrüfat subyektləri daxildir. Bunlar öz xərclərini hər şeydən
əvvəl əmtəə və xidmətlərin satışından əldə etdikləri gəlir hesabına ödə
yirlər.
Maliyyə təşkilatları bölməsinə əsas vəzifələri maliyyə sahəsində vasi
təçilik etməkdən ibarət olan banklar, sığorta şirkətləri, investisiya fondları
və digər maliyyə subyektləri daxildir. Maliyyə vasitəçilərinin əksəriyyəti
öz xərclərini təklif etdikləri maliyyə ehtiyatları müqabilində aldıqları faiz
məbləği ilə cəlb etdikləri maliyyə ehtiyatları müqabilində ödədikləri (ver
dikləri) faiz məbləği arasındakı fərq hesabına maliyyələşdirirlər.
Əsas vəzifələri gəlirlərin və sərvətin bölgüsünü həyata keçirməkdən,
bütövlükdə cəmiyyətə və ayrı-ayrı qruplara, yaxud da fiziki şəxslərə
qeyri-bazar xidməti göstərməkdən ibarət olan hökumət idarələri bölmə
sinin vəsaiti dövlət büdcəsi təsisatlarının vəsaiti hesabına formalaşır.
Qeyri-kommersiya təşkilatları bölməsinə əsas vəzifələri qeyri-bazar
xidmətləri göstərməkdən ibarət olan ictimai, siyasi, həmkarlar ittifaqları
və dini təşkilatlar daxildir. Bu təşkilatların xərcləri üzvlük haqları,
ianələr, mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər hesabına maliyyələşdirilir.
Ev təsərrüfatları bölməsinə istehlak xarakterli fəaliyyət növü ilə
məşğul olan ev təsərrüfatları; kiçik, heç bir korporasiyaya daxil olmayan
mağazalar, qəlyanaltılar, emalatxanalar, habelə sərbəst peşə adamları
daxildir. Bu bölməyə daxil olan təsərrüfat vahidləri öz xərclərini əmək
haqqı, mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər, yenidənbölgü vasitəsilə daxilol
malar, habelə korporasiyalara daxil olmayan, lakin bu bölməyə aid edilən
müəssisələrin məhsul satışından əldə etdikləri gəlir hesabına maliyyə
ləşdirirlər.
Qalan dünya ilə (xarici ölkələrlə) aparılan iqtisadi əlaqələri və maliyyə
münasibətlərini uçota almaq üçün milli hesablar sistemində “qalan dünya
ilə iqtisadi əlaqələr “ bölməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Beynəlxalq əmək bölgüsü ölkə ərazisinin iqtisadi maraqlara görə düz
gün müəyyənləşdirilməsini zəruri edir. Bununla əlaqədar olaraq rezident
və qeyri-rezident vahidləri bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. İqtisadi
vahidlərin maraqlarının mərkəzi ölkənin iqtisadi ərazisi ilə əlaqədardırsa,
onda bunlara ölkənin rezidenti deyilir. Yox, əgər belə əlaqə yoxdursa,
onda bu vahidlər qeyri-rezident adlanır. Qeyri-rezident vahidlərin iqtisadi
maraqlarının mərkəzi başqa ölkələrin iqtisadi ərazilərinə düşə bilər.
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Ölkənin iqtisadi ərazisi onun coğrafi ərazisi ilə üst-üstə düşməyə bilər.
Milli hesablar sistemində iqtisadi əraziyə dövlətin inzibati idarəçiliyi al
tında olan və əhalinin, əmtəələrin və kapitalın sərbəst hərəkət etməsinə
imkan verən ərazi daxildir. Hava yolları, ərazi suları və beynəlxalq sulardakı kontinental şelflər də iqtisadi əraziyə aid edilir. Başqa ölkələrdəki
“ərazi anklavları” da iqtisadi ərazi hesab olunur. Bu, başlıca olaraq digər
ölkənin ərazisində yerləşən, lakin həmin ölkənin icarə və mülkiyyət
hüququ ilə elmi, diplomatik və başqa məqsədlər üçün istifadə olunan
torpaq sahəsidir. Anklavlarda ölkədəki xarici səfirliklər, konsulluqlar,
ticarət və başqa nümayəndəliklər yerləşdirilə bilər. Başqa ölkələrin və
beynəlxalq təşkilatların ərazi anklavları onların yerləşdikləri ölkənin
iqtisadi ərazisinə daxil edilmir. Korporasiyalar və qeyri-kommersiya təş
kilatları hansı ölkədə yaradılıb və qeydə almıblarsa, həmin ölkənin rezi
dentləri hesab olunurlar. Korporasiyaların uzun müddət xaricdə fəaliyyət
göstərən şöbələri, ofisləri, istehsal sahələri yerləşdikləri ölkələrin
rezidentləri hesab olunurlar.
XIX əsrin axırları - XX əsrin əvvəllərində kapitalist iqtisadiyyatı öz
inkişafının korporativ mərhələsinə daxil olmuşdur. Bu isə öz növbəsində
maliyyə sektorunun əmələ gəlməsinə gətirib çıxarmışdır.
Korporativ maliyyə sektoru ölkənin rezidenti olmaqla öz fəaliyyətini
kommersiya qaydasında həyata keçirən korporasiyaları və onların
şöbələrini birləşdirir. Bu sektorda korporativ müəssisələrin aşağıdakı
tipləri bir-birindən fərqləndirilir: 1) Mərkəzi bank; 2) Depozit maliyyə
təşkilatları; 3) Digər maliyyə vasitəçiləri; 4) Köməkçi maliyyə təşkilat
ları; 5) Sığorta korporasiyaları və pensiya fondları.
Mərkəzi banklar banknot buraxılmasını həyata keçirir və dövlət müəs
sisəsi hesab olunurlar. ABŞ-da Mərkəzi bank (Federal ehtiyat sistemi)
qarışıq mülkiyyətdə, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı isə döv
lət mülkiyyətindədir. Odur ki, bu bank dövləti idarəetmə sektoruna aid
edilir.
Depozit maliyyə təşkilatları kommersiya və əmanət banklarından (öl
kəmizdə “Əmanət bankı” adlı qurum yoxdur. Onun funksiyaları müxtəlif
banklar, birinci növbədə “Kapital Bank” tərəfindən həyata keçirilir)
ibarətdir. Maliyyə bazarında vasitəçilik edən rezidentlər maliyyə vasitə
çiləri hesab olunurlar.
Bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu
ölkələrdə qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatları həyata keçirən makler
kontorları, səhmlərin və digər qiymətli kağızların yerləşdirilməsi ilə məş

ğul olan müvəkkillər (agentlər) də fəaliyyət göstərirlər. Bunlar köməkçi
maliyyə təşkilatları yarımsektorunu əmələ gətirirlər.
Ümumdövlət idarəetmə sektoruna dövləti idarəetmə orqanlarının və
dövlət orqanları tərəfindən nəzarət olunan sosial təminat fondunun qeyrikommersiya təşkilatlarını təmsil edən vahidlər aid edilir.
M ərkəzi hökumətin tərkibində olan dövlət idarələri ümumdövlət
(ümumrespublika) büdcəsindən maliyyələşdirilir. Bunlar əsas etibarilə
iqtisadiyyatı ölkə miqyasında tənzimləyən və idarə edən, asayişi qoruyan
respublika orqanları, təhsil, səhiyyə, gənclər və idman, mədəniyyət və
turizm nazirlikləri, sosial təminat idarələri, elmi-tədqiqat institutları və s.dən ibarətdir. Dövləti idarəetmə orqanlarının tərkibində olan mətbəələr,
hesablama mərkəzləri, rabitə və başqa xidmət növləri ayrıca vahid hesab
edilirlər. Ev təsərrüfatları bölməsi rezident təsərrüfatlardan formalaşır.
MHS-də ev təsərrüfatları ümumi mənzil şəraiti yaratmaq, əmtəə və
xidmətlərdən birgə istifadə etmək üçün özlərinin gəlirlərini və maddi qiy
mətlilərini birləşdirən şəxslər qrupu kimi səciyyələndirilir. Onun üzvləri
ev təsərrüfatları çərçivəsində həm özlərinin istehlakı, həm də satmaq üçün
məhsul istehsal edə və xidmət göstərə bilərlər. Ev xidmətçiləri ev təsər
rüfatlarına aid edilmir. Qeyri-kommersiya təşkilatları adətən kooperativ
müəssisələrinə, dövləti idarəetmə orqanlarına və ev təsərrüfatlarına xid
mət göstərmək məqsədilə yaradılır. Ona görə də onlar müstəqil bölməyə
ayrılmır və fəaliyyətinin xarakterindən asılı olaraq iqtisadiyyatın dörd
bölməsindən birinə aid edilir. Bazar münasibətləri əsasında fəaliyyət gös
tərən qeyri-kommersiya təşkilatları maliyyə, yaxud da qeyri-maliyyə
korporativ bölməsinə, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə pullu xidmət
göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlan isə qeyri-maliyyə bölməsinə aid
edilir. Qeyri-bazar xidməti göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları ümum
dövlət idarəetmə, yaxud da ev təsərrüfatları bölməsinə aid edilir. Bütün
cəmiyyətə xidmət edən, dövləti idarəetmə orqanları tərəfindən maliyyə
ləşdirilən və nəzarət olunan kommersiya təşkilatlan ümumdövlət idarə
etmə, qeyri-bazar xarakterli istehsal ilə məşğul olan və ev təsərrüfatları
üçün məhsul hazırlayan və xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları
isə ev təsərrüfatları bölməsinə aid edilir. Ev təsərrüfatlarına xidmət edən
qeyri-kommersiya təşkilatları bölməsinə aşağıdakılar aid edilir: 1) öz
üzvlərinə xidmət göstərən təşkilatlar (siyasi partiyalar, elmi cəmiyyətlər
və s.); 2) xeyriyyəçiliklə məşğul olan qeyri-bazar təşkilatları.
Qalan dünya ilə xarici iqtisadi əlaqələr bölməsi rezident vahidlərlə müəy
yən iqtisadi əlaqələrə girən bütün qeyri-rezident vahidlərdən ibarətdir. Başqa
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sözlə, ölkənin ərazisində yerləşən vahidlər, məsələn, xaricdə olan anklavlar
(səfirliklər, konsulluqlar, hərbi bazalar, beynəlxalq təşkilatlar) aid edilir.
3.6. Sosial-iqtisadi statistikada əsas qruplaşdırmalar və işarələr
sistemi
Sosial-iqtisadi statistikada çox böyük əhəmiyyətə malik olan metodo
loji məsələlərdən biri də qruplaşdırmadır. Qruplaşdırma dedikdə, öyrə
nilən obyektin sistemləşdirilmiş şəkildə müxtəlif əlamətlərə görə tərkib
hissələrinə (qmplara) bölünməsi nəzərdə tutulur. Sosial-iqtisadi statistika
da qruplaşdırma anlayışı təsnifləşdirmə anlayışının qarşılığı kimi işlədilir.
Sosial-iqtisadi statistikada çoxsaylı qruplaşdırmalardan istifadə olu
nur. Məsələn, obyektlərə olan mülkiyyət hüququnu aşağıdakı kimi təsnif
ləşdirmək və kodlaşdırmaq olar: torpaq və digər təbii resurslar, mənzil
fondu, istehsal vasitələri (investisiya əmtəələri), istehlak malları və başqa
mülkiyyət obyektləri, həmçinin müəssisə və təşkilatlar. Müəssisə və təş
kilatlar özlərinin təsis sənədlərinə (nizamnamə, əsasnamə və i.a.) uyğun
olaraq mülkiyyətin müəyyən təşkilati-hüquqi formasına aid edilməlidir.
Mülkiyyət formalarına görə aparılan qruplaşdırma müəssisələrin,
əmək, maddi və maliyyə resurslarının bölmələr üzrə strukturunu və dina
mikasını müəyyən etməyə imkan verir. Məsələn, Azərbaycan Respublika
sında tətbiq edilən təsnifat sisteminə müvafiq olaraq aşağıdakılardan biri
eyniləşdirmə kodu ilə mülkiyyətin formalarından (növlərindən) biri kimi
göstərilə bilər:
- dövlət mülkiyyəti (1);
- xüsusi mülkiyyət (2);
- bələdiyyə mülkiyyəti (3);
- xarici mülkiyyət (4);
- birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət (5);
- beynəlxalq təşkilatların mülkiyyəti (6).
“Mülkiyyət formalarının təsnifatf’nda onun hər bir forması təkrəqəmli
eyniləşdirmə kodu ilə işarə olunur, mülkiyyətin adı və qruplaşdırma apar
maq üçün məlumatların əldə edilməsinin metodları göstərilir. Mülkiyyət
formalarının “təsnifatf’nda mülkiyyətin forması dedikdə mülkiyyət
hüququ ilə mülkiyyətçiyə təhkim olunmasını xarakterizə edən mülkiyyət
münasibətlərinin qanunvericiliklə tənzimlənməsi nəzərdə tutulur.
Ölkəmizdə dövlət mülkiyyətinə tamamilə, yaxud da qismən mərkəzi
və ya dövlət hakimiyyəti orqanlarına məxsus olan təsərrüfat subyektləri
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kompleksi daxildir. İctimai təşkilatların mülkiyyətinə xeyriyyəçilik və
başqa ictimai fondlar, obyektlər və s. aiddir. Bu təşkilatların fərqləndirici
cəhəti ondan ibarətdir ki, onların fəaliyyəti kommersiya xarakteri daşımır
və qarşılarına mənfəət əldə etmək vəzifəsini qoymurlar.
Xüsusi mülkiyyətə isə aşağıdakılar daxildir:
1) vətəndaşların mülkiyyəti (şəxsi həyətyanı təsərrüfatda istifadə
edilən inventarlar, nəqliyyat vasitələri və daşınmaz əmlak daxil olmaqla);
2) vətəndaş birliklərinin mülkiyyəti;
3) kooperativ və icarə müəssisələrinin, səhmdar cəmiyyətlərinin
mülkiyyəti;
4) sahibkar birliklərinin (konsern, holdinq, assosiasiya, ittifaqlar və
i.a.) mülkiyyəti;
5) vətəndaşların və hüquqi şəxslərin qarışıq mülkiyyəti.
Mülkiyyətin çoxnövlülüyü işçi qüvvəsinin onlar arasında bölgüsündə
və strukturunun təkmiləşdirilməsində mütərəqqi nəticələrə gətirib çıxara
bilər. Başqa sözlə, bu, əmək, maddi və maliyyə ehtiyatlarının iqtisadiyya
tın sahələri arasında bölgüsündə baş verən dəyişiklikləri izləməyə imkan
verir. Bunu 3.5. cədvəlindəki məlumatlardan daha aydm görmək olar.
Cədvəl 3.55
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında məşğul olan əhalinin
mülkiyyətin növləri üzrə bölgüsü5
Min nəfər
Məşğul əhali
İqtisadiyyatda məşğuldur cəmi
o cüm lədən mülkiyyətin
növləri üzrə:
Dövlət
Qeyri-dövlət
ondan:
xüsusi
Sərbəst məşğul əhali

Yekuna görə %-lə

1995-ci il

2012-ci il

1995-ci il

2012-ci il

3613,0

4445,3

100,0

100,0

2027,2
1585,8

1157,7
3287,6

56,1
43,9

26,0
74,0

7,0
601,4

2176,8
989,6

0,2
16,7

49,0
22,2

Sosial-iqtisadi statistikada çoxnövlü işarələr sistemindən istifadə olu-

5 Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2007-ci il, s. 90 və 2013-cü il,
s.97-98.
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nur. Bu, məlumatların axtarılması, tapılması və işlənməsini asanlaşdırır.
Əsas işarə sistemləri isə aşağıdakılardır: ölçü vahidi, inzibati-ərazi
bölgüsünə daxil olan obyektlər, yaşayış məntəqələri, dövləti idarəetmə
orqanları, müəssisə və təşkilatlar, ölkələr və valyutalar. İşarə sistemində
müəssisə və təşkilatların bir sıra əlamətlər üzrə qruplaşdırması nəzərdə
tutulmuşdur.
Məsələn, adları çəkilən iqtisadi vahidlərin qeydiyyata alınması mül
kiyyətin və təsərrüfatçılığın bütün növlərini iqtisadi fəaliyyət sahələri,
mülkiyyətin təşkilati-hüquqi formaları, habelə ərazi və iqtisadi göstəri
cilər üzrə qruplaşdırmağa imkan verir. Müəssisənin qeydiyyat nömrəsi və
təsnifləşdirilərkən verilən xarakteristika onun tam kodunu əmələ gətirir.
Müəssisə və təşkilatların vahid dövlət qeydiyyatının məlumatlarına
əsasən təsərrüfatçılıq edən subyektlərin hesabatla tam əhatə olunub-olun
maması müəyyən edilir. İqtisadi vahidlərin dövlət qeydiyyatı bir-biri ilə
qarşılıqlı əlaqədə olan iki yarımsistemdən ibarətdir. Bunlardan biri müəs
sisələrin uçotu, digəri isə onların işini səciyyələndirən göstəricilərdir.
İqtisadi vahidlər dövlət qeydiyyatı çərçivəsində onların siyahısını aparan
strukturlarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərə alınır. Qeydiyyat siyahısında
müəssisə və təşkilatların işini ifadə edən kəmiyyət göstəriciləri, habelə
onların nə vaxt fəaliyyətə başlaması və fəaliyyətini nə vaxt dayandırması
göstərilir. Qeydiyyat siyahısından statistik müayinə zamanı seçmə müşa
hidəsi aparmaq üçün istifadə olunur. Dünya təcrübəsində isə qeydiyyat
siyahısından statistik hesablamalarda (məsələn, əhali siyahıya alınarkən
məşğulluğun öyrənilməsi) istifadə edilir. Qeydiyyat siyahısı vaxtaşırı
təzələndikdə və ondan sorğu bazası kimi istifadə olunduqda təsərrüfat
çılıq edən subyektlərə lazımi xidmət göstərə bilər.
Dünya dövlətlərinin və onların valyutalarının təsnifləşdirilməsi
ölkələrin və ərazilərin, yaxud da valyutaların adlarını bir-bir göstərməklə
aparılır. Məsələn, Rusiya Federasiyası ölkələrin beynəlxalq təsnifləşdirməsində hərfi işarə ilə RU, rusiya rublu isə RUR (643), Azərbaycan
Respublikası AZ, Azərbaycan milli valyutası manat isə AZN (031) kimi
göstərilir. Dünya ölkələrinin beynəlxalq təsnifatı “rəqəm kodla”rın artan
qaydasında düzəldilmişdir.
Nəticə
- Sosial-iqtisadi statistikada təsnifləşdirmə, qruplaşdırma və nomenklatur anlayışlarından geniş istifadə edilir. Bunların hər biri müxtəlif vəzi
fələri yerinə yetirir, hadisə və proseslərin daha dərindən öyrənilməsi və
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təhlil olunmasına imkan verir;
- Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya olunduğu müasir dövrdə vahid təsnifləşdirmə və informa
siyanın kodlaşdırılması sisteminin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir;
- Sosial-iqtisadi statistikada iqtisadi fəaliyyət növləri, habelə məhsul
ların, işlərin və xidmətlərin təsnifləşdirilməsi aparılır. Ölkəmizdə də bu
təsnifləşdirmədən istifadə edilir;
- İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsi müxtəlif vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə imkan verir;
- İqtisadi fəaliyyət növlərinin beynəlxalq təsnifləşdirmə standartları
ilə yanaşı, məhsulların, işlərin və xidmətlərin təsnifləşdirilməsi də çox
böyük əhəmiyyətə malikdir;
- Statistik məlumatların beynəlxalq səviyyədə müqayisə edilə bilməsi
üçün ayrı-ayrı ölkələrin mövcud təsnifləşdirmədən istifadə etmələri
zəruridir. Bununla əlaqədar olaraq əmtəə və xidmətlərin təsnifləşdirməsinin Avropa Standartları qəbul edilmişdir;
- Ölkəmizdə də xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləmək və onun haq
qında statistik məlumatları toplamaq üçün beynəlxalq qaydalardan
istifadə olunur;
-Təsnifləşdirmə haqqında xüsusi ədəbiyyatdan daha geniş məlumat
əldə etmək olar;
-A v ro p a İttifaqına üzv ölkələrdə xüsusi əmtəə siyahısı qəbul edil
mişdir. Bu siyahıya 6 minə yaxın məhsul növü daxildir;
- Sosial-iqtisadi statistikada çoxsaylı qruplaşdırmalardan istifadə
edilir. Bunlara ilk növbədə mülkiyyət formalarına (növlərinə) görə
aparılan qruplaşdırma daxildir. Bununla yanaşı, sosial-iqtisadi statistikada
məlumatların axtarılması, toplanması və işlənməsini asanlaşdıran çoxnövlü işarələr sistemi də vardır;
- Ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadi vahidlərin dövlət qeydiyyatı aparılır. Bu,
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki yarımsistemdən ibarətdir;
-D ü n y a dövlətləri və onların valyutaları da təsnifləşdirilir. Bu,
ölkələrin adları əsas götürülməklə qısa formada, məsələn, Azərbaycan
Respublikası “AZ”, Türkiyə Respublikası “TR”, Rusiya Federasiyası
“RU”, valyutalar isə müvafiq olaraq “AZN”, “TRL” və “RUR” adlanır.
Valyutaların adlarındakı ilk iki hərf ölkənin adını göstərir;
- Milli hesablar sistemində təsnifləşdirmənin xüsusi vahidləri vardır.
Bunlar bir sıra qruplara bölünür və bir-birindən fərqlənir;
- Beynəlxalq standartların tərkibində bölmələr, yarımbölmələr, qrup
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lar, fəaliyyət növləri və s. göstərilir;
- Ölkələrin iqtisadi əraziləri onların coğrafi ərazilərindən fərqlənə
bilər və fərqlənir;
- XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində kapitalist iqtisadiy
yatının öz inkişafının korporativ mərhələsinə daxil olması ilə əlaqədar
olaraq xüsusi maliyyə sistemi əmələ gəlmiş və bu, özünün spesifik
cəhətləri ilə fərqlənir.
Təhlil üçün suallar
- Hadisə və proseslərin təsnifləşdirilməsi nə deməkdir?
- Nomenklatur dedikdə nə başa düşülür?
- Qruplaşdırma nə deməkdir ?
- Ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası ilə əlaqədar nə kimi
işlər görülmüş və görülür?
- İqtisadi fəaliyyət sahələrinin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq
standartları nə vaxt hazırlanmış və dərc edilmişdir?
- Təsnifləşdirmənin beynəlxalq standartları neçə bölmədən ibarətdir
və necə işarə olunur?
- İqtisadi fəaliyyət sahələrinin təsnifləşdirilməsindən hansı vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunur?
- Bölmələr, yarımfəsillər və s. özləri necə təsnifləşdirilir?
- Məhsulları, işləri və xidmətləri təsnifləşdirməkdə məqsəd nədir?
- Nə üçün iqtisadi təsnifləşdirmə sistemində əsas məhsulların, işlərin,
xidmətlərin təsnifləşdirilməsi xüsusi yer tutur?
- Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləmək və onun
haqqında lazımi statistik məlumatları toplamaq üçün hansı qaydalara
keçilmişdir?
- Avropa İttifaqına üzv ölkələrdə əmtəə və xidmətlərin təsnifləşdiril
məsinin Avropa standartlarının nə kimi xüsusiyyətləri vardır?
- Öyrənilən ayrı-ayrı vahidlərin bu və ya digər təsnifat qrupuna aid
edilməsi nədən asılıdır?
- Beynəlxalq standartların və sahələr üzrə iqtisadi fəaliyyətin
təsnifləşdirilməsinin hansı xüsusiyyətləri vardır?
- İstehsal vahidlərinin fəaliyyəti hansı qruplara bölünür və onlarda
yaradılan məhsullar bir-birindən nə ilə fərqlənir?
- Ölkənin iqtisadi ərazisi onun coğrafi ərazisindən nə ilə fərqlənir?
- Kapitalist iqtisadiyyatı öz inkişafının korporativ mərhələsinə nə vaxt
80

daxil olmuşdur və o, nə ilə səciyyələnir?
- Bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu ölkə
lərdə qiymətli kağızlarla əməliyyatlar kimlər tərəfindən aparılır ?
- Ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatları necə
təsnifləşdiriılir?
- Müəssisələrin mülkiyyət formalarına görə qruplaşdınlmasında məqsəd
nədir?
- Ölkəmizdə dövlət və xüsusi mülkiyyətin tərkib ünsürləri nədən iba
rətdir?
- Çoxnövlii işarələr sistemi nə deməkdir və bundan istifadə
olunmasının nə kimi əhəmiyyəti vardır?
- Dünya dövlətlərinin və onların valyutalarının təsnifləşdirilməsi necə
aparılır?
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IV FƏSİL
ƏHALİ VƏ ƏMƏK EHTİYATLARI STATİSTİKASI
4.1. Əhali və əmək ehtiyatları statistikasının əsas anlayışları və
vəzifələri
Əhali statistikası, statistika elminin ən qədim sahələrindən biridir.
Buna demoqrafiya statistikası da deyilir. Demoqrafiya, statistika ilə eyni
vaxtda meydana gəlmiş, onun çərçivələri daxilində inkişaf etmiş və sosial
təfəkkürün formalaşmasına güclü təsir göstərmişdir
Məşhur demoqraf B.T. Urlanis yazdığı “Demoqrafiyanın üç yüz illiyi”
məqaləsində qeyd edirdi ki, müasir demoqrafiyanın nəhəng binasının ilk
kərpicini düz 300 il bundan əvvəl Temza sahillərində, dumanlı Londonda
C. Qraunt qoymuşdur6. C. Qraunt əhalinin təkrar istehsalının qanunauy
ğunluqlarının tədqiq edilməsi ilə məşğul olmuşdur. O, cins tərkibi və
səbəbləri nəzərə alınmaqla ölənlərin, habelə doğulanların sayı haqqında
hər həftə dərc olunan siyahı əsasında London əhalisi barədə 33 illik
bülletenləri təhlil etmişdir. Bu, ona insanların yaşı ilə ölümü arasındakı
qanunauyğunluğu əks etdirən qarşılıqlı əlaqəni aşkara çıxarmağa, ölüm
haqqında ilk cədvəli tərtib etməyə imkan vermişdir. C.Qrauntun başladığı
demoqrafik qanunauyğunluqların öyrənilməsinə dair tədqiqatlar E.
Qalley, İ.-P. Zyusmilx, P. Laplas, V. Ferra, A. Ketle, K.F. German, V.Y.
Bunyakovski, V. Bortkeviç və başqa iqtisadçı və statistiklər tərəfindən
yaradıcılıqla inkişaf etdirilmişdir.
Çoxəsrlik tarixi olan əhali statistikası ilə müqayisədə “demoqrafiya”
termininin özü çox “cavandır”. Belə ki, bu söz ilk dəfə fransız statistiki
Jan.K.A. Giyyarın (1799-1876) 1855-ci ildə Parisdə nəşr olunmuş “İnsan
statistikasının ünsürləri və ya müqayisəli demoqrafiya” kitabının adında
işlədilmişdir. “Demoqrafiya” termini iki latın sözünün - “demos” və
“qrafıya” birləşməsindən əmələ gəlmişdir. “Demos” - xalq, “qrafıya” isə
yazmaq mənasını verir. Beləliklə, demoqrafiya əhali haqqında elm
deməkdir.
Demoqrafiyanın çox böyük əməli əhəmiyyəti vardır. Demoqrafiya sta
tistikası əhalinin sayı və tərkibindən, miqrasiyasından, doğum, ölüm,
evlənmə və boşanma hallarından və s. məsələlərdən bəhs edir.
İnsanların, birinci növbədə əmək qabiliyyətli əhalinin fəaliyyəti

istehsal prosesinin, ölkənin bütün həyatınm əsasını təşkil edir. Odur ki,
sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilər sistemində əhali və əmək
ehtiyatları göstəriciləri mühüm yer tutur. İnsanlar özlərinin peşə-istehsal
vərdişləri ilə birlikdə ölkənin məhsuldar qüvvələrinin, onun iqtisadi
potensialının başlıca tərkib hissəsidir. Məhsuldar qüvvələr isə təkrar
istehsalın həm şərti, həm də nəticəsidir. Deməli, məhsuldar qüvvələrin
əsas ünsürlərindən biri olan əmək ehtiyatlarının iştirakı olmadan təkrar
istehsal prosesinin həyata keçirilməsi mümkün deyildir.
Əhali və əmək ehtiyatları statistikasında əsas müşahidə vahidi bir sıra
əlamətlərə (milliyyət, yaş, cins, təhsil, peşə, məşğulluq və i.a.) malik olan
ayrıca şəxs, ailə, ev təsərrüfatı, əmək qabiliyyətli şəxslər, işsizlər, kişilər,
qadınlar və şairələrdir. İnsan, əmək qabiliyyətinin daşıyıcısıdır. Olduqca
mürəkkəb hadisə olan əmək qabiliyyəti müxtəlif mövqelərdən öyrənilə
bilər. Bununla əlaqədar olaraq statistikada öz aralarında qarşılıqlı əlaqədə
olan, lakin spesifik xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənən anlayış
larından istifadə edilir. Bu anlayışlar insanların əmək qabiliyyətlərini əks
etdirməklə, onları müxtəlif cəhətlərdən aydınlaşdırmağa imkan verir.
Bunlara “işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əhali”, “əmək
funksiyalarını yerinə bilən əhali” (“işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş
həddində olan əmək qabiliyyətli əhali”), “əmək ehtiyatları”, “əmək funk
siyalarını faktiki yerinə yetirən əhali” (“məşğul əhali”) daxildir.
İnsanların əmək qabiliyyəti fizioloji və sosial-iqtisadi şəraitlə müəy
yən edilir. Fizioloji şərait dedikdə, insanların yaş həddi ilə əlaqədar olan
müəyyən inkişaf səviyyəsi nəzərdə tutulur. Burada aşağı və yuxarı yaş
həddinin düzgün müəyyən edilməsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Aşağı yaş həddi dedikdə, böyüməkdə olan, fiziki və psixiki durumuna
görə əmək funksiyalarını yerinə yetirməyə imkan verən yaş həddi nəzərdə
tutulur. Yuxarı yaş həddi isə əhalinin əmək qabiliyyətinin və deməli,
əmək fəaliyyətinin aşağı düşdüyü yaş həddi deməkdir. Başqa sözlə, belə
təsəvvür olunur ki, aşağı və yuxarı yaş hədləri daxilində insanların əmək
qabiliyyətləri, əmək funksiyalarını yerinə yetirmək bacarıqları özünü
daha tam biruzə verir.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, insanların əmək qabiliyyətlərini müəy
yən edən yaş şərtidir. Çünki o, cəmiyyətin sosial-iqtisadi, istehsalın tex
niki, insanların ümumtəhsil və xüsusi hazırlıq, habelə yaşayış səviy
yəsindən asılıdır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasında əmək qabiliyyətli kişi və qadın
ların aşağı yaş həddi 16, yuxarı yaş həddi kişilər üçün 63, qadınlar üçün
isə 60 müəyyən edilmişdir.

6 Учёные записки по статистике, т.7, 1963, с.160.
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Aşağı yaş həddi müəyyən olunarkən 9 illik ümumtəhsil və texniki
peşə məktəblərində hazırlığın adətən 16 yaşda başa çatması nəzərə almır.
Ölkəmizdə yuxarı yaş həddi isə pensiya təminatı haqqında qanunveri
ciliklə müəyyən edilir.
İşləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əhalinin tərkibində
həqiqətən işləmək qabiliyyəti və faydalı əməyə cəlb edilməsi mümkün
olan əhalinin sayını müəyyən etmək üçün statistikada “əmək qabiliyyətli
yaşda işləmək imkanı olan əmək qabiliyyətli əhali” anlayışından istifadə
edilir.
İctimai-faydalı əməkdə iştirak edən 16 yaşdan aşağı yeniyetmələr və
pensiya yaşında olan şəxslər ümumi əmək ehtiyatları potensialını artırır.
Statistikada ümumi əmək potensialını ifadə etmək üçün isə “əmək ehti
yatları” anlayışından istifadə olunur.
Ümumi əmək ehtiyatları potensialı ilə iqtisadiyyatın istehsal və qeyriistehsal sahələrində faktiki iştirak edən əmək ehtiyatları kateqoriyalarını
da bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Birinci ümumi əmək ehtiyatlarını,
ikinci isə iqtisadiyyata faktiki cəlb edilmiş əmək ehtiyatlarını göstərir.
Onlar kəmiyyətcə bir-birinə uyğun gəlmir. Ona görə ki, əmək qabiliyyətli
yaşda işləmək imkanı olan əmək qabiliyyətli əhalinin bir hissəsi (məsə
lən, tələbələr, evdar qadınlar) ictimai əməkdə iştirak etməyə bilər. Odur
ki, əhalinin həqiqətən ictimai əməkdə iştirak edən hissəsini səciyyələn
dirən “məşğul əhali” və ya “məşğul əmək ehtiyatları” anlayışından
istifadə edilir.
Cəmiyyətin malik olduğu ümumi əmək ehtiyatları potensialını ifadə
edən əmək ehtiyatları7 iki cəhətdən öyrənilir: 1) formalaşma mənbələrinə
görə; 2) məşğul olduqları yerə görə. Formalaşma mənbələrinə görə əmək
ehtiyatlarının sayı aşağıdakı kimi müəyyən edilir: əvvəlcə işləmək üçün
müəyyən edilmiş yaş həddində olan əhalinin sayından qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada işləməyən əlillərin sayı çıxılır və əmək qabi
liyyətli əhalinin sayı müəyyən edilir. İşləmək üçün müəyyən edilmiş yaş
həddində olan əmək qabiliyyətli əhali ilə 16 yaşadək olan və işləyən yeni
yetmələr, habelə pensiya yaşında olub, işləyən şəxslər əmək ehtiyatlarını
əmələ gətirir.
Formalaşma mənbələrinə görə əmək ehtiyatlarının sayını müəyyən
etmək üçün işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əhalinin və
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş işləməyən əlillərin sayını (imtiyazlı
şərtlərlə pensiya ödənilən, lakin işləməyən pensiyaçılar da daxil olmaqla)
7 Əmək ehtiyatları əhalinin bir hissəsidir. Əhalinin sayı dedikdə, müəyyən ərazidə (ölkədə, iqtisadi
və ya inzibati rayonda, şəhərdə və başqa yaşayış məntəqələrində) yaşayan əhali nəzərdə tutulur.
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və 16 yaşadək işləyən yeniyetmələrin və pensiya yaşında olan şəxslərin
sayı haqqında məlumatlar olmalıdır.
Məşğul əmək ehtiyatlarına dövlət və qeyri-dövlət bölməsinə daxil olan
iqtisadi vahidlərdə çalışan şəxslər aid edilir. Əmək ehtiyatlarının azlığı
təşkil edən və ictimai əməkdə iştirak etməyən digər hissəsi iqtisadiyyata
cəlb edilməmiş, lakin işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan
əmək ehtiyatlarını təşkil edir.
İşləməyən əmək ehtiyatlarına işləmək üçün müəyyən edilmiş yaşda
olan (16 yaşdan yuxarı), istehsalatdan ayrılmadan təhsil olan, lakin ev
təsərrüfatında məşğul olan və uşaqlara qulluq edən şəxslər daxildir.
Nəzərdən keçirilən bütün əhali kateqoriyaları həm də ölkənin ayrı-ayrı
iqtisadi və inzibatı rayonları üzrə müəyyən edilə bilər.
İqtisadiyyatın idarə edilməsinin bütün səviyyələrində əhalinin sayı
haqqında məlumatlara tələbat vardır. Çünki ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf
proqramlarının işlənib hazırlanması, milli səviyyədə qərarların qəbul edil
məsi üçün əhalinin faktiki və perspektiv sayı, tərkibi, ərazi üzrə yerləş
məsi və s. haqqında məlumat olmalıdır. Səmərəli məşğulluq siyasətinin
işlənib hazırlanması, pensiya təminatı sisteminin formalaşdırılması və
təkmilləşdirilməsi məktəbə qədər uşaq müəssisələri işinin planlaşdırıl
ması üçün əmək qabiliyyətli əhalinin sayını bilmək lazımdır.
Əhali haqqında məlumatlara regional səviyyədə daha çox tələbat
vardır. Ona görə ki, əhali haqqında kifayət qədər məlumat olmadıqda nə
qədər yeni mənzil sahəsi, məktəb, uşaq bağçası, poliklinika tikilməsinin,
sərnişin daşınmasında, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödə
nilməsində, əhalinin miqrasiyası sahəsində vəziyyətin necə olması barədə
qərar qəbul etmək və fəaliyyət göstərmək olmur. Bütün bunlar onu
deməyə əsas verir ki, müasir dövrdə əhali, statistika orqanlarının ən
mühüm tədqiqat obyektlərindən biridir. Çünki o, bir tərəfdən istehsalın
bilavasitə iştirakçısı, digər tərəfdən isə onun nəticələrinin istehlakçısıdır.
Odur ki, insanların həyat şəraitində gedən proseslərlə əlaqədar əhalinin
öyrənilməsinə maraq getdikcə artır. İnsanı öyrənmək, həyat şəraitində baş
verən mütərəqqi meyilləri müəyyənləşdirmək və təhlil etmək üçün isə
onun haqqmda zəruri məlumatları toplamaq lazımdır.
Əhali və əmək ehtiyatları haqqında lazımı məlumatlar statistik mü
şahidənin müxtəlif növlərindən-əhalinin siyahıya alınması və miqrasiya
sının Öyrənilməsi, doğum, ölüm, evlənmə və boşanma hallarının cari
uçotu, seçmə müayinələri və s. istifadə olunmaqla əldə edilir.
Beləliklə, nəzərdən keçirilənləri ümumiləşdirməklə demək olar ki,
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əhali və əmək ehtiyatları statistikası aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
- əhalinin və əmək ehtiyatlarının sayını və ölkə ərazisində yerləşməsini
öyrənir,
- müxtəlif sosial-iqtisadi səbəb və amillərin təsiri ilə əhalinin və əmək
ehtiyatlarının sayı və tərkibində baş verən dəyişiklikləri aşkara çıxarır,
onları sistemləşdirir və təhlil edir;
- əhalinin tərkibini (cinsi, yaşı, milli tərkibi, sosial vəziyyəti, təhsili,
məşğulluğu və i. a.) müəyyənləşdirir;
- əhalinin təbii hərəkəti (doğum, ölüm, bağlanmış nikahların və
boşanmaların sayı və səbəbləri) təhlil edir;
- əhalinin miqrasiyasını öyrənir;
- əhaliyə sosial xarakteristika verir.

nəzərə alınmaqla təshih olunur. Başqa sözlə, ilin əvvəlinə olan əhalinin
üzərinə il ərzində doğulanların və ölkəyə gələnlərin sayı əlavə edilir,
onun üzərindən il ərzində ölənlərin və ölkədən gedənlərin sayı çıxılır və
beləliklə də ilin axırına olan əhalinin sayı müəyyən edilir.
Bəzi hallarda bir sıra sosial-iqtisadi hadisələri hesablamaq üçün
əhalinin orta saymın müəyyən edilməsinin zəruriliyi meydana çıxır. Bu,
məsələn, beynəlxalq müqayisə aparmaq, yəni hər nəfərə düşən məhsul
istehlakı (ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, yumurta, taxıl,
elektrik enerjisi, avtomobil və i.a.) göstəricilərini, habelə əhalinin doğum,
ölüm, təbii artım əmsallarını hesablamaq üçün lazımdır. Əhalinin orta
illik sayı (S ) (yaxud da hər hansı bir zaman kəsiyi üzrə) onun haqqında
ilin əvvəlinə (Sə) və axırma (Sa) olan məlumatlara əsasən sadə hesabı
orta kəmiyyət kimi aşağıdakı düsturla hesablanır:

4.2. Əhalinin sayı və tərkibi göstəriciləri
İşləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əmək qabiliyyətli
əhali əmək ehtiyatlarının əsas hissəsini təşkil edir. İşləyən pensiyaçılar və
yeniyetmələr isə ölkədə əmək ehtiyatlarının sayının dəyişməsinə təsir
edir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə əmək ehtiyatlarının dəyişmə
sinə təsir göstərən əsas amil əmək qabiliyyətli əhalinin sayının artıbazalmasıdır.
Bütün bunlar göstərir ki, əhalinin sayının müəyyən edilməsi olduqca
mühüm, məsuliyyətli və mürəkkəb bir məsələ olmaqla, sosial-iqtisadi
statistikanın əsas vəzifələrindən biridir. Ona görə də bu işi uğurla həyata
keçirmək üçün bir sıra şərtlərə əməl olunmalıdır. Bunlardan biri əhalinin
sayının müəyyən olunduğu vaxtın dəqiq müəyyənləşdirilməsidir. Məsə
lən, “2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı” anlayışı
qcyri-müəyyəndir. Başqa sözlə, bu anlayış əhalinin müəyyən tarixə
(yanvarın 1-nə, oktyabrın 1-nə, yaxud da dekabrm 1-nə) olan sayını,
yoxsa, hər hansı bir ildə orta illik saymı göstərir? sualı meydana çıxır.
Bunlar isə müxtəlif anlayışlardır.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, əhalinin sayı haqqında əsas məlumat mən
bəyi onun siyahıya alınmasıdır. Siyahıyaalma zamanı əhalinin sayı hər
hansı bir tarixə müəyyən edilir. Siyahıyaalmalar arasındakı dövrdə isə
statistik məcmuələrdə əhalinin sayı haqqında məlumat bir qayda olaraq
ilin əvvəlinə və ya axırına verilir. Bu məqsədlə axırıncı siyahıyaalınmanın
ilkin məlumatları hər il doğulanların, ölənlərin, xaricdən gələnlərin və
xaricə gedənlərin sayı, başqa sözlə, əhalinin təbii və mexaniki hərəkəti
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2
Əhalinin sayı haqqında verilmiş məlumatlar arasındakı intervallar eyni
olduqda (məsələn, hər ayın 1-i vəziyyətinə) onun orta illik sayı xronoloji
orta kəmiyyətin aşağıdakı düsturu ilə müəyyən edilir:
S, + S , + S , + ....H— S
2

2

Əhalinin orta illik sayının yaşama müddəti nəzərə alınmaqla hesabi
orta kəmiyyətin çəkili düsturu ilə hesablanması daha düzgündür:

Burada: s -əhalinin sayını, /

- s qədər əhalinin yaşadığı müddəti

(adətən ayların sayını) göstərir.
Hər hansı bir yaşayış məntəqəsi üzrə əhalinin orta illik sayını müəy
yən edərkən xronoloji orta kəmiyyətin düsturu ilə hesabi orta kəmiyyətin
düsturundan birlikdə, qarşılıqlı əlaqədə istifadə olunması daha
münasibdir. Bunu şərti misalla izah edək. Tutaq ki, hər hansı bir kurort
şəhərinin əhalisi ilin əvvəlinə 220 min nəfər, ilin axırına isə 230 min
nəfər olmuşdur. Bundan başqa, bu şəhərdə üç ay ərzində 25 min, beş ay
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ərzində isə 40 min nəfər kənardan gəlib istirahət edən əhali olmuşdur.
Şəhərdə il ərzində yaşamış əhalinin orta illik sayı belə müəyyən olunur:
- daimi əhali: (220+230):2 - 225 min nəfər.
- kənardan gəlib istirahət edən əhali: (25-3) + (40-5): 12 = (75+200):
12 = 275 : 12 = 23 min nəfər.
- il ərzində şəhərdə yaşamış əhalinin orta illik sayı:
225 + 23 = 248 min nəfər.
Əhalinin saymm düzgün müəyyən edilməsinin başqa bir şərti hesab
lama aparılan ərazinin düzgün müəyyən olunmasıdır. Çünki, yaşayış
məntəqələrinin-şəhərlərin, qəsəbələrin, kəndlərin-əraziləri müxtəlif sə
bəblərə görə dəyişdirilə bilər və dəyişdirilir. Bəzi tarixi hadisələr nəti
cəsində hətta ölkələrin də əraziləri dəyişir. Əhalinin sayını müəyyən
etdikdə, buna dair dinamika sıralarını düzəltdikdə və onları təhlil etdikdə
bütün bunları nəzərə almaq lazımdır.
Yaşayış məntəqələrinin şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinə bölün
məsinə uyğun olaraq əhali şəhər və kənd əhalisinə bölünür. Şəhərlərdə və
şəhər tipli qəsəbələrdə yaşayan əhali şəhər əhalisinə (fəhlə qəsəbələri və
kurort şəhərləri də daxil olmaqla), kənd yerlərində yaşayan bütün şəxslər
isə kənd əhalisinə aiddir. Lakin şəhər və kənd əhalisini kənd təsərrüfatı və
qeyri-kənd təsərrüfatı əhalisi anlayışı ilə qarışdırmaq olmaz. Çünki
əhalinin qeyri-kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı əhalisinə bölünməsi
əməyin xarakteri, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə bağlılıqla əlaqədar
dır. Bu və ya digər bir yaşayış məntəqəsinin şəhər yerlərinə aid edilməsi
qanunvericilik qaydasında həyata keçirilir. Fikrimizi bir qədər də
dəqiqləşdirsək, məsələn, kənd müəllimləri və həkimləri, kənddə ticarətlə
məşğul olan şəxslər və s., habelə onların ailə üzvləri kənd əhalisinə
daxildir, kənd təsərrüfatı əhalisinə isə daxil deyildir. Qeyri-kənd
təsərrüfatı əhalisinin bir hissəsi şəhərlərdə və şəhər tipli qəsəbələrdə
yaşaya bilər. Dünya üzrə şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 50%-dən aşağı
olduğu halda, bəzi ölkələrdə (Avstraliya, Almaniya, Niderland, İspaniya,
İsrail) bu göstərici 85%-dən çox, bəzi ölkələrdə isə (Birma, Hindistan,
Vyetnam və i.a.) 25%-dən aşağıdır. 1926-cı ildə respublikamızda əhalinin
tərkibində şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 28%-ə bərabər olduğu halda,
hazırda 53%-dən çoxdur. Azərbaycan respublikasında əhalinin şəhər və
kənd əhalisinə bölünməsini 4.1 cədvəlindəki məlumatlardan aydın
görmək olar.8

Cədvəl 4.1
Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı və tərkibi (ilin əvvəlinə)8
Ə halinin sayı, m in nəfər
İllə r
Cəm i
1989
1999
2009
2010
2011
2012
2013

7021,2
7953,4
8922,4
8997,6
9111,1
9235,1
9356,5

Şəhər
əhalisi
3805,9
4064,3
4739,1
4774,9
4829,5
4888,7
4966,2

K ənd
əhalisi
3215,3
3889,1
4183,3
4222,7
4281,6
4346,4
4390,3

Ə halinin üm um i sayında
xüsusi çəkisi, %
Şəhər əhalisi

K ənd əhalisi

54,2
51,1
53,1
53,1
53,0
52,9
53,1

45,8
48,9
46,9
46,9
47,0
47,1
46,9

1989, 1999, 2009-cu illərin məlumatları əhalinin siyahıyaalınmaları üzrə, qalan illərin
m əlum atları isə ilin əvvəlinə göstərilmişdir.

4.1
cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, Azərbaycan Respub
likasının əhalisi 1989-ci ilə nisbətən 2013-cü ildə 33,3% artmış, əhalinin
tərkibində şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 1,1 bənd azalmış, kənd əhalisininki isə - 1,1 bənd artmışdır.
Əhalinin sayının düzgün müəyyən edilməsi şərtlərindən biri də daimi
və mövcud əhali kateqoriyalarının mahiyyətinin aydınlaşdırılması və birbirilərindən fərqləndirilməsidir.
Daimi əhali dedikdə, qeydiyyata alma məqamında harada olmasından
asılı olmayaraq həmin yaşayış məntəqəsində daimi yaşayan əhali nəzərdə
tutulur. Məsələn, əhali siyahıya alınarkən Gəncə şəhərinin daimi əhalisinə
aşağıdakılar aid edilir: 1) Gəncə şəhərində daimi yaşayan və siyahıyaalmanın qəti zamanında həqiqətən orada olan əhali; 2) Gəncə şəhərində
daimi yaşayan, lakin siyahıyaalmanın qəti zamanında həqiqətən orada
olmayan, başqa sözlə, hər hansı bir səbəbdən digər yaşayış məntəqələrində
(məsələn, Qazax şəhərində) olan şəxslər.
Mövcud əhali dedikdə isə harada yaşamasından asılı olmayaraq
siyahıyaalma zamanı hər hansı bir yaşayış məntəqəsində həqiqətən
mövcud olan əhali nəzərdə tutulur. Buna uyğun olaraq Gəncə şəhərinin
mövcud əhalisinə aşağıdakılar daxil ediləcəkdir: 1) Gəncə şəhərində dai8 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı 2013-cü il, s. 76.
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mi yaşayan və siyahıyaalmanın qəti zamanında həqiqətən orada olan
şəxslər; 2) başqa yaşayış məntəqələrində daimi yaşayan, lakin siyahıyaalmanın qəti zamanında Gəncə şəhərində olan şəxslər (ezamiyyətdə,
müalicədə olan və s.). Deməli, daimi əhalini qeydiyyata aldıqda “müvəq
qəti getmişləri”, mövcud əhalini qeydiyyata aldıqda isə “müvəqqəti
yaşayanları” nəzərə almaq lazımdır.
Siyahıyaalma aparılarkən həm daimi, həm də mövcud əhali kateqoriya
larından istifadə olunur. Bunların arasında fərqin əmələ gəlməsi siyahıyaalma zamanı əhalinin ölkə ərazisində yerdəyişməsi ilə əlaqədardır. Odur ki,
“müvəqqəti yaşayanlar” və “müvəqqəti getmişlər” adlandırılan əhali
kateqoriyalarını aydınlaşdırmaq lazımdır. “Müvəqqəti” sözünün arxasında
altı ay, yaxud da bir il dayana bilər. Məsələn, ölkəmizdə 1999-cu ilin
yanvar ayında əhali siyahıya alınarkən “müvəqqəti” sözü üçün müəyyən
edilmiş vaxt on iki aya bərabər olmuşdur.
Beləliklə, bu əhali kateqoriyaları arasında asılılıq vardır. Bu asılılıq
əhali kateqoriyaları balansını ifadə edir. Bunu aşağıdakı kimi yazmaq
olar:
1) DƏ = MƏ + MG - MY;
2) MƏ = DƏ + MY - MG
Burada: DƏ - daimi əhali; MƏ - mövcud əhali; MY - müvəqqəti
yaşayanlar; MG - müvəqqəti getmişlər deməkdir.
Hər hansı bir yaşayış məntəqəsi və ya rayon üzrə daimi və mövcud
əhalinin sayı bir-birindən fərqlənə, hətta bəzi hallarda kəskin surətdə fərq
lənə bilər. Lakin müvəqqəti yaşayan əhalinin sayı ilə müvəqqəti getmiş
əhalinin sayı adətən ölkə üzrə bir-birinə uyğun gəlir.9*Buna əsasən demək
olar ki, siyahıyaalma məlumatlarında ölkə üzrə daimi və mövcud əhalinin
sayının bir-birinə uyğun gəlməsi siyahıyaalmanın dəqiqliyinə nəzarətin
başlıca göstəricisi hesab edilə bilər. Təcrübə göstərir ki, bu iki əhali kate
qoriyası arasındakı fərq adətən 0,1-0,2%-ə bərabər olur ki, bu da normal
haldır.
Əhalinin sayı həm də ayrı-ayrı inzibati-ərazi vahidləri üzrə müəyyən
edilir. Ayrı-ayrı ərazilər, yaxud da inzibati vahidlər üzrə əhalinin sıxlığı
göstəricisi də (həmin ərazidə məskunlaşmış əhalinin sayını onun sahəsinə
bölməklə bir kv. km-ə düşən əhali) hesablanır. Bu göstərici Azərbaycan

Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə kəskin surətdə fərqlənir. Belə ki,
2013-cü ilin əvvəlinə olan məlumata görə ölkəmizdə əhalinin sıxlığı 108
nəfərə bərabər olduğu halda, bu göstərici Abşeron iqtisadi rayonunda 161
nəfərə, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda 97 nəfərə, Şəki-Zaqatala iqtisadi
rayonunda 67 nəfərə, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 73 nəfərə, Aran
iqtisadi rayonunda 88 nəfərə, Lənkəran iqtisadi rayonunda 143 nəfərə,
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda 49 nəfərə, Naxçıvan iqtisadi rayonunda
77 nəfərə bərabərdir (http://www. azstat. org/region).
Əhalinin ölkə ərazisində yerləşməsini təhlil edərkən onun sıxlığı gös
təricisi ilə yanaşı, həm də şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin orta
həcmi (əhalinin sayı), yaşayış məntəqələrinin öz aralarındakı orta məsafə
və onlarla inzibati mərkəzlər arasındakı məsafə kimi göstəricilərindən də
istifadə edilə bilər.
Əhali kateqoriyası olduqca mürəkkəb topludur. Çünki bir çox dəyişən
əlamətlərə (göstəricilərə) malikdir. Odur ki, onu ayrı-ayrı qruplara və
yarımqruplara bölmədən hərtərəfli öyrənmək mümkün deyildir.
Statistikada əhali müxtəlif əlamətlərə görə qruplaşdırılarkən birinci
növbədə xalis demoqrafik göstəricilər əsas götürülür. Bunlara əhalinin
cinsi, yaşı, ailə vəziyyəti, milliyyəti və s. aiddir. Bunları bir qədər ətraflı
nəzərdən keçirək.
Əhalinin tərkibində qadınlarla kişilər arasındakı nisbət müxtəlif dövrlər
də eyni olmamışdır. Əhalinin tərkibində kişilərin və qadınların xüsusi
çəkisi, hər 100 qadma düşən kişilərin sayı, qadınların xüsusi çəkisinin
kişilərə nisbətən artıq olmasını ifadə edən göstəricilər hesablanır. Bu nisbi
artıqlıq 1%-ə qədər olduqda cüzi, 1-3% olduqda orta, 3 %-dən çox olduqda
isə əhalinin cins tərkibində uyğunsuzluq olması deməkdir. Əhalinin cinsə
görə tərkibinin öyrənilməsi iqtisadi və demoqrafik əhəmiyyətə malikdir.
Bu barədə məlumatlar onun təkrar istehsalının və perspektiv sayının
müəyyən edilməsi, ömür müddətinin hesablanması üçün lazımdır. Doğulan
uşaqların da cins tərkibi öyrənilir. Başqa sözlə, doğulan hər 100 qız
uşağına neçə nəfər oğlan uşağmm düşməsi müəyyən edilir. 100 nəfər qız
uşağına görə 105 oğlan uşağının doğulması normal hal hesab edilir.
Azərbaycanda əhalinin cins tərkibi haqqında 4.2. cədvəlindəki
məlumatlara əsasən mühakimə yürütmək olar.

9 Müvəqqəti yaşamaq üçün ölkədən başqa ölkələrə gedən və müvəqqəti yaşamaq üçün başqa
ölkələrdən ölkəyə gələn əhali nəzərə alınmır.
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Cədvəl 4.2
Azərbaycan Respublikasında əhalinin cinsinə görə bölgüsü10
Əhalinin ümumi
sayında xüsusi
çəkisi, %
kişilər
qadınlar

Əhalinin sayı, min nəfər
İllər
1995
19991
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20092

cəmi

kişilər

qadınlar

7643,5
7953,4
8016,2
8081,0
8141,0
8202,5
8265,7
8347,3
8436,4
8532,7
8779,8
8922,3

3754,6
3883,1
3918,3
3954,5
3988,8
4023,0
4058,5
4103,7
4152,2
4205,0
4298,8
4372,2

3888,9
4070,3
4097,9
4126,5
4152,6
4179,5
4207,2
4243,6
4284,2
4327,7
4481,0
4550,1

49,1
48,8
48,9
48,9
49,0
49,1
49,1
49,2
49,2
49,3
49,0
49,0

50,9
51,2
51,1
51,1
51,0
50,9
50,9
50,8
50,8
50,7
51,0
51,0

Hər 1000 nəfər
kişiyə düşən
qadınların sayı
1035,8
1048,2
1045,8
1043,5
1041,1
1038,9
1036,6
1034,1
1031,8
1029,2
1042,4
1040,7

1999'-cu il yanvarın 27-si vəziyyətinə əhalinin siyahıya alınması məlumatlarına
əsasən.
20092-ci il aprelin 13-ü vəziyyətinə əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarına əsasən.

4.2 cədvəlindəki məlumatlardan aydın görünür ki, 1995-ci ilə nisbətən
2009-cu ildə əhalinin ümumi sayında kişi və qadınların xüsusi çəkisində
dərin kəmiyyət dəyişiklikləri olmamış, yalnız hər 1000 nəfər kişiyə düşən
qadınların sayı cüzi də olsa azalmışdır.
Əhali statistikasında başlıca məsələlərdən biri də onun yaşa görə bölün
məsidir. Bu məqsədlə yaş kontingenti anlayışından istifadə olunur. Bu, hər
hansı bir ümumi əlamətə görə bir neçə ili özündə birləşdirən “şəxslərin
toplusu” üzrə əhalinin sayının müəyyən edilməsi deməkdir. Bunlara körpə
lər evi, məktədəqədər və məktəbə getmə yaşında qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş əmək qabiliyyətli yaşda, habelə bu yaş həddindən aşağı və yuxarı
yaşda; seçib-seçilmək hüququ verən yaş həddində olan əhalinin sayı və s.
daxildir. Bunlardan bir çox məsələlərin həllində istifadə olunur.
Azərbaycan Respublikası əhalisinin yaşa görə qruplaşdırılması haq
qında 4.3 cədvəlindəki məlumatlara əsasən mühakimə yürütmək olar.
4.3 cədvəlindəki məlumatlardan görünür ki, Avropa ölkələrinin ço
xunda olduğu kimi Azərbaycanda da əhalinin qocalması prosesi gedir.
10 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı 2010-cu il, s. 77.
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Belə ki, əhalinin ümumi sayında 35 yaşadək olan əhalinin xüsusi çəkisi
2000-ci ildəki 65,1%-dən 2013-cü ildə 50,4%-ə enmiş, yaşı 65-69 və daha
çox olan şəxslərin xüsusi çəkisi isə müvafiq olaraq 3,1%-dən 4,3%-ə yük
səlmişdir. Əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisinə gəldikdə isə bu gös
tərici 2000-ci ildə 59,7% olduğu halda, 2013-cü ildə 69,2 % təşkil etmişdir.
\

Cədvəl 4.3
Azərbaycan Respublikası əhalisinin yaş qrupları üzrə sayı
(ilin əvvəlinə, min nəfərlə)11
Yaş qrupları
Cəmi
o cümlədən:
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 və daha çox
Əmək qabiliyyətli
yaşda*1

2000

Min nəfər
2010

2013

Xüsusi çəki, %
2000
2013
2010

8016,2

8997,6

9356,5

100,0

100,0

100,0

654,3
901,2
917,8
787,6
663,0
622,7
670,5
704,8
572,6
373,3
228,7
181,7
280,9
208,1
249,0

670,1
634,8
725,8
905,2
939,2
819,9
684,4
624,9
664,6
680,1
555,8
348,1
209,7
138,5
396,5

812,6
620,7
653,8
801,9
937,2
898,2
767,2
633,5
646,6
662,0
653,4
443,6
287,6
136,4
401,8

8,2
11,2
11,4
9,8
8,3
7,8
8,4
8,8
7,1
4,6
2,9
2,3
3,5
2,6
3,1

7,4
7,1
8,1
10,1
10,4
9,1
7,6
6,9
7,4
7,6
6,2
3,9
2,3
1,5
4,4

8,7
6,6
7,0
8,6
10,0
9,6
8,2
6,8
6,9
7,1
7,0
4,7
3,1
1,4
4,3

4783,9

6167,9

6473,6

59,7

68,5

69,2

* 2000-ci ildə kişilər 16-60, qadınlar 15-55 yaşda; 2010-cu ildə kişilər 15-61, qadınlar
15-56yaşda, 2013-cü ildə kişilər 15-62, qadınlar 15-57.5yaşda.

Ölkəmizdə 2012-ci ildə əmək qabiliyyətli yaşında əmək qabiliyyətli
əhalinin sayı 6042,0 min nəfər, iqtisadiyyatda məşğul olan əmək
qabiliyyətli yaşdan yuxarı şəxslərin sayı isə 124,9 min nəfər olmuşdur.112
Əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin sayı ilə bu kateqoriyaya daxil
olmayan, lakin iqtisadiyyatda faktiki məşğul olan əmək qabiliyyətli
yaşdan yuxarı və iqtisadiyyatda məşğul olan yeniyetmələrin sayını
11 Azərbaycanın statistik göstəriciləri. B.,“Səda” nəşriyyatı, 2007, s.61-62; 2013.s.77 - 78.
12 Azərbaycanın statistik göstəriciləri. 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2013, s. 93.
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müqayisə etməklə müxtəlif göstəricilər hesablanır. Bunlardan biri əmək
qabiliyyətli əhalinin demoqrafik yükü əmsalı adlanır. Yuxarıda gətirdi
yimiz rəqəmlərdən istifadə etməklə bu göstəricini hesablayaq:
Əd

124 9
=

---------------- —

=

6042,0

d v '

1 yanvar 2013-cü il vaziyyətinə Azərbaycan Respublikası əhalisinin
cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü
Age and sex structure ofpopulation o f Azerbaijan Republic, 1 January 2013

0,0206 və ya 2,1%

100+

95-99
90-94
85 - 89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Demoqrafik yük göstəricisi ilə yanaşı, ayrıca olaraq pensiya yükü
əmsalı da hesablanır: Yəni:
Əpv
p y -

124 9
=

-----------------—

=

6042,0

0,0206 və ya 2,1%
3

Bu əmsalların bir-birinə bərabər olması onunla əlaqədardır ki,
2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniyetmələrin əməyindən
istifadə edilməmişdir. Əgər bu barədə statistik məlumat olsa idi, onda bu
əmsalların qiymətləri fərqlənərdi.
Yaşa görə qruplaşdırma əhalinin ümumi sayı, kişilər və qadınlar,
şəhər və kənd əhalisi üzrə də hesablanır. Cinsə və yaşa görə quraşıq
qruplaşdırma xüsusi maraq doğurur. Bunu daha əyani olsun deyə adətən
cins-yaş piramidası (qrafiki) şəklində düzəltmək məqsədəuyğundur.
Əhalinin cins-yaş piramidasını aşağıdakı qrafik təsvirlə ifadə etmək olar
(şəkil 4 .1).13
Statistikada əhalinin milli tərkibinə görə qruplaşdırılmasından da
geniş istifadə olunur. Çünki demək olar ki, dünyada mövcud olan bütün
ölkələrdə (Ermənistandan başqa) müxtəlif millətlərin nümayəndələri
yaşayır. Respublikamız çoxmillətli ölkədir. Əhalinin 2009-cu ildə
aparılmış siyahıya alınmasının nəticələrinə görə ölkə əhalisinin 91,6%-i
azərbaycanlılar, 2,0%-i ləzgilər, l,3%i ruslar, 1,4%-i ermənilər, 1,3%-i
talışlar, 0,6%-i avarlar, 0,4%-i türklər, 0,3%-i tatarlar, 0,2%-i
ukraynalılar, 0,1%-i saxurlar, 0,1 %-i gürcülər, 0,1 %-i kürdlər, 0,3%-i
tatlar, 0,1%-i yəhudilər, 0,04%-i udinlər, 0,02%-i xınalıqlar, 0,05%iqrızlar, 0,11 %-i isə digər millətlərdir.14
Əhalinin milli tərkibini öyrənərkən onun hansı dili özü üçün ana (danışıq)
dili hesab etməsi və vətəndaşlığı, yəni hansı ölkənin vətəndaşı, yaxud da ikili
vətəndaşlığı olmasının müəyyən olunması da az əhəmiyyət kəsb etmir.

13 http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/
14 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013, Bakı, “Səda” nəşriyyatı 2013, s.81.
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Ş ək il 4.1 Yaş qrupları üzrə əhalinin sayının dəyişm əsi, nəfər

Statistikada əhalinin ailə (nikah) vəziyyətinə görə öyrənilməsi də çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu məsələ ilə əlaqədar suallar müxtəlif
formalarda qoyula bilər. Başqa sözlə, bəzi hallarda sadəcə olaraq nikahda
olan və olmayan şəxslərin sayı müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi nəşrlə
rində bu qaydadan istifadə olunur (məsələn, keçmiş SSRİ-də 1939, 1959
və 1970-ci illərdə əhali siyahıya alınarkən belə olmuşdur). Lakin qeyd
etmək lazımdır ki, məsələyə bu cür yanaşdıqda ümumiyyətlə nikahda
olmayan şəxslərlə dul, boşanmış və hələ nikaha girməmiş şəxslər bir
qrupda birləşdirilir ki, bunu da düzgün hesab etmək olmaz, çünki belə
qruplaşdırma tərkibinə görə yekcins deyildir. Aşağıdakı qruplaşdırma
nikah vəziyyəti haqqında daha tam və düzgün təsəvvür verir: 1) heç vaxt
nikahda olmayanlar; 2) nikahda olanlar; 3) dullar; 4)boşanmışlar; 5)nikah
vəziyyəti göstərilməyənlər.
Azərbaycan Respublikasında 16 və yuxarı yaşda olan əhalinin nikah
vəziyyəti haqqında 4.4 cədvəlindəki məlumatlara əsasən mühakimə
yürütmək olar.
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4.4 cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, 1989-cu və 1999-cu
illərə nisbətən 2009-cu ildə ölkəmizdə həm kişilər, həm də qadınlar üzrə
nikahda olan şəxslərin xüsusi çəkisi artmış, boşananların xüsusi çəkisi
azalmış, heç vaxt nikahda olmayanlarınkı isə demək olar ki, dəyiş
məmişdir.
Cədvəl 4.4
Azərbaycan Respublikasında 16 və yuxarı yaşda olan əhalinin nikah
vəziyyəti (siyahıyaalma məlumatları əsasında)15
1989-cu il
Kişilər
Qadınlar
Min
Min
%
nəfər
nəfər %
Heç
vaxt
nikahda
olma
yanlar
Nikahda
olanlar
Dullar
Boşan
mışlar
Nikah
vəziyyəti
göstəri 1məyənlər

1999-cu il
2009-cu il1
Kişilər
Qadınlar
Kişilər
Qadınlar
Min
Min
Min
Min
%
%
%
%
nəfər
nəfər
nəfər
nəfər

üzrə qruplaşdırmalarla yanaşı, həm bütün əhali, həm də onun ayrı-ayrı
kontingentləri üzrə bir sıra başqa göstəricilər də hesablanır.
Cədvəl 4.5
Azərbaycan Respublikasında əhalinin nikah vəziyyəti (2009-cu ildə
aparılmış siyahıyaalma məlumatlarına əsasən, min nəfər )16
Qadınlar
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1180035 2027530

2085456

379510

94540

o c ü m lə d ə n :

672,5

30,9 548,4 22,7 755,7 30,3 623,8 22,6 1180,0 55,0 964,1 45,0

1400,8 64,4 1434,0 59,4 1670,2 66,9 1746,2 63,2 2027,5 49,3 2085,5 50,7
39,9
1,8 318,1 13,2 51,4 2,1 331.7 12,0 67,9 15,2 379,5 84,8
20,2

41,6

1,0

1,9

67,8

44,6

2,8

17,8

0,7 62,0

1,9

2,2 29,7

23,9 94,5

76,1

...

1 2009-cu il siyahıyaalnmasında 15 və yuxan yaşda olan əhalinin nikah vəziyyəti
verilmişdir.

15 - 19 y a ş

66078

1308

3

9

416977

37385

92

430

20 - 24 yaş

89613

68089

75

478

258814

202357

1241

4986

25 - 29 yaş

85389

205395

528

3163

114157

270756

3632

11272

30 - 34 yaş

1211

249366

1085

4326

55731

255796

7050

14511

35 - 3 9 y a ş

4591

264721

1718

5122

36719

263388

12283

15274

40 - 44 yaş

6441

295039

2639

5392

28704

284527

20861

14761

3947

4582

24157

281307

30830

13776

45 - 49 yaş

995

310309

50 - 54 yaş

839

234151

4985

2894

14087

201080

39597

9268

55 - 5 9 y a ş

896

144296

5147

1758

5451

116203

41924

5121

60 - 64 yaş

49

75247

5153

781

2557

58033

34708

2095

65 - 69 yaş

79

62479

7121

517

1799

45142

41233

1304

390

1884

43296

62514

1008

193

1160

18465

43166

436

70 - 74 yaş

91

66467

13716

75 - 7 9 y a ş

33

34862

11 8 7 0

80 - 84 yaş

3

12389

7199

35

556

5987

24532

211

85 - 8 9 y a ş

6

2820

1999

16

230

1578

9962

52

90 - 94 yaş

435

500

3

57

112

3236

12

95 - 9 9 y a ş

138

187

2

32

29

1642

6

100 y a ş v ə
y u x a rı

19

80

0

14

15

1007

7

44,3

6 6 ,2

42,1

2 3 ,7

40,4

6 2 ,5

4 0 ,6

Bu yarımqruplar 16 yaşdan başlayaraq müxtəlif yaş qruplarında olan kişilər
və qadınlar üzrə ayrılıqda da göstərilir. Bunu 4.5 cədvəlindəki məlumatlardan
aydın görmək olar.
4.5 cədvəlindəki məlumatlardan aydın görünür ki, boşanma halları
özünü kişilərdə 40-44 yaş arasında, qadınlarda isə 35-39 yaş arasında
daha çox göstərir. Dulların sayı isə 70 və bundan yuxarı yaş qrupunda
daha çoxdur. Bu, təbiidir və yuxarı yaş qrupunda ər və ya arvadın vəfat
etməsi ilə əlaqədardır. Başqa bir nəticə isə ondan ibarətdir ki, hər iki cins
üzrə nikahdaolma 40-44 və 45-49 yaş qruplarında daha çoxdur.
Statistikada yuxarıda nəzərdən keçirilən xalis demoqrafiya əlamətləri

Bunlardan biri əhalinin yaşamaq üçün gəlir mənbəyinə görə qruplaşdırılmasıdır. Əhalini siyahıya alarkən onun gəlir mənbəyinə görə aşağı-

15 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2007. Bakı. “Səda” nəşriyyatı, 2007, səh.70.; Azərbaycan
Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il, I cild, Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 401.

16 Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması. 2009-cu il. I cild. Əhalinin sayı,
yerləşməsi, cins, yaş tərkibi və nikah vəziyyəti. Bakı. 2010, “Səda” nəşriyyatı, səh. 401.
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dakı kimi qruplaşdırılması məqsədəuyğundur: 1) əmək fəaliyyətindən
əldə edilən gəlir; 2) şəxsi həyətyanı sahədən əldə edilən gəlir; 3) təqaüd
lər; 4) pensiyalar (əlilliyə görə pensiyadan başqa); 5) əlilliyə görə pen
siyalar; 6) işsizliyə görə müavinət; 7) yardımlar (işsizliyə görə müavinət
dən başqa) və dövlət təminatının digər növləri; 8) qənaət; 9) əmlakın
icarəyə verilməsindən əldə edilən gəlirlər; 10) digər gəlir mənbələri.
Əhalinin yaşamaq üçün gəlir mənbələri həm də şəhər və kənd əhalisi,
kişilər və qadınlar üzrə ayrılıqda öyrənilir. Şəhər və kənd yerlərində yaşayan
əhalinin gəlir mənbələrinin strukturunu 4.6 cədvəlindəki məlumatlardan
aydm görmək olar.
Cədvəl 4.6
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası əhalisinin yaşayış yerləri üzrə
_____________ gəlirlərinin quruluşu, %-lə17__________________
Sıra
№
1
2
3
4
5
6
7

0 cümlədən
Gəlir mənbələri

Cəmi

Şəhər
yerlərində

Kənd
yerlərində

Cəmi əhali
Əmək fəaliyyətilə əldə olunan gəlir
Dövlət təminatı
Əmanətlər
Əmlakın icarəsi (kirayəsi)
Himayədə
Digər mənbələr

100
57,48
14,59
0,01
0,08
26,16
1,67

100
48,18
14,56
0,01
0,13
34,9
2,21

100
68,51
14,63
0
0,02
15,8
1,03

4.6
cədvəlindəki məlumatlardan göründüyü kimi, şəhər yerlərində
əsas gəlir mənbələri məşğulluq, özüməşğulluq, cari transfertlər və digər
gəlirdən, kənd yerlərində isə kənd təsərrüfatı, məşğulluq, özüməşğulluq,
cari transfertlər, pensiyalar və digər gəlirdən ibarətdir.
Əhalinin tərkibini öyrənərkən başlıca məsələlərdən biri də onun məş
ğulluğudur. Odur ki, statistikada bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, lakin
bir-birindən fərqlənən “məşğuliyyət” və “peşə” anlayışlarından istifadə
olunur. Məşğuliyyət faktiki yerinə yetirilən işdir, peşə dedikdə isə bu və
ya digər şəxsin qazandığı ixtisas nəzərdə tutulur.
Müasir dünyada milli və bəşəri mədəniyyət hər bir ölkənin və bütöv
lükdə yer kürəsi əhalisinin ən böyük sərvətinə çevrilmiş və əhalinin mə
dəni səviyyəsinin daim yüksəlməsi təmin olunmuşdur. Əhalinin mədəni
səviyyəsini müəyyən edən başlıca göstərici isə onun savadlılıq və təhsil17

səviyyəsidir. Ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində onların
çox böyük əhəmiyyəti vardır. Odur ki, statistikada bunların öyrənilməsinə
xüsusi diqqət yetirilir.
4.3. Əhalinin təbii hərəkətinin öyrənilməsi
Əhalinin sayı sabit qalmır, daim dəyişir. Statistikada əhalinin sayının
dəyişməsinə onun hərəkəti deyilir. Əhalinin təbii və mexaniki hərəkətini
bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Əhalinin təbii hərəkəti (təkrar
istehsalı) dedikdə, doğum və ölüm halları nəticəsində insan nəsillərinin
dəyişməsi nəzərdə tutulur. Evlənmə və boşanma halları da buraya aiddir.
Əhalinin hərəkətinə dair aşağıdakı mütləq göstəricilər hesablanır: 1)
bir ildə doğulan və ölənlərin sayı; 2) əhalinin təbii artımı (doğulanların
sayı ilə ölənlərin sayı arasındakı fərq); 3) əhalinin mexaniki hərəkəti.
Əhalinin təbii hərəkətinin cari uçotu Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanlarında
(VVADQ) qeydiyyata alınmasına əsaslanır. Burada hər bir doğum və ölüm
halı müvafiq sənədlərlə rəsmiyyətə salınır və onun bir nüsxəsi statistika
orqanlarına göndərilir. Bu sənədlərdə bir çox göstəricilərin (cins, milliyyət,
ailə vəziyyəti, yaşadığı yer, doğum haqqında şəhadətnamədə valideynlərin
yaşı, ölüm haqqında şəhadətnamədə ölümün səbəbləri və i.a.) nəzərdə
tutulması bir sıra qruplaşdırmaları aparmağa və demoqrafiya statistikasının
analitik təhlil imkanlarını genişləndirməyə imkan verir.
Lakin əhalinin təbii hərəkəti haqqında mütləq göstəricilərə əsasən ay
rı-ayrı yaşayış məntəqələrində doğum, ölüm və təbii artım göstəricilərinə
xarakteristika vermək mümkün deyildir. Odur ki, bu göstəricilər əhalinin
hər 1000 nəfərinə görə hesablanır və promil ilə (işarəsi - %o) işarə edilir.
Əhalinin təbii hərəkəti əmsalları aşağıdakı kimi hesablanır:
1) doğum əmsalı
_
NxlOOO
ə d = ---- :---S
2) ölüm əmsalı:
_
MxlOOO
-------:---S
3) təbii artım əmsalı:
_ ("N -M jxl000
ə t.a.----------- :-----------

S
17 Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması. 2009-cu il. VI cild. Əhalinin yaşayış
üçün gəlir mənbələri. Bakı. 2010, “Səda” nəşriyyatı, səh. 11.

98

99

və ya Ət a = Əd - Əö
Azərbaycan Respublikasında 1995-2012-ci illərdə əhalinin təbii
hərəkəti haqqında məlumatlar 4.7 cədvəlində əks etdirilmişdir.

a) 2000-ci ildə
Əy - ^ . 2 . 5
y 5.9
b) 2005-ci ildə
17.2
= 2.7
Ə y=7 J

Cədvəl 4.7
Azərbaycan Respublikası əhalisinin təbii hərəkəti18
c) 2009-cu ildə
Əhalinin hər 1000 nəfərinə
ölənlər

İllər

doğulanlar

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

18,9
16,9
17,1
15,9
14,9
14,8
13,8
13,8
14,0

6,7
6,3
6,1
5,9
5,9
5,9
5,7
5,8
6,0

12,2
10,6
11,0
10,0
9,0
8,9
8,1
8,0
8,0

16,1
17,2
17,8
18,0
17,8
17,2
18,5
19,4
19,0

6,1
6,3
6,2
6,2
6,2
5,9
6,0
5,9
6,0

10,0
10,9
11,6
11,7
11,6
11.3
12,5
13,5
13,0

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Г

172
Ə = — = 2.9
y 5.9

təbii artım

ç) 2012-ci ildə
19.0

Cədvəl 4.8
Azərbaycanda nikah və boşanmalar (əhalinin hər 1000 nəfərinə görə)

1

4.7
cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, Azərbaycanda 2012-ci
ildə doğum əmsalı 19,0%o, ölüm əmsalı 6,0%o, təbii artım əmsalı isa
13,096o təşkil etmişdir. Bu o deməkdir ki, əhalinin hər 1000 nəfərinə görə
19,0 nəfər doğulmuş, 6,0 nəfər ölmüş, 13,0 nəfər isə təbii artım olmuşdur.
Ohalinin təbii hərəkəti göstəricilərindən biri də yaşamaq əmsalıdır. Bu
göstərici doğulanların sayını ölənlərin sayma, yaxud da doğum əmsalını
ölüm əmsalına bölmək yolu ilə aşağıdakı kimi hesablanır:
Əa
N və ya Ə
—
У
M
J
Yaşamaq əmsalına Pokrovski əmsalı da deyilir. 4.7 cədvəlindəki
məlumatlara əsasən yaşamaq əmsalını hesablayaq.

18 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013, Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2013, s. 83.

100

= 3.2

6.0
Əhali statistikasında hesablanan göstəricilərdən biri də nikah və
boşanma əmsallarıdır. Bu göstəriciləri hesablamaq üçün müvafiq olaraq il
ərzində bağlanmış nikahların və boşanmaların sayını əhalinin orta illik
sayma bölmək lazımdır. Azərbaycanda nikah bağlanması və boşanmalar
haqqında 4.8 cədvəlindəki məlumatlara əsasən mühakimə yürütmək olar.

İllər

Bağlanmış nikahlar

Boşanmalar

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5,7
51
6,1
5,2
4,8
5,0
5,2
5,2
6,9
7,6
8,7
9,5
9,7
9,3
8,8
8,9
9,7
8,6

0,8
0,7
0,8
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
U
0,9
1,0
0,9
0,9
1,0
1,2
1,2

19 Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 82 ,2 0 1 3 , s.87.
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4.8
cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, ölkəmizdə 1995-ci ilə
nisbətən 2012-ci ildə bağlanmış nikahların sayı 51,0%, boşanmaların sayı
isə 50,0% artmışdır.
Əhalinin təbii hərəkəti göstəriciləri adətən il üzrə hesablanır. Lakin daha
uzun müddət üzrə də hesablana bilər. Belə hallarda yuxarıdakı düsturların
həm surətindəki, həm də məxrəcindəki məlumatlar eyni dövrə aid olmalıdır.
Yuxanda nəzərdən keçirilən və bütün əhalinin hər 1000 nəfərinə görə he
sablanan göstəricilər ümumi əmsallardır. Bütün əhali nəzərə alınmaqla
hesablanan ümumi göstəricilərlə yanaşı, əhalinin təkrar istehsalına daha
dərindən və hərtərəfli xarakteristika vermək üçün yaş, cins, peşə qruplan
üzrə hər 1000 nəfərə görə xüsusi əmsallar da hesablanır. Məsələn, yaş həddi
nəzərə alınmaqla xüsusi doğum əmsalı müəyyən edilir. Bu göstəricini
hesablamaq üçün doğulanların saymı 15 yaşdan 49 yaşadək olan qadınların
orta sayına bölmək lazımdır. Yəni:

Ə k.ö. x (!ÜL + ^ L y i 0 0 0 ,

4

N

ə ,d. = ■

425-49

Bu göstərici fertil əmsalı adlanır və nəsilvermə qabiliyyəti deməkdir.
Onu aşağıdakı düsturla da hesablamaq olar:
Əx.d.

4)
Bir qadının bütün həyatı boyu doğduğu və onların özləri ana olana
qədər yaşayan qadınların orta sayı. Bu göstəricini hesablamaq üçün ayrıayrı yaşlar üzrə müəyyən edilmiş əmsallar hər bir yaşda (yaş qrupunda)
olan qadınların sayma (Lx) və 0,49-a vurulur və nəticələr cəmlənir. Əldə
edilən rəqəm ölüm cədvəlində yeni doğulanların ilkin sayına (L0)
bölünür.
Ölüm hallarını öyrəndikdə də bir sıra xüsusi əmsallar hesablanır. Bun
lardan biri də bir yaşadək uşaqlann ölümünü səciyyələndirən körpə ölümü
əmsalıdır. Bu göstərici doğulan uşaqlardan neçə nəfərinin bir yaşa qədər
öldüyünü (hər 1000 nəfərə görə) müəyyən etməyə imkan verir. Lakin nəzərə
almaq lazımdır ki, cari ildə keçən il doğulan və bir yaşa qədər olan uşaqlar
da ölə bilər. Odur ki, il üzrə körpə ölümü əmsalı aşağıdakı düsturla iki
toplananın cəminə əsasən hesablanır:

N■

g •

s

N/

Burada: m|’ - keçən il doğulmuş və bir yaşında olan uşaqlardan cari
ildə ölən uşaqların sayını; mj - cari ildə doğulmuş və bir yaşa qədər olan
uşaqlardan cari ildə ölən uşaqların sayını; No - keçən il doğulmuş
uşaqların sayını; N] - cari ildə doğulmuş uşaqların sayını göstərir.
Keçən il və cari ildə doğulmuş bir yaşa qədər uşaqlardan ölənlərin
sayı haqqında ümumi məlumat olduqda (illərə bölünmədən) hesablama
aparmaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə oluna bilər:
m

Bu düsturlarda: Ə d -xüsusi doğum əmsalı;7 S425-49 -əhalinin ümumi sa-

Əkii'

2/3N, + 1/3N,

1000,

yında 15 yaşdan 49 yaşadək olan qadınların xüsusi çəkisi deməkdir.
Statistikada ümumi və xüsusi doğum əmsalları ilə yanaşı aşağıdakı
göstəricilər də hesablanır:
1) Hər hansı bir yaşda olan qadınların (məsələn, 25 yaşında olanların)
doğduqları uşaqların həmin yaşda olan qadınların sayma bölünməklə
hesablanan doğum əmsalı;
2) Bir qadının bütün həyatı boyu doğduğu uşaqların orta sayını xarak
terizə edən ümumi doğum əmsalı. Bu göstərici ayrı-ayrı yaşlar üzrə
hesablanmış əmsalların cəmini 1000-ə bölmək yolu ilə müəyyən edilir;
3) Bir qadının bütün həyatı boyu doğduğu qız uşaqlarının orta sayı.
Bu göstərici ümumi doğum əmsallarının cəmini 0,49-a (doğulan uşaqların
tərkibində qız uşaqlarının xüsusi çəkisi) vurmaq yolu ilə hesablanır;

Körpə ölümü əmsalı doğulan hər 1000 uşaqdan neçə nəfərinin bir
yaşadək öldüyünü göstərir.
Azərbaycan Respublikasında körpə ölümü haqqında 4.9 cədvəlindəki
məlumatlar aydın təsəvvür verir.20
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Burada: m -il ərzində bir yaşadək olan uşaqlardan ölənlərin sayı deməkdir.

20 L0 - adətən 10000 və ya 100000-ə bərabər götürülür.

Cədvəl 4.9

Azərbaycan Respublikasında körpə ölümü21
Bir yaşa qədər ölən uşaqların sayı
İllər
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Hər iki
cins
3477
2685
2589
2061
1943
1501
1382
1422
1451
1287
1321
1508
1756
1715
1731
1843
1903
1884

o cümlədən
oğlanlar
qızlar
1964
1483
1441
1190
1083
846
769
793
819
757
747
859
966
931
950
1018
1047
1035

1513
1202
1148
871
860
655
613
629
632
530
574
649
790
784
781
825
856
849

Hər 1000 nəfər diri doğulana
Hər iki
o cümlədən
cins
oğlanlar
qızlar
23,3
19,9
19,6
16,6
16,5
12,8
12,5
12,8
12,8
9,8
9,3
10,1
12,1
11,4
11,3
11,2
11,0
10,8

26,2
21,8
20,7
18,0
17,3
13,5
12,9
13,3
13,4
10,7
9,8
10,7
12,6
11,6
11,5
11,5
11,2
İU

22,2
19,7
18,3
15,0
15,7
12,0
12,1
12,3
12,1
8,7
8,7
9,4
11,5
11,2
11,2
11,0
10,6
10,5

4.9
cədvəlindəki məlumatlardan göründüyü kimi, ölkəmizdə hər 1000
nəfər diri doğulan uşağa görə hesablanan körpə ölümü 1995-ci ilə
nisbətən 2012-ci ildə hər iki cins üzrə 1,8 dəfə, o cümlədən oğlanlar üzrə
1,9 dəfə, qızlar üzrə isə 1,8 dəfə aşağı düşmüşdür. Bu, həyat səviyyəsini
qiymətləndirmək üçün bütün dünyada istifadə olunan sosial göstərici
lərdən biridir. Ölkəmizin göstəricilərini inkişaf etmiş ölkələrin göstəri
ciləri ilə müqayisə etsək görərik ki, körpə ölümü keçən əsrin axırlarında
İsveçdə 3,9%o-ə, Yaponiyada isə 4,l%o-ə bərabər olmuşdur. Dünyanın ən
böyük ölkələrində - ABŞ-da və Çində əhalinin hər 1000 nəfərinə görə bir
yaşadək ölənlər müvafiq olaraq 6,4 %o və 37,9%o təşkil etmişdir.
Əhalinin ölüm hallarının təhlili həm də hər bir yaş üzrə aparılır. Bu
göstərici həmin yaşda ölənlərin sayını həmin yaşda olan əhalinin sayına
bölüb, 1000-ə vurmaq yolu ilə hesablanır və deməli, promillə ifadə edilir.
Bu göstərici kişilər və qadınlar, şəhər və kənd əhalisi üzrə ayrılıqda da
müəyyən edilir. Əhalinin ölüm hallarının öyrənilməsinin istiqamətlərin21 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 86.2013, s. 85.
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dən biri də ölümün səbəblərinin təhlil olunmasıdır. Ölümün səbəbləri
haqqında məlumatlar beynəlxalq təsnifləşdirmə nəzərə alınmaqla qruplaş
dırılır. Bunu 4.10 cədvəlindən aydın görmək olar.
Cədvəl 4.10
Azərbaycanda əhali arasında ölümün əsas səbəbləri22
2000-ci ildə
əhalinin hər
100 min
nəfərinə
Bütün səbəblərdən ölən
lərin sayı
o cümlədən:
Qan dövranı sisteminin
xəstəliklərindən
Yeni törəm ələrdən
T ənəffüs orqanlarının
xəstəliklərindən
Travm alar, zəhərlənmələr
və xarici səbəblərin
təsirinin digər nəticələri

2012-ci il
Ölənlərin
Əvvəlki
Əhalinin hər
ümumi sa
ilə nisbə
100 min
yına görə,
tən %-lə
nəfərinə
%-lə

589,0

599,6

100,0

101,8

330,5
64,1

379,6
64,1

63,3
10,7

114,9
100,0

53,1

19,0

3,2

35,8

26,4

26,9

4,5

101,9

4.10
cədvəlindəki məlumatlara əsasən demək olar ki, ölkəmizdə
ölümün əsas səbəbi qan dövranı sisteminin xəstəlikləridir (63,3%). 2000ci ilə nisbətən 2012-ci ildə qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən ölən
lərin sayı 14,9%, bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və zədələrdən ölənlərin
sayı isə 1,9% artdığı halda, tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən
ölənlərin sayı 64,2% azalmışdır.
Ayrı-ayrı yaş qrupları üzrə ölüm səviyyəsi və bir yaşdan digər bir yaşa
keçidlə əlaqədar yaşamaq göstəriciləri “ölüm cədvəlləri”ndə əks etdirilir.
Ölüm cədvəlinin maketi və əsas göstəriciləri 4.11 cədvəlində göstərildiyi
kimidir.

22 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, s. 85,2013, s. 84.
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Cədvəl 4.11

Ölüm cədvəlinin maketi
X

H əyatın
X ” yaşdaı
“X ” il
sonrakı
“X + l”
“X ” yaşa X + l” yaş.
yaşm a
illəri
yaşadək
Yaş (il) qədər yaşa keçərkən
qədər yaşa
ərzində yaşam aq
yanların say ölənlərin
yanların
ölm ə
ehtimalı
sayı
sayı
ehtimalı
X

Lx

dx

qx

Px

Lx

Həyatın
sonrakı
adamillərinin
sayı

Orta
ömür
uzun
luğu

Tx

E*°

4.11. cədvəlinin “mübtəda” hissəsi O-sıfır (yeni doğularlar) yaşdan
100 yaşadək (X) əhalinin bir ilə bərabər olan yaş qruplarıdır. Cədvəlin
“xəbəri”ndə isə aşağıdakı göstəricilər öz əksini tapmışdır:
1) hər sonrakı “X” yaşa qədər yaşayanların sayı (Lx). (Bu göstərici
əhalinin hər 10000 nəfərinə görə müəyyən edilir);
2) “X” yaşdan “X + l” yaşa keçdikdə ölənlərin sayı (dx);
3) həyatın sonrakı illərində, başqa sözlə, “X” yaşdan “X + l” (qx) yaşa
keçdikdə ölmə ehtimalı. Bu göstərici aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

Bu göstərici əhalinin gözlənilən orta ömür uzunluğunu hesablamaq
üçün lazım olan köməkçi (aralıq) məlumat rolunu oynayır.
7)
əhalinin gözlənilən orta ömür uzunluğu (l x). Bu göstərici davam
etməkdə olan həyatın sonrakı dövründə yaşanılması gözlənilən adam-illə
rinin cəmini öyrənilən nəsillərin sayma (Lx) bölmək yolu ilə müəyyən
edilir. Və hər hansı bir ildə doğulmuş insanların orta hesabla
yaşayacaqları illərin sayını göstərir. Göstərici müəyyən olunarkən həmin
ildəki yaşa görə ölüm əmsalının dəyişməyəcəyi fərz edilir. Bu nəzərə
alınmaqla əhalinin gözlənilən orta ömür uzunluğunu aşağıdakı düsturla
hesablamaq olar:
/0 _
‘° -

£
,^0

2k
_ to
1

İstənilən yaş qrupu üzrə əhalinin gözlənilən orta ömür müddəti
aşağıdakı düsturla hesablanır:

Lx

4) həyatın sonrakı yaşınadək (Px) yaşamaq ehtimalı. Bu göstərici “X”
yaşda olan şəxslərin hansı hissəsinin (neçə faizinin) sonrakı “X + l” yaşa
qədər yaşayacağını göstərir və aşağıdakı düsturla hesablanır:
ux+ı

Px =
Yaşamaq və ölmək ehtimalları cəminin vahidə bərabər olduğunu
(Px+qx= l) nəzərə aldıqda, növbəti (sonrakı) yaşadək yaşamaq ehtimalını
Px= l qx kimi müəyyən etmək olar;
5)
“X” il qədər yaşayanların sayı (Lx). Bu göstərici “X” yaşdan “X + l”
yaşadək yaşayanların sayma əsasən hesablanan orta kəmiyyəti göstərir.
Bütün yaş qrupları üzrə (0 - sıfır yaşdan başqa) onu aşağıdakı düsturla
hesablamaq olar:
Lx

Lr + LX + l

6)
Davam etməkdə olan həyatın bundan sonra yaşanması gözlənilən
adam-illərin sayı (Tx). Bu göstərici “X” yaşdan son yaşadək (W) yaşaya
caqları gözlənilən adam-illərin toplusunu göstərir və aşağıdakı kimi
hesablanır:
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Əhalinin gözlənilən orta ömür uzunluğunu təxmini olaraq aşağıdakı
düsturla hesablamaq olar:
/0 _

1

^x+ı

^x+2

X~ 2 +

"• ~b l w

lx

Orta ömür uzunluğu göstəricisi əhalinin ölüm səviyyəsindən, ölüm
səviyyəsi isə öz növbəsində sosial şəraitdən asılıdır. Azərbaycanda
əhalinin orta ömür uzunluğu haqqında 4.12 cədvəlindəki məlumatlara
əsasən mühakimə yürütmək olar.
4.12 cədvəlindəki məlumatlardan aydın görmək olur ki, 2000-ci ildən
başlayaraq ölkəmizdə əhalinin doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu
təqribən eyni səviyyədədir. Bu, həm bütün əhali, həm də kişi və qadınlar
üçün səciyyəvidir. Əhalinin gözlənilən ömür uzunluğu göstəricisini hər
hansı bir dövrdə ölənlərin, yaxud da yaşayanların orta yaşı ilə
qarışdırmaq olmaz. Bu və ya digər dövrdə ölənlərin və yaşayanların orta
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yaşı göstəriciləri ayrıca hesablanır. Birinci göstərici il ərzində ölənlərin
yaşa görə bölgüsü, ikinci göstərici isə əhalinin yaş tərkibi haqqında
məlumatlara əsasən hesablanır. Nəzərdən keçirilən bu üç göstəricinin hər
biri müxtəlif məzmuna malikdir və onlardan müxtəlif məqsədlər üçün
istifadə olunur.

Cədvəl 4,12
Azərbaycan Respublikasında doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)23
İllər

Cəmi əhali

Kişilər

Qadınlar

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

69,1
70,2
71,2
71,6
71,6
71,8
71,9
72,2
72,3
72,4
72,4
72,4
73,0
73,4
73,5
73.6
73.8
73.9

65,2
66,3
67,4
67,9
68,1
68,6
68,6
69,4
69,5
69,6
69,6
69,6
70,1
70,8
70,9
70,9
71,2
71,3

72,9
73,8
74,6
75,0
75,1
75,1
75,2
75,0
75,1
75,2
75,1
75,1
75,8
76,1
76,1
76,2
76,5
76,6

Ölüm əmsalı ölkə və ayrı-ayrı rayonlar üzrə həm bütün əhali, həm də
şəhər və kənd əhalisi, habelə kişilər və qadınlar üzrə ayrılıqda hesablanır.
Onların çox böyük təcrübi əhəmiyyəti vardır. Çünki o, əhalinin tərkibində
onun təbii hərəkəti nəticəsində baş verən dəyişiklikləri dərindən və
hərtərəfli təhlil etməyə imkan verir. Və ondan əhalinin perspektiv sayının,
yaş tərkibinin hesablanmasında, sığortalanma ilə əlaqədar məsələlərin
həyata keçirilməsində istifadə olunur.
Ölümün başvermə səbəbləri üzrə öyrənilməsinin də çox böyük əhə
miyyəti vardır. Ölümün səbəbləri adətən aşağıdakı qruplara ayrılır: 1) Yo
luxucu və parazitar; 2) yeni törəmələr; 3) endokrin sisteminin, qida
qəbuletmənin, maddələr mübadiləsinin və immunitetin pozulması; 4) qan
və qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri; 5) əsəb sistemi və hissiyyat or
qanlarının xəstəlikləri; 6) qan dövranı sisteminin xəstəlikləri; 7) tənəffüs
və həzm orqanlarının xəstəlikləri; 8) hamiləliyin, doğuşun və doğuşdan
sonrakı dövrün ağırlaşması (15-49 yaşında olan qadınlar); 9) dərinin və
dərialtı toxumaların xəstəlikləri; 10) sümük-əzələ sistemi və birləşdirici
toxumaların xəstəlikləri; 11) anadangəlmə anomaliya xəstəlikləri; 12)
travma və zədələnmələr. Bu səbəblərdən ölənlər üzrə göstəricilər ölkə
əhalisi üzrə ümumillikdə, əmək qabiliyyətli əhali, kişi və qadınlar üzrə
ayrılıqda hesablanır. Statistikada intihar, qəsdən öldürülmə, həddindən
çox spirtli içki qəbuletmə nəticəsində ölənlər də qeydiyyata alınır.
4.4. Əmək ehtiyatlarının təbii hərəkətinin öyrənilməsi

23 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2007. Bakı, “Səda” nəşriyyatı s.86 və 2010, s.88, 2013, s.
88.

İşləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əhali əmək ehtiyat
larının əsasım təşkil edir. İşləməkdə olan pensiyaçılar və işləmək üçün
yaşı çatmayan yeniyetmələr ölkənin əmək ehtiyatlarının sayının dəyiş
məsinə müəyyən dərəcədə təsir göstərir. Lakin bu, həlledici amil deyildir.
Əmək ehtiyatlarının sayının dəyişməsinə təsir edən əsas amil onun
özünün sayının artması və ya azalmasıdır. Bu isə işçilərin yaşa görə işdən
çıxması, əlil olması, ölməsi və s. səbəblər üzündən baş verir. Deməli, cə
miyyətdə təbii proses gedir: bir tərəfdən işçilər müxtəlif səbəblərə görə
əmək fəaliyyətlərini dayandırır, digər tərəfdən isə insanların böyüməkdə
olan nəsli onları əvəz edirlər. Bununla əlaqədar olaraq sosial-iqtisadi
statistikanın qarşısında duran vəzifələrdən biri əmək ehtiyatlarının təbii
hərəkətini öyrənməkdən, onun intensivliyini, istehsalatdan çıxan əmək
ehtiyatlarının
yerinin
doldurulması və
xaricolma səbəblərini
araşdırmaqdan ibarətdir.
Əmək ehtiyatlarının təbii hərəkəti nəticəsində onun sayının dəyiş
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Ölüm haqqında cədvəlin məlumatlarına əsasən daha bir göstərici ömrün qalan hissəsini yaşamaq, yaxud da bir yaşdan başqa yaşa keçmə
əmsalı adlandırılan göstərici də hesablanır. Növbəti yaşadək ömrün qalan
hissəsini yaşamaq göstəricisindən fərqli olaraq “ömrün qalan hissəsini
yaşamaq əmsalı” iki qarışıq yaş qrupunda L sayda yaşayanların orta
sayını müqayisə etməklə aşağıdakı düsturla hesablanır:
L,
JX + 1
Px =

məsinə xarakteristika vermək üçün istehsalatdan çıxan əmək ehtiyatla
rının yerinin doldurulması, xaric olması və təbii artımı göstəriciləri
hesablanır. Müxtəlif səbəblərdən istehsalatdan çıxan (və ya ayrılan)
işçilərin yeri aşağıdakı mənbələr hesabına doldurulur: 1) 16 yaşa çatmış
əmək qabiliyyətli əhali; 2) pensiya yaşında olan və ictimai əməkdə iştirak
etmək arzusunda olan şəxslər; 3) 16 yaşadək yeniyetmələr.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 16 yaşadək olan yeniyetmələrin ictimai
əməyə cəlb olunmasının miqyası məhduddur. Çünki onlar müəyyən əmək
vərdişlərinə və biliyə malik deyildirlər. Digər tərəfdən elmi-texniki inqi
lab yeniyetmələrin əməyindən istifadənin əhatə dairəsini məhdudlaşdırır.
Deməli, bu mənbə əmək ehtiyatlarının sayının dəyişməsinə əhəmiyyətli
təsir göstərir. Müəyyən əmək vərdişlərinə, istehsal təcrübəsinə və biliyə
malik olan pensiyaçıların ictimai əməyə cəlb edilməsi isə bir çox amil
lərdən asılıdır. Başqa sözlə, pensiya yaşında və işləməkdə davam edən
şəxslərin sayı arta, yaxud da azala və nəticədə əmək ehtiyatlarının sayınm
dəyişməsinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Nəhayət, 16 yaşma çatmış
şəxslərin sayı nə qədər çox olarsa, digər şərtlər sabit qalmaqla əmək
ehtiyatlarının sıralarına bir o qədər çox adam cəlb eləmək olar.
Əmək ehtiyatlarının təbii səbəblər üzündən öz fəaliyyətlərini dayandırmalarına müxtəlif amillər təsir edir. Bunlar işləməkdə olan əmək ehti
yatlarının qanunvericilikdə müəyyən edilmiş pensiyaya çıxma yaş həd
dinə çatması, əlil olması, ölməsi, pensiya yaşında olub işləyən şəxslərin
ictimai əməkdə öz fəaliyyətlərini dayandırmaları və s. ibarətdir.
Əmək ehtiyatlarının ilin əvvəlinə və axırına olan, yaxud da təbii yolla
daxil olanlarla xaric olanların sayı arasındakı fərq ölkə üzrə əmək ehtiyat
larının xalis (təbii) artımı adlanır. Bu, işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş
həddində olan əmək qabiliyyətli əhalinin təbii artımı ilə pensiya yaşında
olub işləyən şəxslərin və yeniyetmələrin artımının cəminə bərabərdir.
Əmək ehtiyatlarının xalis (təbii) artımının onların orta illik sayının hər
1000 nəfərinə promillə ifadə olunan nisbətinə xalis (təbii) artım əmsalı
deyilir. Bu göstəricidən əmək ehtiyatlarının təbii təkrar istehsalına xarak
teristika vermək üçün istifadə edilir. Əmək ehtiyatlarının təbii təkrar is
tehsalı haqqında işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əmək
ehtiyatlarının təbii (xalis) artım əmsalı daha düzgün təsəvvür yaradır. Bu
göstərici əmək qabiliyyətli əhalinin təbii artımının işləmək üçün müəyyən
edilmiş yaş həddində olan əmək ehtiyatlarının orta illik sayınm hər 1000
nəfərinə düşən təbii artımına nisbəti kimi hesablanır.
Əmək ehtiyatlarının təbii (xalis) artım əmsalını hesablamaq üçün onun
sıralarına təbii yolla daxilolma əmsalından xaricolma əmsalını çıxmaq

lazımdır. Əmək ehtiyatlarının sıralarına təbii yolla daxilolma əmsalı əmək ehtiyatlarının orta illik sayının hər 1000 nəfərinə düşən təbii yolla
daxil olanların, xaricolma əmsalı isə istehsalatdan çıxanların sayını
göstərir. Bu əmsalları başqa bir üsulla da hesablamaq olar. Belə ki, onları
işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan şəxslərin sayını onların
orta illik sayınm hər 1000 nəfərinə nisbəti kimi müəyyən edilməsi də
mümkündür. Fikrimizi bir qədər də sadə şəkildə ifadə etməli olsaq əmək
ehtiyatlarının sıralarına təbii yolla daxilolma və xaricolma əmsalları belə
hesablana bilər: 1) təbii yolla əmək ehtiyatlarının sıralarına daxil olan
şəxslərin sayının ilin axırına olan əmək ehtiyatlarının hər 1000 nəfərinə
nisbəti kimi. Bu əmsal əmək ehtiyatlarının ilin axırına olan ümumi
sayında onun sıralarına yeni daxil olan şəxslərin xüsusi çəkisini ifadə
edir; 2) təbii yolla əmək ehtiyatlarının tərkibindən çıxan şəxslərin sayının
ilin əvvəlinə olan əmək ehtiyatlarının hər 1000 nəfərinə nisbəti kimi. Bu,
əmək ehtiyatlarının sıralarından xaricolma əmsalı adlanır. Bu əmsal ilin
əvvəlinə mövcud olan əmək ehtiyatlarının sıralarından çıxan işçilərin
xüsusi çəkisini göstərir.
İşləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əmək qabiliyyətli
əhali üzrə təbii yolla daxilolma və xaricolma əmsalları da bu qaydada he
sablana bilər. Təbii yolla daxilolma və xaricolma əmsallarının dinami
kada təhlili əmək ehtiyatlarının yaş və cins tərkibində və bu prosesin
intensivliyində baş verən dəyişikliklərin qanunauyğunluqlarını aşkara
çıxarmağa imkan verir. Bu əmsallar başqa əlamətlər (iqtisadiyyatın
sahələri, peşələr və i. a.) üzrə də hesablana bilər. İxtisaslı mütəxəssislərin
və elmi işçilərin hərəkətinin öyrənilməsi də az əhəmiyyət kəsb etmir.
Əmək ehtiyatları və işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan
əhalinin təbii təkrar istehsalı həmçinin əmək qabiliyyətli əhalinin (əmək
ehtiyatlarının) tərkibinə yeni daxil olan şəxslərin sayının xaric olan şəxs
lərin sayma nisbəti ilə də səciyyələnir. Bu nisbət əmək ehtiyatlarının
tərkibinə daxil olan işçilərin işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində
olan və xaric olmuş işçilərin sayından neçə dəfə çox və ya az olduğunu
göstərir.
Bu göstəricilər iqtisadi rayonlar üzrə hesablanarkən nəzərə almaq la
zımdır ki, əmək ehtiyatlarının tərkibinə daxil və xaricolmaların dəyişmə
sinə müxtəlif amillər (əmək qabiliyyətli əhalinin, ixtisaslı kadrların və
elmi işçilərin miqrasiyası və i.a.) təsir edir. Belə ki, iqtisadi rayonların
əmək ehtiyatlarının sayı yalnız təbii proseslər nəticəsində deyil, həm də
əhalinin miqrasiyasının təsiri ilə dəyişir.
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4.5. Əhalinin miqrasiyası, onun növləri və öyrənilməsinin əhəmiyyəti
Ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrinin, regionların, ölkələrin əhalisinin sayı
yalnız onun təbii hərəkəti nəticəsində deyil, həm də mexaniki hərəkətinin,
yəni insanların yaşayış yerlərini dəyişməsi, miqrasiyasının təsiri ilə
dəyişir. Miqrasiya latınca “migratio” sözündən əmələ gəlmiş və yerdəyiş
mə, köçürülmə mənasını verir. Başqa sözlə, əhali daimi yaşadığı yerdən
başqa yerlərə getməklə yaşayış yerini dəyişir. Beynəlxalq və daxili
miqrasiyaları bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Beynəlxalq miqrasiya
dedikdə əhalinin və işçi qüvvəsinin bir ölkədən başqa bir ölkəyə getməsi
nəzərdə tutulur. Daxili miqrasiya isə əhalinin və işçi qüvvəsinin ölkə
daxilində bir yaşayış məntəqəsindən, iqtisadi və ya inzibati rayondan
başqa bir yaşayış məntəqəsinə, iqtisadi, yaxud da inzibati rayona getməsi
əsasında yerdəyişməsi deməkdir.
Dünya iqtisadiyyatı qloballaşdıqca, ölkələrin əksəriyyətinin iqtisadi,
sosial və demoqrafik inkişafı üçün beynəlxalq miqyasda işçi qüvvəsinin
və əhalinin miqrasiyası başlıca amilə çevrilir. Bu, beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin ən mürəkkəb ünsürlərindən biridir. Çünki onun obyekti
insan resurslarıdır və bu, beynəlxalq miqrasiya ilə əlaqədar kəskin
problemlər doğurur.
Beynəlxalq miqrasiya əmək ehtiyatlarının daha əlverişli şərtlərlə işə
düzəlmək üçün sakini olduğu ölkədən başqa ölkələrə getməsi deməkdir.
Buna iqtisadi amillərlə yanaşı, siyasi, etnik, mədəni, ailə münasibətləri də
təsir edir.
Beynəlxalq miqrasiyada iki əsas ünsürü bir-birindən fərqləndirmək
lazımdır. Bunlardan biri daimi yaşamaq üçün başqa ölkələrə köçübgetmə
(emiqrasiya), digəri isə daimi yaşamaq üçün başqa ölkələrdən köçübgəlmə (immiqrasiya) adlanır. Ölkədən köçüb getmiş vətəndaşların öz vətən
lərinə qayıtmaları da (repatriasiya) əhalinin beynəlxalq miqrasiyasına
aiddir. Beynəlxalq miqrasiyanın özü də iki yerə bölünür: 1) qitələrarası
miqrasiya; 2) qitədaxili miqrasiya.
Qitələrarası miqrasiyada əhali və işçi qüvvəsi bir qitədən başqa qitəyə
gedir. Qitədaxili miqrasiyada isə əhali eyni bir qitə daxilində bir ölkədən
başqa ölkəyə “köç edir”.
Beləliklə, əhalinin və əmək ehtiyatlarının sayının mexaniki surətdə
artması əmək qabiliyyətli əhalinin daimi yaşamaq üçün başqa ölkələrə və
ya iqtisadi rayonlara gəlməsini, azalması isə daimi yaşamaq üçün başqa
ölkələrə və iqtisadi rayonlara getməsini səciyyələndirir. Əmək ehtiyatları
nın ümumi saymm artması onun təbii və mexaniki artmasının, azalması

isə təbii və mexaniki azalmasının cəminə bərabərdir. Əhalinin və əmək
ehtiyatlarının mexaniki artımı onun tərkibində həmin ölkəyə və ya
iqtisadi rayonlara gələn və gedənlərin sayı arasındakı fərqlə İfadə olunur.
Beynəlxalq miqrasiya aşağıdakı kateqoriyalara bölünür: 1) ölkəyə qanuni
yolla gəlmiş mühacirlər; 2) müqavilə üzrə işləyən mühacirlər; 3) qeyrileqal mühacirlər. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin demək olar ki,
hamısında qeyri-leqal mühacirlər vardır. Bunların bir hissəsi sərhədi
qeyri-qanuni yolla keçməklə gəlir, bəziləri isə qanunla müəyyən edilmiş
müddət qurtardıqdan sonra gəldikləri ölkədə qalır və ən adi işlərdə
çalışırlar; 4) sığınacaq istəyən şəxslər. XX əsrin 80-ci illərinədək bu
kateqoriyadan olan şəxslərin sayı bir qədər az olmuş, sonra isə artmışdır.
İnsanlar sığınacaq haqqında xahişi siyasi səbəblərlə, yaxud da yaşadığı
ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağır olması ilə əlaqələndirirlər; 5) qaçqınlar.
BM T-nin Q açqınlar üzrə Ali Kom issarlığının (QAK) Qlobal
tendensiyalara dair 2013-cü il üçün illik məruzəsində göstərilir ki,
2013-cü ilin sonunadək bütün dünyada qaçqınların, sığınacaq
axtaranların və məcburi köçkünlərin sayı 51,2 milyon nəfərə çatıb,
bu isə 2012-ci ildə qeydə alınmış 45,2 milyondan tam altı milyon
nəfər çoxdur.24 İndiki qaçqınların çoxu müharibə “qurbanları”dır. Onlar
adətən BMT-nin himayəsi altında olan xüsusi düşərgələrdə yaşayırlar.
Əhalinin yerdəyişməsi (miqrasiyası) aşağıdakı səbəblərlə əlaqədardır:
- təhsil almaq və iş yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olan yerdəyiş
mələr;
- ölkədə işlə təminolma imkanlarının aşağı olması;
- sahibkarlıq və fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağın mümkün
süzlüyü;
- millətlərarası münaqişələrin kəskinləşməsi;
- yerli (aborogen) əhalinin dilinin öyrənilməsinə məcburetmə;
- kriminal şəraitin pisləşməsi;
- insanların səhhətindəki problemlərlə əlaqədar iqlim şəraitini dəyiş
dirmək məcburiyyətində qalmaları;
- ayrı-ayrı regionlarda və ölkələrdə əhalinin həyat səviyyəsindəki
fərqlər;
- əhalinin həyat səviyyəsi ağır olan kənd yerlərindən şəhərlərə axını;
- əhalinin ailə vəziyyəti ilə əlaqədar daimi yaşayış yerlərini dəyişdir
mək məcburiyyətində qalması;
24 http://az.apa.az/news/347064
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- digər səbəblər.
Beynəlxalq bazarda insan resurslarının digər iqtisadi resurslarla müqa
yisəsindən danışarkən onun xüsusiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Bu xü
susiyyət ondan ibarətdir ki, işçi qüvvəsi beynəlxalq iqtisadi münasibət
lərin nəinki obyekti, həm də subyektidir. Bundan başqa, beynəlxalq miq
rasiya prosesi donor və işçi qüvvəsini qəbul edən ölkələrə yalnız iqtisadi
cəhətdən deyil, həm də sosial, demoqrafik və sosial-psixoloji cəhətdən
təsir göstərir.
Təsərrüfat həyatının beynəlmilləşməsi gücləndikcə beynəlxalq miqra
siyanın əhəmiyyəti də artır.
Əhalini (və ya işçi qüvvəsini) qəbul edən ölkələr üçün miqrasiya
mənbələri bir-birindən fərqlənir. Bu, bir tərəfdən, işçi qüvvəsinin üz
tutduğu ölkənin müasir dünyada oynadığı rol və malik olduğu imkanla,
digər tərəfdən isə onun tarixi, etnik və coğrafi əlaqələri ilə bağlıdır. Bu
nunla əlaqədar olaraq müasir mühacir axınında nəzərə çarpan dəyişik
liklər müşahidə olunur.
Belə ki, son onilliklərdə beynəlxalq miqrasiyada əsas axın ABŞ-a
yönəlmişdir. XX əsrin 70-ci illərində bu ölkəyə açıq şəkildə mühacirət
edənlərin sayı 4,5 mln. nəfərdən çox olmuşdur ki, bu da 60-cı illərdəkindən təqribən 33% çoxdur. XX əsrin 80-ci illərindən mühacirətin miqyası
daha da genişlənmiş və bu, ABŞ əhalisi artımının 40%-ə qədərini təşkil
etmişdir. Bu dövrdə ölkəyə 6 mln. nəfər leqal, 2 mln. nəfər isə qeyri-leqal
yolla mühacirət etmişdir. Keçən əsrin sonlarında bu səviyyə demək olar
ki, sabit qalmışdır.
Mühacir axınının başqa bir mərkəzi Qərbi Avropadır. Bu ölkələrə hər
il orta hesabla 600 min nəfər mühacirət edir ki, bunların da ailə üzvlərinin
sayı 700 min nəfərə çatır. Avropada Almaniya, Fransa və Böyük Bri
taniya mühacirətin miqyasına görə öncül mövqedədirlər. İşçi qüvvəsinin
miqrasiyasına, yəni daha çox mühacirətetməyə görə regional mərkəzlər
arasında Avstraliyanı xüsusi qeyd etmək olar.
Keçən onilliklər ərzində mühacirlərin təkcə etnik tərkibi deyil, peşə və
təhsil səviyyələri də dəyişmişdir. XX əsrin 80-ci illərində ABŞ-a 1,5 mln.
nəfər ali təhsilli mütəxəssis mühacirət etmişdir. Lakin bütün mühacirlərin
yüksək ixtisas və peşə təhsilinə malik olduqlarını demək düzgün olmazdı.
Belə ki, mühacirlərin 33%-i hətta orta məktəbi belə bitirməmişdir.
Əhalinin və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası ayrı-ayrı ölkələrin
milli qanunvericilikləri və beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir.
Qanunvericilikdə iki meyil özünü göstərir. Bunlardan biri açıq iqtisadiy
yata və buna uyğun olaraq əhalinin və əmək ehtiyatlarının sərbəst surətdə
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yerdəyişməsi, digəri isə beynəlxalq miqrasiya sahəsində himayədarlıq və
məhdudiyyətlərə əsaslanır.
Hər bir ölkədə milli miqrasiya siyasəti işlənib hazırlanır. Dövlətin
miqrasiya siyasəti ölkədən gedən və ölkəyə gələnlərin, ölkədə yaşamaq
üçün onlara vətəndaşlıq statusu verilməsinin, yaxud da onların vətəndaş
lıqdan məhrum edilməsinin, xarici işçi qüvvəsindən istifadənin, onların
işlədikləri dövrdə qaçqınların sosial müdafiəsinin təşkili sisteminin
tənzimlənməsinə yönəldilmiş qanunvericilik, təşkilati və digər tədbirlər
kompleksidir.
İnkişaf etmiş ölkələrin çoxu beynəlxalq miqrasiyanın sosial vəziyyətə
və əmək bazarına nəzarət oluna bilməyən təsirinə yol verməmək üçün
özlərinin iqtisadiyyatlarını və əhalisini müdafiə etməyə yönəldilən və
himayədarlığa əsaslanan miqrasiya siyasəti yeridirlər. Məsələn, ABŞ-da
1990-cı ildə qüvvəyə minmiş mühacirət haqqında qanuna uyğun olaraq
1995-ci ildən başlayaraq ölkəyə hər il 675 min nəfərdən çox mühacir
gəlməsinə yol verilmir. Qanunda həmçinin iş axtarmaq üçün hər il 140
min nəfərin gəlməsi ilə əlaqədar kvota müəyyən edilmişdir.
XX əsrin 90-cı illərində siyasi və demoqrafik qeyri-sabitliyin artması
və mühacirlərin işlə təmin olunmasının mürəkkəbləşməsi ilə əlaqədar ola
raq Avropa ölkələrinin çoxu özlərinin mühacirət haqqında qanunverici
liklərini sərtləşdirmişlər. Məsələn, 1993-cü ildə Fransa ölkəyə yeni
mühacirlərin gəlməsini məhdudlaşdırmışdır. Avstriya, İtaliya, İspaniya və
Portuqaliya da özlərinin mühacirət haqqında qanunvericiliklərində bu
istiqamətdə dəyişikliklər etmişlər. Beynəlxalq konvensiyalar, o cümlədən
1948-ci il dekabrın 10-da BMT tərəfindən qəbul edilmiş insan hüquqla
rına dair ümumi bəyannamədə hər bir şəxsə sərbəst surətdə yaşayış yeri
seçmək hüququ verilir. Bunlarla yanaşı, bəyannamə razılaşma əldə edən,
miqrasiya prosesini tənzimləyən beynəlxalq hüquq normaları və üçüncü
ölkələrə münasibətdə məhdudiyyətləri müəyyənləşdirir. Məsələn, Avropa
İttifaqı çərçivəsində əhalinin və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiya
axınım tənzimləyən bir sıra konvensiyalar imzalanmışdır. Bunların
içərisində 1957-ci ildə bağlanmış və 1968-ci ildə qüvvəyə minmiş Roma
müqaviləsinin 52-ci yarımfəslində Avropa İttifaqının ilk 6 iştirakçısı olan
ölkələrin işçilərinə (sonra bu qayda Avropa İttifaqının üzvü olan bütün
ölkələrə şamil edilmişdir) həmin ölkələrdə sərbəst surətdə iş axtarmaq
hüququnu verən sənəd, sığınacaq verilməsi qaydalarını müəyyən edən və
1990-cı ildə qəbul edilmiş Dublin konvensiyasını misal göstərmək olar.
Əhalinin, o cümlədən işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası təkcə iqti
sadi deyil, həm də çox mürəkkəb siyasi məsələ olmaqla, getdiyi ölkənin
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əmək ehtiyatlarının tərkibinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, əmək
bazarında tələb və təklifin dəyişməsinə, işçi qüvvəsini qəbul edən ölkənin
sosial-iqtisadi həyatında çətinliklərə gətirib çıxarır.
Beləliklə, insanların müxtəlif səbəblər üzündən uzun müddətə və ya
həmişəlik olaraq bir yerdən başqa yerə getməsi nəticəsində həm əmək
ehtiyatlarının, həm məşğul əhalinin (məşğul əmək ehtiyatlarının), həm də
daimi və mövcud əhalinin sayında dəyişikliklər baş verir. Uzunmüddətli
və daimi yerdəyişmələrlə yanaşı, mövsümi, məcburi və gündəlik
miqrasiyalar da vardır.
Əmək qabiliyyətli əhalinin yerdəyişməsi ilə əlaqədar olan mövsümi
miqrasiya işçilərin və təhsil alanların sahə və ərazi üzrə yerdəyişməsi
olmaqla, onların daimi yaşayış və iş yerlərinin dəyişməsinə səbəb olmur.
Ona görə də müxtəlif iqtisadi hesablamaları apararkən əmək ehtiyatları və
məşğul əhali (məşğul əmək ehtiyatları) göstəricilərinin dəyişməsinə möv
sümi miqrasiyanın təsirini nəinki nəzərə almaq, həm də kəmiyyətcə ifadə
etmək, bəzi hallarda isə hətta onun təsirinin aradan qaldırılması lazım
gəlir. Bütün əhalinin mövsümi miqrasiyası isə yalnız mövcud əhalinin
sayının dəyişməsinə təsir göstərir.
Məcburi miqrasiya, yəni məşğul əmək ehtiyatlarının vaxtaşırı bir ya
şayış məntəqəsindən başqa yaşayış məntəqəsinə getməsi daimi və möv
cud əhalinin sayının dəyişməsinə təsir etmir. Məşğul əmək ehtiyatlarının
məcburi miqrasiyası işçilərin və təhsil alanların daimi yaşayış yerləri ilə
onların işlədikləri və təhsil aldıqları yerlərin bir-birinə uyğun gəlmə
məsinə gətirib çıxarır.
Əmək ehtiyatları ölkənin ayrı-ayrı rayonları üzrə qeyri-bərabər bölün
müşdür. Bu, başlıca olaraq iqtisadi amillərin təsiri ilə izah olunur. Belə ki,
hansı ərazilərdə sənaye inkişaf etmişdirsə, orada daha çox əmək ehti
yatları cəmləşir. Rayonlar üzrə əhalinin sıxlığı haqqında məlumatlar isə
ölkə ərazisində əmək ehtiyatlarının mövcudluğu haqqında təxmini təsəv
vür verir. Əmək miqrasiyasının bəzi məsələləri dərsliyin “Əmək bazarı
statistikası” mövzusunda nəzərdən keçirilir.
4.6. Əhalinin və əmək ehtiyatlarının perspektiv sayının müəyyən
edilməsi
Bəzi hallarda müxtəlif hesablamaları aparmaq üçün yaxın, yaxud da
uzaq perspektivdə əhalinin və əmək ehtiyatlarının sayında baş verə bilə
cək dəyişikliklərin müəyyən olunması zəruriliyi meydana çıxır. Bu məq
sədlə onlarm perspektiv sayı haqqında proqnozlar hazırlanır. Əhalinin və
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əmək ehtiyatlarının sayının dəyişməsinə isə müxtəlif amillər təsir edir.
Bunların içərisində əhalinin təbii artımı və miqrasiyası xüsusi yer tutur.
Əhalinin və əmək ehtiyatlarının perspektiv sayı haqqında hazırlanan
proqnozun etibarlılığını təmin etmək üçün aşağıdakıları nəzərə almaq
lazımdır: 1) mövcud əmək ehtiyatlarının ümumi sayı; 2) əhalinin ümumi
sayında əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisi; 3) əmək qabiliyyətli
yaşda olan əhalinin ümumi sayında əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi
çəkisi; 4) əhalinin ümumi sayında əmək qabiliyyətli əhalinin, işləyən
yeniyetmələrin və pensiya yaşında olan şəxslərin xüsusi çəkisi.
Birinci göstərici əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin sayı ilə işləyən
yeniyetmələrin və pensiya yaşında olan şəxslərin sayını cəmləməklə
müəyyən edilir. Bu göstəricini aşağıdakı kimi də hesablamaq olar:
Əhalinin ümumi sayı - əmək qabiliyyətli yaşda olmayan əhali - əmək
qabiliyyətli yaşda olub, əmək qabiliyyəti olmayan əhali + işləyən yeniyet
mələr + pensiya yaşında olan şəxslərin sayı.
İkinci göstərici əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin sayım əhalinin
ümumi sayma bölüb, 100-ə vurmaq yolu ilə hesablanır.
Üçüncü göstəricini hesablamaq üçün isə əmək qabiliyyətli əhalinin
sayını 100-ə vurub, əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin sayına bölmək
lazımdır.
Dördüncü göstəricini hesablamaq üçün əmək qabiliyyətli əhalinin,
habelə işləyən yeniyetmələrin və pensiya yaşında olan əhalinin sayı ilə
əhalinin ümumi sayı müqayisə edilir.
Bu göstəricilərdən bəziləri mütləq, bəziləri isə nisbi kəmiyyətlə ifadə
olunur.
Əmək ehtiyatlarının sayının dəyişməsində əmək qabiliyyətli əhalinin
sayı həlledici rol oynayır. Proqnozlaşdırılan dövrün hər ili üzrə əmək
ehtiyatlarının perspektiv sayının müəyyən edilməsi üçün isə gələcəkdə
əhalinin ümumi sayının, yaşa görə strukturunun necə dəyişəcəyi və onun
elmi cəhətdən əsaslandırılması çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Qarşıya qoyulan vəzifədən, yəni əhalinin ümumi, yaxud da yaş
qrupları üzrə sayının müəyyən edilməsindən asılı olaraq hər hansı bir
zaman kəsiyindən sonra onlarm mümkün olan sayının müəyyənləşdirilməsində müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Məsələn, hər hansı bir
dövrün əvvəlinə əhalinin sayı məlumdursa və ümumi artım əmsalı (Əü.a. =
Əd - Əö + втекал.) hesablanmışdırsa, t qədər ildən sonra əhalinin
perspektiv sayı aşağıdakı sadə düsturun köməyi ilə hesablana bilər:
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Burada: Sə - planlaşdırma aparılan ilin (dövrün) əvvəlinə əhalinin
sayını; t - proqnozlaşdırma aparılan dövrdə olan illərin sayını; Əümumı ^ planlaşdırma aparılan dövrdən əvvəlki dövrdə əhalinin ümumi artım
əmsalını göstərir.
Lakin bir çox hallarda bütün əhalinin perspektiv sayının müəyyən
olunması kifayət etmir. Əhalinin ayrı-ayrı yaş və cins qrupları üzrə pers
pektiv sayının dəqiq müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyi də meydana çıxır.
Bu isə aşağıdakı məlumatlar olduqda mümkündür: 1) planlaşdırma
aparılan dövrün əvvəlinə əhalinin sayı və cins tərkibi haqqında məlumat;
2) ölüm cədvəlinə əsasən hesablanmış müəyyən yaşadək yaşamaq əmsalı
haqqında məlumat; 3) 15-49 yaşında olan qadınlar üzrə doğum əmsalları
haqqında məlumat. Hər bir cins üzrə yaşa görə əhalinin sayı (sıfır yaşdan
başqa) “bir yaş qrupundan başqa bir yaş qrupuna keçid metodu”nun
köməyilə hesablanır. Bunun üçün hər cins üzrə müəyyən yaşda olan
əhalinin sayı Px-dən ibarət növbəti yaşadək yaşamaq əmsalına vurulur və
nəticədə bir ildən sonra X+l yaşında olacaq əhalinin mümkün olan
perspektiv sayı hesablanmış olur.
Bunu aşağıdakı şərti misalla izah edək. Tutaq ki, hər hansı bir şəhərdə
yaxın illərin birində yeni məktəb binalarının tikilməsi ilə əlaqədar məktəb
yaşlı uşaqların sayı haqqında proqnoz hazırlamaq lazımdır. Hər sinifdə
yerlərin sayı 25-dən çox olmamalıdır. Şagird yerlərinə olan tələbatı
müəyyən etmək üçün yaxın bir neçə ildə 1-3-cü siniflərdə oxuyacaq, yəni
7, 8 və 9 yaşda olan şagirdlərin sayını hesablamaq lazımdır.
Yaxın 5 ilə proqnozu hazırlamaq üçün 2 yaşdan başlayaraq (5 ildən
sonra bunlar birinci sinfə getməli yaş kateqoriyasında olacaqlar) ayrı-ayrı
yaş qrupları üzrə uşaqların sayını, habelə həmin region üzrə tərtib
olunmuş ölüm cədvəlinə əsasən növbəti yaşadək yaşamaq göstəricilərini
hesablamaq lazımdır.
Növbəti yaşadək yaşama göstəricilərinə əsasən bizi maraqlandıran yaş
qrupları üzrə “bir yaş qrupundan digər yaş qrupuna keçid əmsalları”nı
4.13 cədvəlində əks etdirək.25

4.13 və 4.14 cədvəllərdəki məlumatlar aşağıdakı mənbədən götürülmüşdür (illər
dəyişdirilmişdir): Статистика, учебник, под ред., проф.И.И,Елисеевой. М., “Проспект”,
2008, s.286-287.
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Cədvəl 4.13
Bir yaş qrupundan növbəti yaş qrupuna keçid əmsallarının hesablanması

Y aş
q ru p la rı
(X İI)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Növbəti yaş
q ru p u n a keçənə
d ək y aşay an ların
sayı (L,)

F aktiki y aşay an ların sayı
,
Lx + Lx+1
lx ~

2
98347
98308
98267
98214
98159
98108
97979

98369
98324
98292
98242
98186
98132
98084
97976

B ir yaş q ru 
p u n d an növbəti
yaş q ru p u n a
keçid əmsalı
(Px= L x+ı: L x)
0,99960
0,99958
0,99946
0,99940
0.99948
0,99869
0,99982

97961

97946

Şagirdlərin sayı haqqında proqnozun hesablanmasını 4.14 cədvəlində
həyata keçirək.
Beləliklə, 4.14 cədvəlindən göründüyü kimi şəhərdə mövcud demoq
rafik şərait sabit qalmaqla orta məktəblərdə şagird yerinə 2015-ci ildən
tez tələbat olmayacaqdır. Məhz bu vaxta qədər şəhərdə orta məktəb binası
tikilməsinin qayğısına qalmaq lazımdır.
Ölüm haqqında cədvəllərin məlumatlarına əsasən növbəti yaş qrupuna
keçid metodundan əhalinin perspektiv sayının hesablanmasında geniş isti
fadə olunur. Regionda əmək ehtiyatlarının sayını müəyyən etmək üçün
əmək qabiliyyətli yaş həddinə daxil olacaq gənclərin, habelə pensiyaya
çıxacaq şəxslərin perspektiv sayını bilmək lazımdır. Pensiyaçıların sayı
haqqında proqnoz verilməsindən pensiya təminatı proqramlarının hazır
lanmasında istifadə edilir. Əhalinin təbii təkrar istehsalının əsas meyitlə
rinin proqnozlaşdırılması üçün 15-49 yaşda olan qadınların perspektiv
sayı nəzərə alınmalıdır.
Ölüm haqqında cədvəllərdən yalnız demoqrafik və sosial-iqtisadi
proqnozların hazırlanmasında istifadə edilmir. Müasir dünyada sığorta
tariflərinin, fondlarm, həyatın uzunmüddətli sığortalanması əməliyyat
larının aparılmasını həyata keçirməyə imkan verən xüsusi bilik sahəsində
riyazi-statistik metodlar sistemində də onlardan geniş istifadə olunur.
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Cədvəl 4.14
Bir yaş qrupundan növbəti yaş qrupuna keçid metodu
ilə şagirdlərin perspektiv sayının hesablanması
Yaş
qrup
ları

2010-cu Növbəti yaş
ilin əvvə qrupuna ke
linə uşaq çid əmsalı
ların sayı
(Px)

İlin əvvəlinə şagirdlərin perspektiv sayı
2011

2012

2013

2014

2015

-

-

2

3208

0,99960

-

-

3
4

3040
3065

0,99958
0,99946

3207

-

-

-

-

3039

3205

-

-

-

5

2916

0,99940

3063

3037

3204

-

-

6
7

3003

0,99948
0,99869

2914
3001

3061

3065

3203

-

3080

2914

3060

3033

3201

8

2880

0,99982

3076

2997

2913

3056

3032

9

2790

. , .

2789

3079

2997

2912

3055

8866

8990

8970

9011

9288

355

360

359

360

372

7,8 və 9 yaşda şagirc lərin (uşaqlarin) m üm kün olan p(;rspektiv sayı
S in if - komplekslərə olan tələbat
(şagirdlərin s a y ı: 25)

-

Aktuar elminin bütün metodologiyası demoqrafiya və uzunmüddətli
maliyyə hesablamalarına əsaslanır. Bir neçə əsr bundan əw əl meydana
gəlmiş həyatın sığortalanması əhalinin ölümü haqqmda ilk cədvəllərin
tərtib edilməsi sayəsində mümkün olmuşdur.
Yeni doğulan uşaqların (0- sıfır yaş) bir ildən sonra mümkün olan
sayını hesablamaq üçün müvafiq doğum əmsalını planlaşdırma aparılan
ildə 15-49 yaşlı qadınların sayma vurmaq lazımdır. Uşaqların sayı
haqqmda əldə edilmiş məlumatı oğlan və qız uşaqları arasındakı mövcud
nisbətə (51 və 49%) uyğun olaraq onlar arasında asanlıqla bölüşdürmək
olar. Sonra körpə ölümü haqqmda əmsal nəzərə alınmaqla bir yaşa qədər
sağ qalan uşaqların sayı müəyyən edilir. Bundan sonra isə hesablama bir
yaş qrupundan növbəti yaş qrupuna keçid metodu ilə aparılır. Beləliklə,
əhalinin perspektiv sayının hansı məqsəd üçün hesablanmasından asılı
olaraq müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Bunlarla yanaşı, digər
metodlardan da istifadə olunması mümkündür. Lakin bütün hallarda
əhalinin perspektiv sayı hesablanarkən həmin məqamda aşkara çıxarılmış
qanunauyğunluqların gələcəkdə sabit qalacağına əsaslanılır. Lakin
doğum, ölüm və mexaniki artım göstəriciləri, habelə əhalinin yaş qrupları
dəyişdiyinə görə perspektiv dövr üzrə aparılan hesablamalarda müəyyən
xətalara yol verilə bilər.
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4.7. Əhalinin sosial xarakteristikası statistikası
İnsanlar, bir tərəfdən yaşamaq üçün zəruri olan müxtəlif təyinatlı
nemətlərin təkrar istehsalı prosesinin bilavasitə iştirakçısı, digər tərəfdən
isə istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin istehlakçısıdır. Bu isə o
deməkdir ki, insanlar həm də istehsalın inkişaf etdirilməsi və daha da
təkmilləşdirilməsinin başlıca amillidir. Bütün bunlara əsasən demək olar
ki, insanın öyrənilməsi, sosial-iqtisadi statistikanın öyrəndiyi digər hadisə
və proseslərlə üzvi surətdə çulğalaşır. Odur ki, əhalini öyrənərkən yalnız
xalis demoqrafik göstəricilərlə kifayətlənmək olmaz, statistikanın digər
sahələrinin göstəricilərindən də istifadə etmək lazımdır.
Əhalinin sosial xarakteristikasının əsas göstəricilərindən biri onun
savadlılıq dərəcəsidir. Bu göstərici 9 və yuxarı yaşda olan əhalinin ümu
mi sayında yazmağı və oxumağı bacaran şəxslərin xüsusi çəkisi ilə ifadə
olunur. Həm də bu göstərici siyahıyaalma materiallarına əsasən şəhər və
kənd əhalisi, kişilər və qadınlar üzrə ayrılıqda hesablanır. Bununla yanaşı,
15 və daha yuxarı yaşda olan əhali təhsil səviyyəsinə görə qruplara
bölünür. Əyani və müqayisə edilə bilən olsun deyə bu göstəricilər
əhalinin hər 1000 nəfərinə görə hesablanır.
Əhalinin təhsil səviyyəsinə xarakteristika verərkən aşağıdakı göstərici
lərdən istifadə olunur:
- məktəbəqədər daimi müəssisələrin və onlarda təhsil alan uşaqların
sayı (şəhər və kəndlərdə müvafiq yaşda olan uşaqların ümumi sayında
mütləq və nisbi göstərici ilə);
-uşaqların məktəbəqədər müəssisələrlə təmin olunması (1-5 yaşında
olan uşaqların sayına nisbətən, %-lə);
- peşə təhsili müəssislərinin və onlarda təhsil alan şagirdlərin sayı;
- peşələr üzrə texniki peşə məktəblərini bitirənlərin sayı;
- dövlət gündüz, axşam, qiyabi və məsafədən ümumtəhsil
məktəblərinin və onlarda təhsil alan şagirdlərin sayı;
- orta ixtisas təhsili müəssisələri və onlarda təhsil alan tələbələrin
sayı;
- qeyri-dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri və onlarda təhsil
alan tələbələrin sayı;
- dövlət və qeyri-dövlət ali məktəblərində təhsil alan xarici tələbələrin
sayı;
- dövlət və qeyri-dövlət ali məktəblərində çalışan professor-müəllim
heyətinin sayı;
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-əhalinin hər 10000 nəfərinə görə ali məktəblərdə hazırlanan
mütəxəssislərin sayı (dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri çərçivəsində);
-elmi-tədqiqat işləmələrini həyata keçirən təşkilatların və onları
yerinə yetirən işçilərin sayı;
- elmin sahələri üzrə doktorantlarm sayı.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin təhsil səviyyəsi haqqında 4.15
cədvəlindəki məlumatlara əsasən mühakimə yeritmək olar.
Cədvəl 4.15
15 və yuxarı yaşda Azərbaycan Respublikası əhalisinin təhsil səviyyəsi26

İllər

2006
2009
2010
2011
2012
2013

15 və yuxarı yaşda əhalinin hər 1000 nəfərinə görə27
Ali və orta (tam və
o cümlədən
ümumi) təhsili olan 15
ümumi
və yuxarı yaşlı bütün
ali
orta ixtisas tam orta
orta
əhali
946
964
966
968
969
969

118
122
123
124
125
125

93
85
85
85
85
85

^

601
624
626
628
629
629

134
133
132
131
130
330

4.15
cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, ölkəmizdə əhalinin
hər 1000 nəfərinə görə ali təhsili olan əhalinin sayı 2006-cı ilə nisbətən
2013-cü ildə 7 nəfər (125 - 118) və ya 5,9% artmışdır. Əhalinin ümumi
təhsil səviyyəsi isə xeyli yüksəlmişdir.
Əhaliyə sosial xarakteristika verərkən onun mədəniyyət müəssisələri
ilə təmin olunmasım ifadə edən göstəriciləri (kitabxanalar, muzeylər,
klublar, məktəbdənkənar uşaq müəssisələri, uşaq musiqi və xoreoqrafıya
məktəbləri və i.a.), habelə kinoteatrları, teatrları və başqa tamaşa
müəssisələrini yaddan çıxarmaq olmaz. Bundan başqa, kinofilmlərin
çəkilməsi, kitab, kitabça, qəzet və jurnalların buraxılmasını da bu
göstəricilərə aid edirlər.
Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət müəssisələrinin işi öz əksini
4.16 cədvəlində tapmışdır.28

“ Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2013, s.203.
27 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınma məlumatına görə ölkədə savadlılıq səviyyəsi 99,8%təşkil
etmişdir.
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Cədvəl 4.16
Azərbaycanda kütləvi kitabxanalar, muzeylər, teatrlar və kinoteatrlar
(ilin əvvəlinə)2
Göstəricilər
K ütləvi kitabxanaların sayı
O nlarda olan kitab və jurnallar:
Cəmi, milyon nüsxə
Orta hesabla hər 1000 sakinə,
nüsxə
Kütləvi kitabxanalarda
oxucuların sayı, min nəfər
Klub müəssisələrinin sayı
M uzeylərin sayı
M uzeylərə gələnlərin sayı, min
nəfər
Teatrların sayı
T eatrlara gələnlərin sayı, min
nəfər
Dövlət və qeyri-dövlət
kinoteatrlarının sayı
Kinoteatrlara gələnlərin sayı,
min nəfər

İllər
2001 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012

4374 4004 4021 4033

4029

3993

3883 3389

36,8

37.3

36.0

35,9 34,6

4841 4340 4259 4250

4250

4053

3885 3751

2984 2400 2382 2369

2482

2440

2615 2564

3354 2763 2759 2760

2751

2750

2767 2747

205

223

227

1383

1698

1846 2083

38.7

155

36.6

163

36,4

168

192

1196 1477 1399 1409

227

27

30

31

31

31

29

28

28

925

544

495

529

566

505

528

582

19

21

19

17

24

9

10

9

133,2

83,7

123,3 115,4 177,1 159.2

76,9 69,3

Qeyd: 2004-cü ildən başlayaraq Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin mədəniyyət
idarəsinin məlumatları da daxil edilmişdir. Həmin ilə qədər yalnız Azərbaycan Res
publikası Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatları əks etdirilib.

4.16
cədvəlindəki məlumatlardan göründüyü kimi, 2001-ci ilə nisbə
tən 2012-ci ildə ölkəmizdə kütləvi kitabxanaların və oxucuların, klub
müəssisələrinin sayı xeyli azalmış, muzeylərə gələnlərin sayı artmışdır.
Əhalinin sosial xarakteristikasının ikinci qrup göstəriciləri onun xəstə
lənməsi, tibbi heyətlə və xəstəxanalarda çarpayılarla təminatıdır. Əhalinin
xəstələnmə halları haqqında məlumatlar xəstəliklərin beynəlxalq təsnifləşdirilməsinə uyğun olaraq işlənib hazırlanır. Bu zaman xəstəliklər
aşağıdakı əsas qruplara bölünür: yoluxucu və parazitar xəstəliklər (skarlatin, difteriya, suçiçəyi, viruslu hepatit, qızılca və i.a.); yenitörəmələr;
qan və qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri; tənəffüs orqanlarının, qida
qəbuletmənin, dərinin və dərialtı toxumaların, sidik-cinsiyyət sisteminin,
sümük əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri; əsəb sistemi
28 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 267-268.
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nin xəstəlikləri; anadangəlmə anomaliya; travma və zədələnmələr. Alkoqolizm və narkomaniya, psixiki pozuntular, vərəm xəstəliyinə tutulanlar
ayrıca uçota almır.
Ayrı-ayrı xəstəliklər üzrə xəstələrin sayı aşağıdakı qruplar üzrə müəy
yən olunur: a) bu və ya digər dövrdə ilk dəfə müəyyən edilmiş diaqnozla
xəstələnənlərin sayı; b)müalicə müəssisələrində uçotda dayanan xəstə
lərin sayı. Hər iki göstərici həm mütləq ifadədə (cəmi, min nəfər), həm də
əhalinin hər 1000, 10000 və ya 100000 nəfərinə görə (xəstəliyin çox-az
olmasından asılı olaraq) verilir.
“Xəstələnmə səviyyəsi” və “xəstəliyin yayılma dərəcəsi” anlayışlarını
bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Xəstələnmə səviyyəsinə xarakteristi
ka vermək üçün il ərzində ilk dəfə diaqnoz qoyulmuş xəstələrin sayı dai
mi əhalinin orta illik sayı ilə müqayisə edilir. Xəstəliyin yayılması dərə
cəsini müəyyən etmək üçün həmin növdən olan xəstəliklə xəstələnmiş və
hesabat dövrünün axırma tibbi müəssisələrdə uçota alınmış şəxslərin sayı
daimi əhalinin ilin axırına olan sayı ilə müqayisə edilir.
Statistikada bunlarla yanaşı ayrı-ayrı xəstəliklərlə xəstələnən şəxslərin
yaş strukturu da öyrənilir. Bu zaman aşağıdakı yaş qruplarından istifadə
olunur: 14 yaşadək, 15-19, 20-39, 40-59, 60 və yuxarı yaş. Bəzi xəstəlik
növləri üzrə daha kiçik qruplardan istifadə olunur. Məsələn, zöhrəvi xəs
təliklər üzrə aşağıdakı yaş qrupları müəyyən oluna bilər: 14 yaşadək, 1517, 18-29, 30-39, 40 və yuxarı yaş. Hər yaş qrupu üzrə xəstəlik kişilər və
qadınlar üzrə ayrıca müəyyən olunur. Əhalinin xəstələnməsi haqqmda
məlumatlar rayonlar üzrə işlənir ki, bu da onların regionların spesifik
xüsusiyyətlərindən, ekologiyanın vəziyyətindən, istehsalın ixtisaslaşdırılmasından asılılığını aşkara çıxarmağa imkan verir.
Xroniki xəstəliklər və ya travmalar əmək qabiliyyətinin daimi, yaxud
da uzun müddət itirilməsinə səbəb olar, başqa sözlə, əlilliyə gətirib çıxara
bilər. Ona görə də statistikada xəstələnmələrin qeydiyyata alınması ilə
yanaşı, ilk dəfə əlil hesab edilən 18 yaşadək uşaqların sayı da müəyyən
olunur. Məsələn, Azərbaycanda ilk dəfə əlil hesab olunan belə uşaqların
sayı 1995-ci ildə 3,7 min nəfər, 2003-cü ildə 9,5 min nəfər, 2008-ci ildə
6,9 min nəfər, 2009-cu ildə isə 6,2 min nəfər, uşaqların hər 10000
nəfərinə görə isə müvafiq olaraq 14,1; 39,6; 27,0 və 24,0 nəfər olmuşdur.
Bu məlumatlar 1995-ci ilə nisbətən sonrakı illərdə uşaqlar arasında ilk
dəfə əlil hesab edilənlərin sayının artdığını göstərir.29
Statistikada əlilliyi ilk dəfə etiraf edilmiş 16 və yuxarı yaşda olan
29 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 291.
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şəxslərin sayı da müəyyən olunur. Bu zaman əlillərin sayı əhalinin hər
1000 nəfəri hesabı ilə, əhalinin ümumi sayma nisbətən faizlə, I, II, III
qrup əlillərin sayı, habelə əmək qabiliyyətli yaşda olan əlillərin sayı və
onların əlillərin ümumi sayında xüsusi çəkisi göstəricilərindən istifadə
olunur.
Statistikada əhalinin həkimlərlə və orta tibb işçiləri, həmçinin xəstəxa
nalarda çarpayılarla və tibb müəssisələri ilə təmin olunması da öyrənilir.
Bu zaman əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən həkimlərin və xəstəxana
larda çarpayıların sayı həm ölkə üzrə ümumillikdə, həm də hər bir rayon
üzrə ayrılıqda hesablanır. Məsələn, Azərbaycanda 2014-cü ilin əvvəlində
əhalinin hər 10000 nəfərinə 34,7 nəfər, o cümlədən Bakı şəhərində 88,6
nəfər, Gəncə şəhərində 37,3 nəfər, Daşkəsəndə 10,7 nəfər, Lerikdə 7,3
nəfər, Sabirabadda 8,3 nəfər, Uçarda 10,3 nəfər, Hacıqabulda 10,8 nəfər
həkim düşmüşdür.30
Statistikada əhalinin sağlamlığında çox mühüm rol oynayan idman və
siqaret çəkənlərin sayı və bir sıra digər göstəricilər hesablanır. Məsələn,
Azərbaycanda 2012-ci ildə 15 yaşdan yuxarı əhalinin ümumi sayında id
manla məşğul olanların xüsusi çəkisi 17,7%, siqaret çəkənlərinki isə
16,7%, o cümlədən kişilər və qadınlar üzrə 26,8 və 9,6%, 35,3 və 0,0%
təşkil etmişdir.31
Qocaların və əlillərin daimi yaşamaları üçün nəzərdə tutulan tibbisosial müəssisələr, internat evlər, onlardakı adamların sayı, yerlərin
miqdarı və s. göstəricilər də hesablanır.
Əhalinin sosial xarakteristikasına aid olan göstəricilərin tam olmayan
siyahısı belədir. Ümumiyyətlə, sosial sfera statistikasının göstəriciləri bir
başa və ya dolayısı ilə əhalinin sosial xarakteristikasına aiddir. Qeydiy
yata alınmış cinayətlərin sayı və onların strukturu; cinayəti törədənlərin
(və mühakimə olunanların) cinsinə, yaşına və sosial vəziyyətinə görə
tərkibi; cinayətin növləri və cəza tədbirləri də əhalinin sosial
xarakteristikasına aid göstəricilərdir. Əhalinin sosial xarakteristikasında
həyat səviyyəsi göstəriciləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunlar
«Əhalinin həyat səviyyəsi statistikası» fəslində ətraflı nəzərdən keçirilir
və təhlil olunur.

30 http ://www. stat.gov. az/source/healthcare/.
31 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2013, s. 293.
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insan nəsillərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur. Evlənmə və boşanma halları
da buraya daxildir;
- əhalinin təbii hərəkətinə xarakteristika vermək üçün doğum, ölüm və
təbii artım əmsalları hesablanır;
- statistikada xəstələnmə növləri üzrə Ölümün səbəbləri aydınlaşdırılır
və müxtəlif göstəricilər hesablanır. Bu məqsədlə ölüm cədvəli tərtib
olunur və həmin göstəriciləri hesablamaq üçün ondan geniş istifadə
olunur;
- əmək ehtiyatlarının təbii hərəkəti nəticəsində onun sayının dəyiş
məsinə xarakteristika vermək üçün müxtəlif göstəricilər hesablanır;
- miqrasiya latınca “migratio” sözündən əmələ gəlmiş və yerdəyişmə
mənasını verir. Miqrasiyanın bir sıra növləri vardır;
- əhalinin yerdəyişməsinə müxtəlif amillər (iqtisadi, siyasi, sosial,
etnik və i.a.) təsir göstərir;
- əhalinin və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası ayrı-ayrı
ölkələrin milli qanunvericilikləri və beynəlxalq hüquq normaları ilə
tənzimlənir;
- müxtəlif hesablamaları aparmaq üçün əhalinin və əmək ehtiyat
larının perspektiv sayı müəyyən olunur. Bu zaman müxtəlif metodlardan
istifadə edilir;
- əhaliyə sosial xarakteristika verərkən savadlılıq, təhsil səviyyəsi,
mədəniyyət müəssisələri, tibbi heyətlə, xəstəxanalarda çarpayılarla təmin
olunması, ayrı-ayrı xəstəliklərlə xəstələnən şəxslərin yaş strukturu, əlillik
göstəriciləri, idman və siqaretçəkmə halları və s.-dən geniş istifadə
olunur.

- Əhali statistikası geniş mənada statistika elminin ən qədim sahələ
rindən biridir. Statistikanın bu sahəsinə demoqrafiya statistikası da
deyilir;
- “demoqrafiya” termini iki latın sözünün - “demos” və “qrafıya” birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Demos - xalq, qrafıya isə - yazmaq
deməkdir;
- olduqca mürəkkəb hadisə olan əmək qabiliyyəti müxtəlif mövqe
lərdən öyrənilə bilər. Bununla əlaqədar olaraq statistikada öz aralarında
qarşılıqlı əlaqədə olan, lakin spesifik xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən
fərqlənən anlayışlardan istifadə edilir;
- “işləmək üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əhali”, “işləmək
üçün müəyyən edilmiş yaş həddində olan əmək qabiliyyətli əhali”, “əmək
ehtiyatları”, “məşğul əhali” kateqoriyalarını bir-birindən fərqləndirmək
lazımdır;
- əhali haqqında məlumatlara tələbat vardır. Bunun regional
səviyyədə toplanması xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir;
- əhali və əmək ehtiyatları statistikası bir sıra çox mühüm vəzifələri
yerinə yetirir. Və bunların öyrənilməsi onun predmeti haqqmda
təsəvvürün formalaşmasına müsbət təsir edir;
- bir sıra hesablamaları aparmaq üçün əhalinin hər hansı bir tarixə və
orta sayının müəyyən olunması zəruriliyi meydana çıxır. Bu məqsədlə
müxtəlif üsullardan istifadə edilir;
- əhalinin sayının düzgün müəyyən edilməsi müxtəlif şərtlərə əməl
edilməsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Bunlara hər şeydən əvvəl daimi və
mövcud əhali kateqoriyalarının hesablanması aiddir;
- əhali qruplaşdırılarkən cins, yaş, ailə vəziyyəti, milliyyət və s. kimi
əlamətlərdən istifadə olunur;
- qanunvericilikdə müəyyən edilmiş «əmək qabiliyyətli yaşda olan
əhalinin sayı ilə» bu kateqoriyaya daxil olmayan, lakin iqtisadiyyatda
faktiki məşğul olan əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı və iqtisadiyyatda
məşğul olan yeniyetmələrin sayını müqayisə etməklə müxtəlif göstəricilər
hesablanır;
- statistikada xalis demoqrafiya əlamətləri üzrə qruplaşdırmalarla
yanaşı, bütün əhali və onun ayrı-ayrı kontingentləri üzrə bir sıra başqa
göstəricilər də hesablanır;
- əhalinin təbii hərəkəti dedikdə doğum və ölüm halları nəticəsində

- Demoqrafiyanın nəhəng binasının ilk kərpici kim tərəfindən və nə
vaxt qoyulmuşdur?
- C.Qrauntun başladığı demoqrafiya məsələlərinə dair tədqiqatlar
kimlər tərəfindən inkişaf etdirilmişdir?
- demoqrafiya statistikasının cəmiyyətin öyrənilməsində nə kimi
əhəmiyyəti vardır?
- nə üçün insanların əmək qabiliyyətini müəyyən edən yaş həddi
şərtidir?
- kişi və qadınların aşağı və yuxarı yaş həddi nə ilə müəyyən edilir?
- əhalinin sayı haqqında məlumatlara olan tələbat nə ilə əlaqədardır və
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onlar necə toplanır?
- “daimi” və “mövcud” əhali anlayışları dedikdə nə başa düşülür?
- əhalinin orta sayı necə müəyyən edilir?
- əhali statistikasında hansı əsas qruplaşdırmalardan istifadə olunur?
- demoqrafik qocalma nə deməkdir və bu prosesi hansı göstəricilərin
köməyilə qiymətləndirmək olar?
- əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəricilərini necə səciyyələndirmək olar?
- ümumi və xüsusi doğum əmsalları bir-birindən nə ilə fərqlənir?
- ümumi doğum əmsalı necə hesablanır?
- ümumi və xüsusi ölüm əmsalları haqqında nə deyə bilərsiniz?
- ölüm cədvəlinin hansı əsas göstəriciləri vardır?
- gözlənilən orta ömür uzunluğu necə müəyyən edilir?
- körpə ölümü əmsalı necə hesablanır?
- əhalinin mexaniki hərəkətini səciyyələndirən hansı göstəricilər
hesablanır?
- əhalinin perspektiv sayı necə müəyyən edilir?
- əhalinin sosial xarakteristikası zamanı hansı göstəricilərdən istifadə
olunur?
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V FƏStL
ƏHALİNİN SİYAHIYA ALINMASI
5.1. Əhalinin siyahıya alınmasının metodoloji məsələləri
Əhalinin siyahıya alınması statistika işləri təcrübəsində ən mürəkkəb
məsələlərdən biridir. Siyahıyaalma ölkədə hər hansı bir tarixə əhalinin
sayı, habelə demoqrafik, iqtisadi və sosial vəziyyəti haqqında məlumat
ların toplanması, işlənməsi, qiymətləndirilməsi, təhlili və dərc olunması
problemlərini əhatə edir. Bu prosesin fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir
ki, o, heç bir sənəd təqdim olunmadan hər bir şəxsin həyat və fəaliyyətini
səciyyələndirən məlumatların toplanmasına imkan verir. Əhalinin sayı,
onun ölkə ərazisində yerləşməsi və tərkibi haqqında dəqiq və ətraflı mə
lumatın əldə edilməsi, sosial-iqtisadi proqramların işlənib hazırlanması,
elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və s. həyata keçirilməsi üçün lazımdır.
Əhalinin siyahıya alınmasının aşağıdakı səciyyəvi cəhətləri vardır:
- hər bir şəxs fərdi qaydada siyahıya alınır və bununla da ona ətraflı
xarakteristika vermək mümkün olur;
- ölkədə və ya onun ərazisinin hər hansı bir hissəsində (məsələn,
iqtisadi rayonlarda) yaşayan əhali tam əhatə olunur;
- siyahıyaalma eyni vaxtda aparılır, əhali haqqında məlumatların kon
kret olaraq ilin hansı ayına, ayın hansı gününə, günün hansı saatına
toplanması müəyyən edilir;
- müşahidənin proqramı ilə onun aparılması metodu arasında tam
qarşılıqlı əlaqə yaradılır. Bu, o deməkdir ki, əldə edilən məlumatların sə
nədləşdirilməsi və ümumiləşdärilməsinin vahid sistemi işlənib hazırlanır;
- siyahıyaalma mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılır. Bütün mərhələlər
də müəyyən edilmiş işlər nəzərdə tutulmuş müddətlərdə yerinə yetirilir,
tərtib olunan proqramın istifadə olunan metoda uyğun gəlməsi prinsipinə
tamamilə riayət edilir;
- siyahıyaalmanın aparılmasının dövriliyinə əməl olunur. Müqayisəli
məlumatların müəyyən ardıcıllıqla əldə edilməsi üçün siyahıyaalmanın on
ildə bir dəfədən az olmamaqla (adətən beynəlxalq miqyasda müqayisə
aparmaq üçün “0”-la (sıfır) qurtaran ildə) aparılması məqsədəuyğun he
sab edilir. Lakin bəzi ölkələr öz əhalisinin sayı və tərkibində dəyişiklik
lərin tez-tez baş verməsi ilə əlaqədar olaraq siyahıyaalmanın aparıldığı
tarixlər arasındakı müddətin azaldılmasını lazım bilirlər;
- siyahıyaalma ilə əlaqədar bütün əməliyyatlar çox qısa müddətdə (bir
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neçə gün ərzində) həyata keçirilir.
Dünya təcrübəsində siyahıyaalmalarm başdan-başa, yaxud da seçmə
müşahidəsi formasında aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. Çünki bu
müşahidə növlərinin proqramı aşağıdakı sosial-iqtisadi və demoqrafik
vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verir:
Coğrafi əlamətlər - fərdin daimi yaşadığı, o cümlədən onun siyahıyaalmaya bir il qalmış daimi yaşadığı yer; həmin yaşayış məntəqəsində
yaşadığı müddət; əvvəlki yaşayış yeri; ölkəyə gəldiyi il və ya dövr.
Demoqrafik əlamətlər - cinsi, yaşı, nikah vəziyyəti (hüquqi / fak
tiki), vətəndaşı olduğu ölkə, anadan olduğu ölkə, milliyyəti /etnik qrupu,
ana dili, dinə etiqadı, diri doğulmuş uşaqların ümumi sayı.
İqtisadi əlamətlər - siyahıyaalma vaxtı iqtisadi fəallıq statusu, məş
ğulluğu, iqtisadi fəaliyyət növü (sahə), məşğulluq statusu (muzdlu işçilər,
işverənlər, istehsal kooperativlərinin üzvləri və i. a.), iş yeri, əlavə məş
ğulluğu, işsiz qaldığı müddət, yaşamaq üçün əsas vəsait mənbəyi,
himayənin tipi, gəliri, hər gün işə getmək üçün istifadə etdiyi nəqliyyat
növü, iş gününün uzunluğu, iş yerinə gedib-qayıtmağa sərf olunan vaxt.
Təhsil əlamətləri - təhsil səviyyəsi, savadlılıq, ali məktəblərə dava
miyyət, peşə hazırlığı, ixtisası.
Ev təsərrüfatları və ailə münasibətləri ilə əlaqədar əlamətlər xüsusi ev təsərrüfatında əsas şəxsə münasibəti, ailədə statusu, müəyyən
yaşda uşaqların sayı, ailənin iqtisadi fəal üzvlərinin sayı, himayədə
olanların sayı. Ev təsərrüfatı özünü müstəqil surətdə zəruri qida məh
sulları ilə təmin edən, təsərrüfat yaratmaq üçün hər hansı başqa bir şəxslə
birləşmək arzusunda olmayan bir nəfərdən, yaxud da ümumi büdcə
əsasında öz gəlirlərini birləşdirən və təsərrüfatı birlikdə idarə edən bir
neçə nəfərdən ibarət ola bilər. Onlar qohumluq münasibətlərində ola və
ya olmaya bilərlər.
Xüsusi ev təsərrüfatlarının xarakteristikası - xüsusi ev təsərrüfatı
nın tipi, onun həcmi, ev təsərrüfatının iqtisadi fəal üzvlərinin, müəyyən
yaşda uşaqların, pensiya yaşda olan şəxslərin sayı, mənzildən istifadə
forması (fərdi və ya kollektiv istifadə), mənzilə görə icarə haqqı, ev təsər
rüfatında istifadə olunan avtomobillərin sayı, telefonun mövcud olması;
Əmək fəaliyyətinin olmamasının xarakteristikası - əmək qabiliyyə
tinin olmaması, uzun müddət davam etməsi (altı aydan çox), nöqsan və
əlillik (əmək qabiliyyətinin olmamasının müəyyən edilmiş olduğu
adamlara), əmək qabiliyyətinin olmamasının səbəbləri;
Mənzilin və digər yaşayış binalarının xarakteristikası - yaşayış
binasmın və sahibliyin tipi, yaşayış binalarının yerləşdiyi yer, bir və ya
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bir neçə ev təsərrüfatına məxsus olan mənzil, sakinlərin sayı, otaqların
sayı, mətbəxin, su təchizatı, vanna otağının, kanalizasiyanın mövcudluğu,
qızdırıcı sistemin, təbii (sıxılmış) qazm, elektrikin olub-olmaması;
Yaşayış evinin yerləşdiyi binaların xarakteristikası - tikintinin tipi,
binada olan mərtəbələrin və mənzillərinin sayı, inşa olunduğu vaxt,
tikilərkən hansı materialdan istifadə edildiyi.
Ayrı-ayn kateqoriyalardan olan şəxslərin qeydiyyata alınması, əlamət
lərin və təsnifləşdirmələrin müəyyən olunması, yaşayış binalarının xarak
teristikası, siyahıyaalmanın aparılmasına dair hazırlanmış xüsusi
metodika ilə həyata keçirilir.
5.2. Əhalinin siyahıya alınması ilə əlaqədar hazırlıq işlərinin
aparılması
Əhalinin siyahıya alınması ilə əlaqədar hazırlıq işləri aşağıdakı mərhə
lələrə bölünür:
1) Siyahıyaalmanın aparılması üçün hüquqi əsasların yaradılması. Bu,
o deməkdir ki, siyahıyaalma haqqmda qanun qəbul edilir, yaxud da sə
rəncam imzalanır. Bəzi ölkələrdə isə siyahıyaalmanın aparılması konsti
tusiyada xüsusi maddədə təsbit olunur. Əhalini siyahıya alarkən aşağıda
kıların həyata keçirilməsi zəruridir: a) siyahıyaalmanın miqyası və vaxtının
müəyyən edilməsi; b) siyahıyaalmanın aparılması üçün zəruri vəsaitin
ayrılması; c) siyahıyaalma aparılarkən əhalinin suallara düzgün cavab
verməsinin təmin olunması üçün hüquqi təəhhüdlərin müəyyən edilməsi;
d) siyahıyaalmanı aparan şəxslərin (sayıcıların) faktları düzgün qeyd
etmələri üçün hüquqi öhdəliklərin (qaydaların) müəyyən edilməsi; e)
əhalinin verdiyi informasiyaların həqiqəti əks etdirməsinin təmin olunması.
2) Aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan verən büdcənin
tərtib və təsdiq edilməsi: a) siyahıyaalmaya cəlb edilmiş şəxslərin əmə
yinin haqqının ödənilməsi üçün smetanın tərtib olunması; b) siyahıyaalma zamanı istifadə olunacaq avadanlıq və materialların əldə edilməsi;
c) göstərilən müxtəlif növ xidmətlərin dəyərinin və icarəyə götürülmüş
binaların haqqının ödənilməsi.
3) Əlaqələndirici mərkəzin yaradılması. Bu mərkəz tədbirin həyata
keçirilməsinin hüquqi əsaslarının yaradılması və smetanın tərtib olunma
sını öhdəsinə götürür, siyahıyaalma vərəqindəki sualların tərtib olunması,
siyahıyaalmanın aparılmasına dair təqvim planının, toplanan məlumat
ların işlənməsi və nəticələrinin yayılması proqramlarının hazırlanmasına
cavabdehlik daşıyır. Əhalinin siyahıya alınması dövlət statistika orqan131

larma (məsələn, Azərbaycanda Dövlət Statistika Komitəsinə, ABŞ-da
Siyahıyaalma Bürosuna, İtaliyada Statistika İnstitutuna, Rusiya Federa
siyasında Federal Dövlət Statistika Xidmətinə) həvalə edilir.
4) Siyahıyaalmanı aparmaq üçün kadrların seçilməsi və hazırlanması;
5) Yaşayış məntəqələrinin sahələrinin dəqiqləşdirilməsi və xəritəmaterialların hazırlanması. Bu tədbirin həyata keçirilməsi siyahıyaalma
zamanı bütün əhalinin əhatə olunması üçün lazımdır. Rayonların
xəritələrinə və şəhərdəki məhəllələrin planlarına, habelə əhalinin sayı
haqqındakı məlumatlara əsasən rayonun (şəhərin) ərazisi “siyahıyaalma
sahələri”nə bölünür. Siyahıyaalma sahələrinin sərhədləri adətən inzibatiərazi vahidlərinin sərhədi ilə uyğun gəlir ki, bu da siyahıyaalma üzərində
nəzarətin həyata keçirilməsini və əldə edilmiş materialların sonrakı
mərhələlərdə işlənməsini asanlaşdırır.
Siyahıyaalmanm metodologiyasını, aparılması vasitələrini, proqramı
nı, siyahıyaalma vərəqində sualların qoyuluşunu, onların ardıcıllığını,
məlumatların toplanmasının üsul və qaydalarını, siyahıyaalma heyətinin
“yükünü” və s. məsələlərini təkmilləşdirmək məqsədilə əhalinin sınaq
siyahıyaalınması aparılır. Məlum olduğu kimi 2009-cu il aprelin 13-22-də
Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınması aparılmışdır.
Buna daha yaxşı hazırlaşmaq və onu müvəffəqiyyətlə aparmaq üçün
2008-ci ilin eyni vaxtında Şamaxı rayonunda sınaq siyahıyaalınması
həyata keçirilmişdir. Deməli, hər hansı bir rayonda (şəhərdə) başdan-başa
aparılan müşahidə bir növ “baş məşq” xarakteri daşıyır. Ümumiyyətlə
sınaq siyahıyaalmasının təbii şəraitinə, əhalinin tərkibinə və onun ərazi
üzrə yerləşməsinin xarakterinə görə bir-birindən fərqlənən bir neçə
rayonda aparılması məqsədəuyğundur.
Əhalinin siyahıya alınmasının müvəffəqiyyətlə aparılması və uğurla
başa çatdırılması xeyli dərəcədə onun məqsədi və əhəmiyyəti, aparılması
qaydası və müddətləri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində yaxşı
təşkil olunmuş izahat işlərindən asılıdır. Məsələn, siyahıyaalmaya hazırlıq
dövründə qəzet və jurnallarda çoxlu sayda məqalələr və qısa məlumatlar
dərc olunmalı, radio verilişlərində izahat işləri aparılmalı, televiziya
kanallarında xüsusi filmlər nümayiş etdirilməli, internetdə ayrıca səhifə
açılmalı, kütləvi tirajla əyani vəsait və şüarlar çap olunmalı, sərgilər, vit
rinlər düzəldilməli, zərf, təqvim, avtoqələm dəsti, açıqcalar buraxılmalı,
siyahıyaalma ərəfəsində qəzetlərdə bu hadisəyə həsr edilmiş və əhalini bu
çox mühüm tədbirdə fəal iştirak etməyə çağıran baş məqalələr dərc
olunmalı, xüsusi buraxılışlar olmalıdır. Bütün bunlar siyahıyaalmanı
müvəffəqiyyətlə başa çatdırmağa imkan verə bilər.

5.3. Siyahıyaalmanm növləri və aparılması metodikası
Siyahıyaalma xüsusi təşkil olunmuş müşahidənin növlərindən biridir.
Onun əsas vəzifəsi hər hansı bir toplunu əmələ gətirən vahidlərin hər bi
rini statistik formulyarda qeyd etmək, öyrənmək və əldə edilmiş məlu
matlara əsasən onların hamısına birlikdə xarakteristika verməkdən
ibarətdir.
Statistik siyahıyaalmaların iki növü vardır. Bunlardan birinin mahiy
yəti ondan ibarətdir ki, formulyar müəssisədə aparılan ilk uçot məlumat
larına əsasən doldurulur. Və bunu bir qayda olaraq statistika orqanlarının
rəhbərliyi ilə müəssisənin işçiləri həyata keçirirlər. Siyahıyaalmanm
ikinci növündə isə formulyar faktlarla xüsusi təşkil olunmuş qeydəalma
qaydasında doldurulur.
Siyahıyaalmanm ikinci növünün bariz nümunəsi əhalinin siyahıyaalın
masıdır. Çünki əhali haqqmda məlumatın toplanması yalnız sorğu yolu
ilə, faktların xüsusi formada qeydə alınması əsasında mümkündür.
Əhalinin siyahıya alınmasının səciyyəvi cəhətlərindən biri bu işin im
kan daxilində hər şeydən əvvəl hər hansı bir tarixə həyata keçirilməsidir.
Və buna görə də əhali siyahıya alınarkən ən mühüm məsələlərdən biri
onun sayının müəyyən edildiyi “qəti zamanın” (anın) müəyyən olun
masıdır. Qəti zaman kimi bir qayda olaraq siyahıyaalmanm aparılması
üçün ilin ayının, ayın gününün, günün saatının müəyyən edilməsi nəzərdə
tutulur. Məsələn, müstəqillik dövründə - 1999-cu ildə ölkəmizdə əhalinin
siyahıya alınması aparılarkən qəti zaman kimi yanvarın 26-dan 27-nə
keçən gecə saat 12 (24), 2009-cu ildə isə aprelin 13-dənl4-nə keçən gecə
saat 12 (24) müəyyənləşdirilmişdi. Bu, o deməkdir ki, aprelin 13-də gecə
saat 12-dən əvvəl ölənlər və 12-dən sonra doğulanlar siyahıya alınma
malı, 12-dən əvvəl doğulanlar və 12-dən sonra ölənlər isə siyahıya alın
malıdır. Bu, onunla əlaqədardır ki, həmin vaxt əhalinin böyük əksəriyyəti
evdə olur və buna görə də onları yaşadıqları yerlərdə (müvəqqəti yaşa
yanlar da daxil olmaqla) qeydiyyata almaq mümkündür. Bu zaman işdə
və ümumiyyətlə evdən kənarda, lakin həmin yaşayış məntəqəsində olan
şəxslər də yaşayış yerləri üzrə qeydiyyata alınır. Daimi yaşayış yeri
olmayan şəxslər (köçərilər və evsizlər) isə “ələ keçdikləri” yerlərdə qey
diyyata götürülür. Mehmanxanalarda, xəstəxanalarda, istirahət evlərində,
sanatoriyalarda yalnız başqa yerlərdə yaşamağa yeri olmayan şəxslər
qeydiyyata alınır. Siyahıyaalma qısa müddətdə, bir neçə gün ərzində, ilin
insanların az hərəkətdə (yerdəyişmədə) olduğu vaxt aparılır. Bu zaman
iqlim şəraiti də nəzərə alınır. Ölkənin təbii-iqlim şəraiti əlverişli olmayan
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rayonlarında siyahıyaalmanın müəyyən edilmiş vaxtdan əw əl aparılması
məqsədəuyğundur.
Dünya ölkələrinin əksəriyyətində əhalinin siyahıya alınması haqqında
məlumatlar vərəqindən” istifadə olunmaqla ənənəvi metodla aparılır. Siyahıyaalma vərəqinin doldurulmasında müxtəlif üsullardan istifadə edilir.
Başqa sözlə, onu ya bu iş üçün ayrılmış xüsusi sayıcılar doldurur, yaxud
da özüqeydetmə üsulundan istifadə edilir. Göründüyü kimi, sorğu üsu
lunda siyahıyaalma vərəqi sayıcı tərəfindən doldurulur və həmin sənəd
həmişə onda olur. Özü qeydetmə isə o deməkdir ki, siyahıyaalma vərəqi
doldurulmaq üçün əhaliyə paylanır və sayıcılara sənədin doldurulmasına
kömək göstərmələri tövsiyə olunur. Özüqeydetmə ucuz başa gəldiyinə və
əməliyyatların sürətləndirilməsinə imkan verdiyinə görə daha faydalı
hesab olunur. Lakin sorğu üsulu ölkələrin çoxunda yüksək keyfiyyətli
siyahıyaalma materiallarının əldə olunmasını təmin edir.
Siyahıyaalma vərəqində müşahidə proqramına uyğun olaraq suallar
nəzərdə tutulur. Siyahıyaalmanın metodundan, sorğunun və materialların
sonrakı mərhələlərdə işlənməsi üsullarından asılı olaraq siyahıyaalma
vərəqinin forması müxtəlif ola bilər. Fərdi siyahıyaalma vərəqi bir nəfər
haqqında məlumatların yazılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin
siyahıyaalma vərəqi bir mənzildə və yaxud yaşayış binasında yaşayan,
yaxud da ev təsərrüfatının bütün üzvləri haqqında məlumat toplanmasına
imkan verir. Müasir siyahıyaalmalarda bir ev təsərrüfatı haqqında məlu
mat toplanması üçün nəzərdə tutulan siyahıyaalma vərəqələrindən daha
geniş istifadə olunur.
Suallara verilən cavabların əksəriyyəti rəqəmlərlə, bəziləri isə (milliy
yəti, məşğulluğu, iş yeri) sözlə yazılır. Məlumatların toplanması yalnız
əsas sualları özündə əks etdirən ixtisar olunmuş siyahıyaalma vərəqindən,
tam (çoxsuallı) siyahıyaalma vərəqindən istifadə olunmaqla həyata
keçirilir.
Siyahıyaalma vərəqindən istifadə olunmaqla əhalinin ənənəvi metodla
siyahıya alınması ilə yanaşı digər metodlardan da istifadə edilir. Belə ki,
dünyanın bir sıra ölkələrində siyahı (cədvəl), habelə digər inzibati mən
bələrdən və müayinələrdən (başdan-başa, yaxud da seçmə müşahidəsi)
istifadə olunur. Toplanan məlumatların hadisəni tam əhatə etməsindən və
dəqiqliyindən asılı olmayaraq onlar tələb olunan səviyyədə “işlənmədikdə” keyfiyyəti xeyli aşağı düşür. Odur ki, siyahıyaalma başa çatdıqdan
sonra müəyyən olunmuş müddətdə toplanmış məlumatların elmi əsaslarla
işlənməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
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5.4. Əhalinin siyahıya alınmasına nəzarətin həyata keçirilməsi, əldə
edilmiş materialların işlənməsi və yayılması
Siyahıyaalmanın aparılması və əldə edilmiş məlumatların keyfiyyətinə
nəzarətin həyata keçirilməsi siyahıyaalmaya hazırlıq işlərinin nəticələ
rinin qeydiyyata alınması və işlənməsinin bütün mərhələlərində çox bö
yük rol oynayır. Siyahıyaalmadan əvvəlki mərhələdə evlərin siyahısının
tərtib olunması və kartoqrafıya materiallarının hazırlanmasının keyfiyyə
tinə nəzarət olunması xüsusilə vacibdir. Siyahıyaalma özüqeydetmə üsulu
ilə aparıldıqda siyahıyaalma vərəqinin respondentlərə paylanması üzə
rində nəzarəti həyata keçirmək lazımdır. Nəzarətetmə bir qayda olaraq
siyahıyaalmanın başlandığı gündən sonrakı gün həyata keçirilməlidir. Bu,
elə başlanğıcdan yol verilən nöqsanları aradan qaldırmağa və sonrakı
günlərdə yüksək keyfiyyətə nail olunmasının təmin edilməsinə imkan
vermiş olur. Belə nəzarətetmə həmçinin təlimatların dəqiqləşdirilməsi,
bir-iki nəfər əməkdaşın hazırlanması, bəzilərinə irad tutulması və s.
tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan verir.
Siyahıyaalmanın gedişində məlumatların keyfiyyətinə nəzarətin ən ge
niş yayılmış metodu tam və ya seçmə yoxlamaların aparılmasıdır. Yox
lama bütün hallarda siyahıyaalmanın hər hansı bir mərhələsində həyata
keçirilən işlər üzərində nəzarət olunmasını nəzəri cəhətdən təmin edir.
Lakin belə yoxlama baha başa gələ və çox vaxt tələb edə bilər. Ona görə
də seçmə yoxlamaların aparılmasına üstünlük verilir. Seçmə yoxlama
larda məlumatlar bloklar üzrə qruplaşdırılır.
İşlər fasiləsiz xarakter daşıdıqda və nəticələrin qruplar üzrə qruplaşdırılması mümkün olmadıqda yoxlama üçün fasiləsiz seçmə nəzarəti
üsulundan istifadə edilə bilər. Yoxlamanın digər metodlarından (məsələn,
subyektiv üsuldan) da istifadə olunması mümkündür. Məlumatların kodlaşdırılması mərhələsində yoxlamalara xüsusi diqqət yetirilir. Buraxılmış
nöqsanların aşkara çıxarılması və düzəldilməsində redaktə etmə başlıca
əhəmiyyət kəsb edir.
Siyahıyaalmanın gedişində və o başa çatdıqdan sonra əhalinin tama
milə uçota alınmasını yoxlamaq məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata ke
çirilir. Bir neçə yaşayış yeri olan adamlar üçün siyahıyaalma vərəqi ilə
yanaşı xüsusi blank doldurulur və onun təkrarən siyahıya alınmaması
üçün arayış verilir. Siyahıyaalma başa çatdıqdan sonra əldə edilmiş
məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə yaşayış binalarında
(10%-də) seçmə müşahidəsi aparılır. Siyahıyaalmanın bütün mərhələlə
rində ayrılmış maliyyə vəsaitindən istifadə olunması üzərində ciddi
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nəzarət qoyulur.
Siyahıyaalma vərəqələrində qeyd edilmiş və toplanmış məlumatlar
ümumiləşdirilməlidir. Bu məqsədlə kodlaşdırılmış qeydlər hesablanır,
ayrı-ayrı ərazilər və ölkə üzrə yekunlaşdırılır, habelə yaşa, cinsə, milliy
yətə, təhsilinə, nikah vəziyyəti və sair əlamətlərinə görə qruplara bölünür.
Ərazi çərçivəsində əlamətlərin və ona cavab verə bilən qruplaşdırmanın
əlaqələndirilməsi siyahıyaalma materiallarının işlənməsinin proqramı
deməkdir. Hər bir ərazi və ölkə üzrə əhalinin sayı haqqında məlumatların
əks etdirildiyi yüzlərlə, minlərlə cədvəl tərtib olunur. Əhalinin siyahıya
alınması zamanı tərtib olunan cədvəllərdə əks etdirilən göstəricilərin sayı
bəzi hallarda bir neçə milyona çatır. Siyahıyaalma materiallarının tam
işlənməsi bir neçə il ərzində həyata keçirilə bilər. Siyahıyaalmanın
nəticələri bir neçə cildlik xüsusi nəşrlərdə çap olunur. Bununla yanaşı
siyahıyaalmanın nəticələri internet saytlarında yerləşdirilə bilər. Siyahıyaalma materiallarından istifadəyə olan tələbatı daha yaxşı ödəmək
məqsədilə informasiyaların kompüterləşdirilmiş məlumat bazalarında
yerləşdirilməsi daha münasibdir. Makro-məlumat bazalarının yaradılması
da vacib məsələlərdən biridir.
5.5. Əhalinin siyahıya alınmasının təşkili sahəsində beynəlxalq
təcrübə
Statistik müşahidənin təşkil edilməsinin başlıca forması olan siyahıyaalma xarici ölkələrdə də geniş yayılmışdır.
Belə müşahidənin formalarından biri necə deyərlər “qısa qeydlərə”
əsaslanan siyahıyaalmadır. Bu, dəyişkən başlanğıca, inkişaf mərhələsinə
və dəyişən sonluğa malik uzunmüddətli proseslər üzərində fasiləsiz ola
raq müşahidə aparılması formasıdır. Bu müşahidə statistik qeydiyyatın
aparılmasına əsaslanır. Qeydiyyat müşahidə vahidləri üzərində nəzarətin
həyata keçirilməsi və öyrənilən göstəricilərə müxtəlif amillərin təsirinin
qiymətləndirilməsi üçün aparılır. Qeydiyyat vərəqində hər bir müşahidə
vahidi kompleks göstəricilər sistemi ilə xarakterizə edilir. Onlardan bir
qrupu müşahidənin aparıldığı vaxt ərzində dəyişmiş olur və bir dəfə qeyd
edilir. Digər göstəricilərdən bəzilərinin dəyişdiyi vaxt məlum olmur və
onlar dəyişdikcə yeniləşdirilir. Üçüncü qrup göstəricilər dinamika göstə
riciləridir və yeniləşəcəkləri dövr qabaqcadan məlum olur. Bu göstərici
lərin hamısı tədqiq olunan toplunun bütün vahidləri tam öyrənilənədək
saxlanılır.
Aşağıdakı məsələlər həll edilmədən qeydiyyatın təşkili və aparılması
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mümkün deyildir: 1) müşahidə vahidlərinin nə vaxt qeydiyyat vərəqinə
daxil edilməsi və nə vaxt siyahıdan çıxarılması; 2) hansı informasiyaların
saxlanılması; 3) məlumatların hansı mənbələrdən götürülməsi; 4) infor
masiyanın tez-tez dəyişdirilməsi və tamamlanması.
Statistika işləri təcrübəsində əhalinin qeydiyyata alınması digər hadisə
və proseslərin qeydiyyata alınmasından fərqlənir. Əhalinin qeydiyyata
alınması ölkə sakinlərinin müntəzəm olaraq adbaad siyahısının tərtib edil
məsi deməkdir. Bu prosesdə müşahidənin proqramı ümumi əlamətlərlə
məhdudlaşır. Bunlara əhalinin cinsi, anadan olduğu tarix və yer, nikaha
daxil olduğu tarix (bu məlumatlar bütün müşahidə dövrü ərzində dəyiş
məz qalır) və nikah vəziyyəti (dəyişən əlamət) aiddir. Qeydiyyatda bir
qayda olaraq yalnız sənədlərlə rəsmiləşdirilmiş olan dəyişən əlamətlər
üzrə informasiya saxlanılır.
Qeydiyyat vərəqinə doğulan və xaricdən gələn hər bir şəxs üzrə infor
masiya yazılır. Ölən, yaxud da daimi yaşamaq üçün başqa Ölkələrə gedən
şəxslər haqqında olan məlumatlar qeydiyyat vərəqindən çıxarılır. Əha
linin qeydiyyatı ölkənin ayrı-ayrı regionları üzrə aparılır. Yaşayış yeri
dəyişdikdə müşahidə vahidi haqqında məlumat onun yaşamaq üçün
getdiyi yeni əraziyə ötürülür. Qeydiyyatın aparılması çox mürəkkəb
olduğu və bu işin həyata keçirilməsi böyük məbləğdə vəsait tələb etdiyi
üçün müşahidənin bu formasından əsas etibarilə əhalisinin sayma görə
kiçik, lakin mədəni səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə (əsas etibarilə
Avropa ölkələrində) istifadə olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, istər əhalinin qeydə alınması, istərsə də toplu
vahidlərinin müşahidə ilə əhatə olunduğu istənilən qeydəalma özündə
əlamət haqqında məhdud miqdarda məlumatları əks etdirir. Odur ki,
qeydiyyatın aparılmasının xüsusi təşkil olunmuş, o cümlədən də əhalinin
siyahıya alınmasının müəyyən edilmiş qaydada öyrənilməsi zəruridir.
5.6. Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması tarixindən
Məlum olduğu kimi, indiki müstəqil Azərbaycan təqribən 200 ilə ya
xın bir müddətdə əvvəlcə Çar Rusiyasının, sonra isə keçmiş Sovet İttifa
qının tərkibində olmuşdur. Odur ki, bu dövrdə əhalinin siyahıya alınması
sahəsində görülən işlərin nəzərdən keçirilməsi az əhəmiyyət kəsb etmir.
Rusiya imperiyasında əhalinin ilk dəfə siyahıya alınması 1897-ci ildə
9 fevral (28 yanvar) vəziyyətinə aparılmışdır. Siyahıyaalma zamanı
şəhərlərdə özüqeydetmə, kənd yerlərində isə sorğu üsulundan istifadə
olunmuş və aşağıdakı üç əhali kateqoriyası nəzərə alınmışdır: 1) mövcud
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əhali; 2) daimi (oturaq) əhali; 3) təhkim olunmuş əhali. Hesablama əsas
etibarilə mövcud əhali üzrə aparılmış, üç formada siyahıyaalma vərəqin
dən istifadə olunmuşdur. “A” formasında kənd icmalarmdakı XVIII-XIX
əsrlərdəki xəzinə torpaqlarına malik olub, yardımçı işlər görmək üçün
bütöv kəndləri ilə birlikdə xəzinə və xüsusi sənaye müəssisələrinə təhkim
olunmuş kəndlilər nəzərdə tutulmuşdur. Kəndli təsərrüfatları (bu formanı
hesablayıcı doldurmalı idi), “B” formasında kəndlərin daxilində sahibkar
təsərrüfatları, xüsusi evlər və həyətlər, “V” formasında isə şəhərlərdə
yaşayan əhali (özüqeydetmə qaydasında) siyahıya alınmışdır. Lakin əhali
siyahıyaalma ilə əlaqədar kifayət qədər maarifləndirilmədiyinə görə hə
min formaların çox hissəsi sayıcılar tərəfindən doldurulmuşdur. Siyahıyaalma vərəqələri siyahıyaalmaya kənd yerlərində 20-30 gün, şəhərlərdə isə
5-10 gün qalmış paylanmış və doldurulmuşdur. Sonra isə şəhərlərdə
fevralın 9 və 10-da, kənd yerlərində isə 9-12-də doldurulmuş vərəqələri
sayıcılar toplamış və onlarda qəti zaman vəziyyətinə müəyyən düzəlişlər
etmişlər.
Siyahıyaalma vərəqinə aşağıdakı 14 sual daxil edilmişdi: təsərrüfat və
ailə başçısına münasibət, yaşı, cinsi, nikah vəziyyəti, hansı təbəqəyə
(zümrəyə) aid olması, ictimai vəziyyəti və ya rütbəsi (vəzifəsi, silki), ana
dan olduğu yer, qeydiyyatda olduğu yer, daimi yaşadığı yer (müvəqqəti
getmişdirsə və ya müvəqqəti yaşayırsa bu barədə qeyd aparılmaqla),
etiqad etdiyi din, ana dili, savadlılığı (oxuya bilirmi, oxumuşdurmu, təh
sillə əlaqədar kurs qurtarmışdırmı?), məşğulluğu, sənəti, vəzifəsi və ya
nəyə xidmət etməsi, ayrıca göstərilməli olan göstəricilər: əsas peşəsi, əsas
yaşayış mənbəyi, əlavə yaşayış mənbəyi). Kənd yerlərində bu suala cavab
verərkən həm də hərbi mükəlləfiyyətə münasibəti, fiziki qüsuru, yaxud da
mənəvi sarsıntı keçirib-keçirməməsinin göstərilməsi tələb olunurdu.
Proqramda milliyyət və məşğulluq məsələləri ilə əlaqədar suallar nəzərdə
tutulmamışdı. Siyahıyaalma vərəqində dini etiqadı və hərbi mükəlləfiy
yətlə əlaqədar sualların nəzərdə tutulması əhalinin müəyyən hissəsini
qorxu altında saxlayırdı.
Siyahıyaalma materialları əsas etibarilə əl ilə işlənmişdir. Bu isə onun
işlənmə müddətinin uzanmasına səbəb olmuşdu. Məşğulluq, ana dili və
savadlılıqla əlaqədar suallar çox çətinliklə işlənmişdir. Siyahıyaalmamn
materialları iki cilddə və iki dildə (rus və fransız dillərində) dərc olun
muşdu. Müəyyən nöqsanlarına baxmayaraq əhalinin 1897-ci ildə
aparılmış siyahıya alınması XIX əsrin axırlarında Rusiya əhalisinin sayı
və tərkibi haqqında yeganə düzgün mənbə olmuşdur.
Bütün ölkə əhalisini əhatə edən 1897-ci ildə aparılmış siyahıyaalma

ilə 1926-cı ildə aparılmış siyahıyaalma arasındakı dövrdə “kiçik” siyahıyaalmalar da aparılmışdır. Belə siyahıyaalmaları aparmaqda məqsəd
əhali haqqında məhdud məlumat əldə etməkdən, yaxud da ayrı-ayrı
ərazilər üzrə əhalinin sayının müəyyən edilməsindən ibarət olmuşdur.
Məsələn, 1917-ci ildə kənd təsərrüfatı və şəhər siyahıyaalmaları aparıl
mışdır. Bu siyahıyaalmalarda təsərrüfat üzvlərinin, qaçqınların, əsirlərin
sayının, əhalinin yaşı və cinsinin müəyyən edilməsi vəzifəsi qarşıya
qoyulmuşdu. 1918-ci ildə (2 iyun vəziyyətinə) Peterburq əhalisinin;
1920-ci ildə (28 avqust vəziyyətinə) Vətəndaş müharibəsi şəraitində aclıq
və dağıntıların, kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması ilə birlikdə sənaye
müəssisələrinin qısa uçota alınması ilə yanaşı, Sovet Rusiyası əhalisinin
70%-ə qədərindən bir qədər çoxunu əhatə edən siyahıyaalma aparıl
mışdır. 1923-cü ildə (15 mart vəziyyətinə) şəhərlərdə və şəhər tipli
qəsəbələrdə əhalinin siyahıyaalınması həyata keçirilmişdir.
1926-cı ildə 17 dekabr vəziyyətinə ümumittifaq miqyasında əhalinin
siyahıya alınması aparılmışdır. Siyahıyaalmanı yaşayış evlərini gəzməklə
sayıcılar sorğu üsulu ilə aparmışlar. Əsas siyahıyaalma sənədi şəxsi
vərəqə və ailə xəritəsi olmuşdur. Şəxsi vərəqədə aşağıdakı suallar nəzərdə
tutulmuşdu: soyadı, adı, atasının adı, cinsi, yaşı, hansı xalqın nümayən
dəsi olması, ana dili, doğulduğu yer, siyahıyaalma yerində yaşadığı
müddət, nikah vəziyyəti, savadlılığı, fiziki çatışmazlığı, psixi durumu,
məşğuliyyəti (əsas və köməkçi məşğuliyyəti ayrıca göstərilməklə), çalış
dığı sahə, işsizlər üçün isə - işsiz qaldığı müddət, əvvəlki məşğulluğu,
yaşamaq üçün vəsait mənbəyi (işsizlər üçün). Şəxsi vərəqədə cəmi 15
sual, əlavə suallarla birlikdə 30-a yaxın sual nəzərdə tutulmuşdu. Əlavə
suallar əsas etibarilə əsas və əlavə məşğuliyyət, sosial vəziyyət, peşə və iş
yerləri ilə əlaqədar məsələlərə həsr edilmişdi.
Şəxsi vərəqə ilə yanaşı şəhərlərdə və şəhər tipli qəsəbələrdə ailə
xəritələri də doldurulmuşdu. O, əlahiddələşmiş təsərrüfatı olan hər bir ailə
və şəxs üzrə tərtib olunmuşdur. Bunu tərtib etməkdə məqsəd hər bir ailə
nin tərkibini və mənzil şəraitini səciyyələndirən məlumatlar toplamaqdan
ibarət olmuşdur. Ailə xəritəsində 20 sual nəzərdə tutulmuşdu. Yalnız
mövcud əhalinin qeydiyyata alındığı şəxsi vərəqədən fərqli olaraq ailə
xəritəsinə ailənin daimi üzvü olan bütün şəxslər daxil edilmişdi. Bu,
şəhərlərdə həm mövcud, həm də daimi əhalinin sayını müəyyən etməyə
imkan vermişdir. 1926-cı ildə aparılmış siyahıyaalma sənədlərindən biri
də “sahiblik cədvəli” olmuşdur. Bu sənəd şəhər tipli yaşayış yerlərində
hər bir torpaq sahəsinə və onun üzərindəki tikililərə sahib olan şəxs üzrə
ayrılıqda tərtib olunmuş və qarşıya qoyulan məqsəd torpaqdan, tiki
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lilərdən, mənzillərdən və qeyri-yaşayış binalarından istifadə olunmasını
qeydiyyata almaq, habelə şəhərlərin abadlığına xarakteristika verməkdən
ibarət olmuşdur.
Əhali növbəti dəfə 1937-ci ildə 6 yanvar vəziyyətinə siyahıya alınmış
və bu sorğu yolu ilə aparılmışdır. Bu siyahıyaalma zamanı ilk dəfə olaraq
fərdi blanklardan (şəxsi vərəqələrdən) deyil, mənzillər üzrə, mənzillər
daxilində isə ailələr üzrə doldurulan siyahı formasında blankdan istifadə
edilmişdir. Siyahıyaalma proqramına aşağıdakı 14 sual daxil edilmişdi:
cinsi, yaşı, milliyyəti, ana dili, dini, nikah vəziyyəti, savadı, tədris müəs
sisəsinin adı (təhsil alanlar üçün), kurs və ya sinif, təhsil səviyyəsi, məş
ğuliyyəti, iş yeri, ictimai qrupu. Yalnız mövcud əhali siyahıya alınmışdır.
Siyahıyaalmanm nəticələri qabaqcadan verilmiş proqnoza uyğun gəlmə
diyinə görə qənaətləndirici, daha dəqiq desək, düzgün hesab olunmamış
dır. Lakin sonralar - 1990-cı illərin əvvəllərində 1937-ci ildə aparılmış
siyahıyaalma zamanı əhalinin sayının düzgün müəyyən olunduğu sübuta
yetirilmişdir.
1939-cu ildə əhali 17 yanvar vəziyyətinə sorğu üsulu ilə siyahıya alın
mışdır. Və bu zaman siyahıyaalma vərəqindən istifadə edilmişdir. Siyahıyaalma vərəqi bir neçə nəfər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Siyahıyaalmanm proqramına aşağıdakı 16 sual daxil edilmişdi: ailə başçısına münasi
bəti, yaşamağın xarakteri (daimi və ya müvəqqəti), daimi yaşadığı yer və
oradan çıxdığı vaxt (müvəqqəti yaşayanlar üçün), siyahıyaalma yerində
olmayanlar (müvəqqəti olaraq başqa yaşayış məntəqələrinə getmişlər
üçün), cinsi, yaşı, nikah vəziyyəti, milliyyəti, ana dili, vətəndaşlığı,
savadı, təhsil müəssisəsinin adı və oxuduğu pillə (oxuyanlar üçün), orta
və ya ali məktəbi qurtarması, məşğulluğu və ya yaşamaq üçün digər
vəsait mənbəyi, iş yeri, ictimai qrupu. Mövcud və daimi əhali siyahıya
alınmışdır. İlk dəfə sayıcıların öz sahələrindəki evlərə baş çəkmələrinə
icazə verilmişdi. Siyahıyaalma başa çatdıqdan sonra 10 gün müddətində
nəzarət yoxlamalar aparılmışdır. 1939-cu ildə aparılmış siyahıyaalma
zamanı qəbul edilmiş qaydalar və metodoloji müddəalar sovet haki
miyyəti illərində - 1959, 1970, 1979 və 1989-cu illərdə demək olar ki,
olduğu kimi saxlanılmışdır.
1959-cu ildə əhalinin siyahıyaalınması 15 yanvar vəziyyətinə aparıl
mışdır. Əvvəlki siyahıyaalmalardan fərqli olaraq onun materiallarının
işlənməsi tamamilə mexanikləşdirilmiş və mərkəzləşdirilmiş qaydada
aparılmışdır. Bu siyahıyaalma əhalinin perspektiv sayının hesablan
masının elmi cəhətdən təşkili və əsaslandırılmasına imkan vermişdir.
1970-ci ildə də əhalinin siyahıya alınması 15 yanvar vəziyyətinə
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aparılmışdır. O zaman ölkədə ilk dəfə əhalinin siyahıya alınmasında seç
mə üsulundan istifadə edilmişdir. İki növ siyahıyaalma vərəqindən isti
fadə olunmuşdur. Bunlardan birində 11 sual nəzərdə tutulmuş və hər dörd
yaşayış evindən 3-ü üzrə doldurulmuşdur. İkincisində isə əlavə olraq 7
sual nəzərdə tutulmaqla, hər dörd yaşayış evindən biri (25%-lik seçmə)
üzrə tərtib olunmuşdur. Bundan başqa evlərdə və şəxsi həyətyanı
təsərrüfatlarda məşğul olan əmək qabiliyyətli hər bir şəxs üçün ayrıca
sorğu vərəqi, bir sıra iri şəhərlərdə gündəlik miqrasiyanı öyrənmək üçün
işçilərin və təhsil alanların hər gün yaşadığı yerdən iş yerinə, yaxud da
təhsil aldıqları yerə gedib-qayıtmaqla əlaqədar hərəkətlərini, yəni
gündəlik miqrasiyanı özündə əks etdirən blank doldurulmuşdur.
1979-cu ildə əhali 17 yanvar vəziyyətinə siyahıya alınmışdır. Bu vaxt
tamamilə yeni siyahıyaalma vərəqindən istifadə edilmişdir. Siyahıyaalma
vərəqi həm də EHM-ə daxil edilmək üçün ilkin informasiyanın daşıyıcısı
olmuşdur ki, bu da öz növbəsində bu işlə məşğul olan heyətin yükünün
azalmasına, məlumatların müqayisə olunmasının sadələşdirilməsinə
imkan vermişdir.
1989-cu ildə əhalinin siyahıya alınması 12 yanvar vəziyyətinə aparıl
mışdır. Əvvəlki siyahıyaalmalardan fərqdi olaraq bu siyahıyaalmada ilkin
informasiyalar EHM-ə yeni optik hesablayıcı qurğudan - “Blank-6”-dan
istifadə olunmaqla daxil edilmişdir. Bu, əhalinin siyahıyaalma vərəqələ
rində nəzərdə tutulan suallara verdikləri cavablan maşının oxuya biləcəyi
rəqəm işarələri ilə kodlaşdırmağa imkan vermişdir.
SSRİ dağıldıqdan sonra indiki müstəqil dövlətlərin hamısında bir və
ya iki dəfə əhalinin siyahıya alınması aparılmışdır. Azərbaycan Respubli
kasında bu çox mühüm dövlət əhəmiyyətli tədbir 1999 və 2009-cu illərdə
bayata keçirilmişdir. Hər iki halda ailə üçün nəzərdə tutulan siyahıyaalma
vərəqindən istifadə olunmuşdur.
1999-cu ildə siyahıyaalma yanvarın 27-i vəziyyətinə aparılmış və
siyahıyaalma vərəqində aşağıdakı suallar nəzərdə tutulmuşdu: soyadı, adı,
atasının adı; ev təsərrüfatında (ailədə) birinci yazılmış şəxslə qohumluq
münasibəti (əri, arvadı, oğlu, qızı, atası, anası, qardaşı, bacısı, gəlini,
kürəkəni, qaynatası, qaynanası, babası, nənəsi, nəvəsi, digər qohumluq
münasibətləri, qohum deyildir), cinsi, müvəqqəti qaibdir, doğulduğu tarix
(tamam olmuş yaşı), doğulduğu yer (dövlət), milliyyəti, ana dili, vətən
daşlığı (dövlət göstərilir), nikah vəziyyəti; əgər oxuyursa, oxuduğu tədris
müəssisəsinin növü (ali təhsil müəssisəsi, orta ixtisas təhsili müəssisəsi,
orta ümumtəhsil məktəbi və s.), təhsili (ali, natamam ali, orta ixtisas,
ümumi orta, peşə təhsili, ibtidai, təhsili yoxdur, ancaq oxuyub yazmağı
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bacarır), yaşamaq üçün gəlir mənbəyi və sosial vəziyyəti; işləyirsə əsas iş
yerinin adı və fəaliyyət növü, peşəsi, yaxud da vəzifəsi; işləmirsə, nə
vaxtdan işləmir və iş axtarıran, ev təsərrüfatının yerləşdiyi yaşayış bina
sının növü (fərdi evdir, fərdi evin bir hissəsidir, aynca mənzildir, ümumi
(kommunal mənzildir, yaşayış yeri yoxdur və s.), mənzilin avadanlığı
(elektriki, qaz xətti, sıxılmış (balon) qazı, mərkəzi istilik sistemi, sobası,
su xətti, kanalizasiya xətti, vanna otağı, telefonu, göstərilən şəraitin heç
biri yoxdur), mənzilin sahəsi (ümumi sahə - kv.m., yaşayış sahəsi kv.m., yaşayış otaqlarının sayı və i.a.).
Göründüyü kimi suallar çox əhatəlidir və siyahıyaalma vərəqində
məntiqi ardıcıllıqla düzülmüşdür. Başqa sözlə, suallar elə yerləşdirilmiş
dir ki, sonrakı suallara verilən cavabların düzgünlüyünə əvvəlki suallara
verilmiş cavablara əsasən nəzarət etmək mümkün olsun. Məsələn, nikahın
bağlanması və təhsil adamın yaşı ilə əlaqədardır. Odur ki, yaşla bağlı sual
nikah və təhsillə bağlı sualdan əvvəl qoyulmuşdur. Çünki adamın yaşı
haqqında məlumata malik olduqda onun nikaha daxil olması və təhsili
haqqında suallara verişmiş cavabların düzgün olub-olmamasına nəzarət
etmək mümkün olur. Məşğulluq (vəzifə) da öz növbəsində təhsillə
əlaqədardır. Ona görə də təhsil haqqında sualın məşğulluq haqda sualdan
əvvəl qoyulması tamamilə qanunauyğundur. Siyahıyaalma materiallarının
hər bir ailə üzrə ayrılıqda işlənməsini təmin etmək üçün ölkəmizdə 1999cu ildə aparılmış siyahıyaalmada siyahıyaalma vərəqinə “ailədə birinci
yazılmış şəxslə qohumluq münasibəti” sualı daxil edilmişdi.
Ölkəmizdə 2009-cu ildə siyahıyaalma aprelin 13-ü vəziyyətinə aparıl
mış, siyahıyaalma vərəqində nəzərdə tutulan sualların əhatə dairəsi
genişləndirilmiş və sualların sayı 35-ə çatdırılmışdır ki, bunların da 6-ı
insanların sırf məişət şəraiti ilə bağlı olmuşdur.
Siyahıyaalma zamanı iki sənəddən istifadə olunmuşdur. Bunlardan
biri “Sorğu vərəqəsi”, digəri isə “Siyahıyaalma vərəqəsi” adlandırıl
mışdır. Sorğu vərəqəsində aşağıdakı suallar nəzərdə tutulmuşdu: 1) ev
təsərrüfatı daxilində sıra nömrəsi, ailə daxilində sıra nömrəsi; 2) soyadı,
adı, atasının adı; 3) ev təsərrüfatında birinci yazılmış şəxslə qohumluq
münasibəti (əri, arvadı, oğlu, qızı, atası, anası, qardaşı, bacısı, gəlini,
kürəkəni, qaynatası, qaynanası, babası, nənəsi, nəvəsi, nəticəsi, digər
qohumu, qohum deyil); 4) cinsi; 5) doğulduğu tarix; 6) doğulduğu yer; 7)
vətəndaşlığı; 8) milliyyəti; 9) ana dili; 10) nikah vəziyyəti; 11) 15 və
yuxarı yaşlı qadınlar üçün: a) nikaha neçə yaşında daxil olub; b)
siyahıyaalmaya qədər neçə uşaq doğub; c) onların neçəsi sağdır; 12)
müvəqqəti qaibdir. Qaibolmanın səbəbi və qaibolma müddəti; 13) bu
142

yaşayış məntəqəsində daimi yaşayır; 14) bu yaşayış məntəqəsində nə
vaxtdan yaşayır; 15) bundan əvvəl yaşadığı yer harada yerləşir - Azər
baycan Respublikasının ərazisindəmi yerləşir, əgər Azərbaycan Respub
likası ərazisində yerləşmirsə Azərbaycana gəlməkdə məqsəd - işləməyə,
təhsil almağa, əvvəlki yaşayış yerinə qayıtmışdır, digər səbəblər; 16)
qaçqın, yaxud da məcburi köçkün olması; 17) 2008-ci ilin aprel ayında
yaşadığı rayonun, şəhərin, başqa ölkədirsə ölkənin adı; 18) təhsili (ibtidai
ümumi, əsas ümumi, orta ümumi, texniki peşə, orta ixtisas, natamam ali,
ali, diplomdan sonrakı təhsil, digər, diplom üzrə ixtisası, təhsili yoxdur);
19) oxuyub-yazmağı bacarırmı; 20) hal-hazırda oxuyursa, oxuduğu tədris
müəssisəsinin növü (ibtidai ümumtəhsil məktəbi, əsas ümumtəhsil
məktəbi, orta ümumtəhsil məktəbi, peşə məktəbi, lisey, orta ixtisas təhsili
müəssisəsi, ali təhsil müəssisəsi, aspirantura, doktorantura, digər təhsil
müəssisəsi, heç yerdə oxumur); 21) məktəbəqədər müəssisəyə (uşaq
bağçasına) gedirmi (məktəbə getməyən 3-5 yaşlı uşaqlar üçün); 22)
yaşayış üçün gəlir mənbəyi (əmək fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan
gəlirlər, təqaüd, pensiya, əlilliyə görə pensiya, müavinətlər, işsizliyə görə
müavinətlər, digər dövlət təminatı, əmanətlər, əmlakın icarəyə, yaxud
kirayə verilməsindən əldə edilən gəlir, himayədədir, digər gəlir mənbə
ləri; 23) siyahıyaalmaya bir həftə qalmış gəlir gətirən hər hansı bir fəaliy
yətlə məşğul olması, yəni işləməsi; 24) iqtisadiyyatın hansı sahəsində
çalışması (kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, sənaye, tikinti,
ticarət, nəqliyyat, rabitə və informasiya texnologiyaları, maliyyə fəaliy
yəti, təhsil, elm, səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, dövlət ida
rəetməsi, müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət və incəsənət, digər sahə);
25) məşğulluq statusu (muzdla işləyən, muzdsuz işləyən - şəxsi müəs
sisədə: ailə, kəndli və ev təsərrüfatında. Fərdi qaydada, əmək haqqı
almadan ailəyə məxsus müəssisədə; sahibkar - muzdla işçi cəlb etməklə,
muzdla işçi cəlb etmədən; yuxarıda göstərilən məşğulluq statusuna uyğun
deyildir; 26) məşğuliyyəti (hazırkı iş yeri üzrə peşəsi, vəzifəsi, yaxud
yerinə yetirdiyi işin adı); 27) iş yerinin yaşadığı rayonun (şəhərin, qəsəbə
nin, kəndin) ərazisində yerləşməsi; 28) işləmirsə, son bir ay ərzində iş
axtarıbmı; 29) münasib iş təklif olunarsa yaxın iki həftə ərzində işə
başlaya bilərmi?
“Siyahıyaalma vərəqəsi”ndə (l№ -li forma) evdə yaşayanların siyahısı
verilmiş və əslində əhalinin mənzil şəraiti öyrənilmişdir. Bununla əlaqə
dar olaraq “Siyahıyaalma vərəqəsin”ndə aşağıdakı suallar nəzərdə tutul
muşdur: 1) ev təsərrüfatının yerləşdiyi yaşayış binasının növü (fərdi ev
dir, fərdi evin hissəsidir, ayrıca mənzildir, ümumi (kommunal) mənzildir,
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idarə, müəssisə və təşkilatın inzibati binasıdır, internat evidir, uşaq evidir,
yataqxanadır, mehmanxana otağıdır, digər yaşayış binasıdır, yaşayış üçün
istifadə olunan qeyri-yaşayış binasıdır, çadırdır, vaqondur, yaşayış yeri
yoxdur); 2) yaşayış binasının (mənzilin) mənsubiyyəti (şəxsi mülkdür,
dövlət mülkiyyətidir, bələdiyyə mülkiyyətidir, mənzil və ya mənzil-tikinti
kooperativinə və digər hüquqi şəxslərə məxsusdur, nazirliyə, idarəyə və
təşkilata məxsusdur, başqa şəxslərdən icarəyə götürülmüşdür); 3) evin
bayır divarlarının materialı (daş, panel, dəmir-beton, monolit-beton, kər
pic, çiy kərpic, qarışıq materiallar, digər; 4) mənzilin abadlığı (elektrik,
şəbəkə qazı, sıxılmış balon qazı, elektrik plitəsi, şəbəkə istilik sistemi,
soba-qaz, odun, kömür, su xətti, digər su mənbəyi, şəbəkədən verilən isti
su, fərdi qızdırıcı ilə verilən isti su, kanalizasiya xətti, vanna otağı, yaxud
duş, mətbəx, telefon vasitəsi, kompüter, internetə çıxış, göstərilənlərin
heç biri yoxdur; 5) mənzil sahəsi (ümumi sahə kv.m.), yaşayış sahəsi
(kv.m.), yaşayış otaqlarının sayı); 6) ev təsərrüfatı (ailə) üzvlərinə məxsus
başqa yaşayış evinin (mənzilin) mövcudluğu (ev təsərrüfatı üzvlərindən
hər hansı birinin hazırda yaşadığı evdən başqa evi (mənzili) varmı, əgər
varsa, onlardan neçəsi şəxsi mülkdür, sayı göstərilir.
Nəticə
- Əhalinin siyahıya alınması statistika orqanlarının ən mühüm vəzifə
lərindən biridir. Əhalinin siyahıya alınmasının özünə məxsus bir sıra
səciyyəvi cəhətləri vardır;
- Siyahıyaalma başdan-başa, yaxud da seçmə müşahidəsi formasında
aparıla bilər. Çünki bunlar bir sıra sosial-iqtisadi və demoqrafik vəzifələri
yerinə yetirməyə imkan verir;
- Əhalinin siyahıya alınması ilə əlaqədar hazırlıq işləri müxtəlif mər
hələlərə bölünür. Bunların da hər birində müxtəlif vəzifələrin yerinə
yetirilməsi qarşıya qoyulur;
- B ir sıra məsələləri bir daha nəzərdən keçirmək, onları təkmilləş
dirmək məqsədilə siyahıya almadan çox-çox əvvəl sınaq siyahıyaalmaları
aparılır. Bir növ baş məşq həyata keçirilir;
- Siyahıyaalmanı uğurla başa çatdırmaq üçün ən mühüm məsələlərdən
biri də kütləvi informasiya vasitələrində məqsədyönlü izahat işlərinin
aparılmasıdır;
- Statistik siyahıyaalmaların iki növü vardır. Onun birinci növündə
formulyar müəssisədə aparılan ilk uçot məlumatlarına əsasən doldurulur.
İkinci növündə isə formulyar qeydəalma qaydasında doldurulur. Əhalinin
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siyahıya alınmasında ikincidən istifadə olunur;
- Əhalinin siyahıya alınmasının başlıca məsələlərindən biri də “qəti
zaman”m müəyyən edilməsidir. Qəti zaman dedikdə ilin ayının, ayın
gününün, günün saatının müəyyən edilməsi başa düşülür;
- Ölkələrin əksəriyyətində əhalinin siyahıya alınmasında xüsusi bir
sənəddən - “siyahıyaalma vərəqi”ndən istifadə olunur. Həmin sənədin
doldurulmasında iki üsuldan istifadə edilə bilər: 1) sənədi sayıcılar
doldurur; 2) sənədi özüqeydetmə qaydasında şəxsin özü doldurur;
- Siyahıyaalmanın gedişində və o, başa çatdıqdan soma bu işin nə
dərəcədə müvəffəqiyyətlə aparıldığını müəyyənləşdirmək üçün seçmə
qaydasında nəzarət yoxlamalar aparılır;
- Əhalinin siyahıya alınmasının təşkili sahəsində beynəlxalq miqyasda
müsbət təcrübə toplanmışdır. Bu təcrübədən istifadə edən ölkələrdə siyahıyaalma daha uğurla həyata keçirilir;
- Azərbaycan Respublikasının da tərkibinə daxil olduğu çar Rusiya
sında və keçmiş Sovet İttifaqında 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970,
1979 və 1989-cu illərdə geniş proqram əsasında əhalinin siyahıya
alınması aparılmış və bunlar bir-birindən bir sıra cəhətlərinə görə
fərqlənmişdir;
-M üstəqil Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınması
1999 və 2009-cu illərdə aparılmış və bu zaman beynəlxalq təcrübədən
istifadə olunmuşdur.
Təhlil üçün suallar
- Əhalinin siyahıya alınmasının nə kimi səciyyəvi cəhətləri vardır?
- siyahıyaalmanın proqramı digər proqramlardan hansı cəhətlərinə
görə fərqlənir?
- Əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq işləri hansı mərhələlərdən
keçir və onların hər birində hansı tədbirlər görülür?
- Sınaq siyahıyaalmaları aparmaqda məqsəd nədir?
- Əhalinin siyahıya alınması üçün kütləvi informasiya vasitələrində
maarifləndirmə işlərinin aparılması nə ilə əlaqədardır?
- Siyahıyaalmanın hansı növləri vardır?
- Siyahıyaalmanın “qəti zamanı” nə deməkdir və onun ilin hansı
fəslində aparılması daha məqsədəuyğundur?
- Dünya ölkələrinin çoxunda əhali siyahıya alınarkən “siyahıyaalma
vərəqi”ndən istifadə edilir. Onun doldurulmasının hansı qaydaları vardır?
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- Siyahıyaalma vərəqində hansı suallar nəzərdə tutula bilər?
- Siyahıyaalma vərəqində sualların yerləşdirilməsinin ardıcıllığına
diqqət yetirilməsinin nə kimi əhəmiyyəti vardır?
- Hansı nəzarətetmə tədbirlərindən istifadə olunur?
- Azərbaycanın da tərkibinə daxil olduğu çar Rusiyasında və keçmiş
Sovet İttifaqında hansı illərdə geniş proqram əsasında əhalinin siyahıya
alınması aparılmışdır?
-M üstəqil Azərbaycan Respublikasında hansı illərdə əhalinin siya
hıya alınması aparılmışdır və onların hansı fərqləndirici cəhətləri vardır?

VI FƏSİL
ƏMƏK BAZARI STATİSTİKASI
6.1. Əmək bazan statistikasının əsas anlayışlan və vəzifələri
Əmək bazarı statistikasının əsas anlayışlarına iqtisadi fəal əhali, məş
ğulluq və işsizlik, iş vaxtı və ondan istifadə, əmək münaqişələri daxildir.
Əmək bazarı statistikasının məlumatlarından dövlətin sosial-iqtisadi
siyasətinin işlənib hazırlanmasında istifadə olunur. Məşğulluq və işsizlik
səviyyəsi isə iqtisadiyyatın vəziyyəti və inkişafını səciyyələndirən çox
mühüm makroiqtisadi göstəricilərdir. Əhalinin həyat səviyyəsi və
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin rəqabət qabiliyyətini təhlil edərkən bu
göstəricilərdən geniş istifadə olunur.
Ölkəmizdə bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaş
ması ilə əlaqədar olaraq əmək bazarı statistikasının göstəricilər sistemində
və onların hesablanması metodologiyasında bir sıra dəyişikliklər
olmuşdur. Belə ki, hazırda ölkəmizdə bu sahədə beynəlxalq qaydalardan
istifadə olunur. Ölkədə məşğulluq, işsizlik, əmək haqqı və s. barədə
beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilir, əhalinin məşğulluq statusuna görə
qruplaşdırılması, məşğulluğun özünün təsnifləşdirilməsi, habelə iqtisadi
fəal əhalinin vəziyyəti haqqında metodoloji məsələlərin hazırlanması və
istifadə edilməsi beynəlxalq standartlara əsaslanır.
Bütün bunlara uyğun olaraq əmək bazarı statistikası aşağıdakı
vəzifələri yerinə yetirir:
- iqtisadi fəal əhali, iqtisadiyyatın sahələri və müxtəlif peşələr üzrə
onun sayı və məşğulluğu, habelə işsiz əhali haqqında cari məlumatları
toplayır, işləyir və təhlil edir;
- işçi qüvvəsinin hərəkəti haqqında məlumatları öyrənir;
- əmək ehtiyatları balansını tərtib edir;
- vaxt fondu və onun quruluşu haqqmda məlumatları toplayır, təhlil
edir, iş vaxtından istifadə göstəricilərini hesablayır;
- əmək münaqişələri haqqmda məlumat toplayır, sahələr və başvermə
səbəbləri üzrə onları səciyyələndirən göstəriciləri hesablayır.
6.2. İqtisadi fəal əhali, məşğulluq və işsizlik, onları ifadə edən
göstəricilər
Məşğul və işsiz əhali ikisi birlikdə ölkənin işçi qüvvəsini əmələ gəti
rir. Buna iqtisadi ədəbiyyatda həm də “iqtisadi fəal əhali” deyilir.
Fikrimizi bir qədər də sadələşdirsək, deyə bilərik ki, əhalinin, əmtəə və
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xidmətlərin istehsalı prosesində iştirak etmək üçün öz əməyini təklif
etmək iqtidarında olan hissəsinə iqtisadi fəal əhali deyilir. Beynəlxalq
statistika standartlarında göstərilir ki, “iqtisadi fəal əhali” termini istifadə
olunduğu müddətin uzunluğundan asılı olaraq iki cəhətdən nəzərdən
keçirilə bilər: 1) bir günə və ya bir həftəyə bərabər qısa zaman kəsiyində
mövcud olan iqtisadi fəal əhali. Bu əhali kateqoriyası həmin dövr üçün
iqtisadi fəal əhali hesab oluna bilər və əslində “işçi qüvvəsi” anlayışına
uyğun gəlir; 2) uzun bir müddəti əhatə edən dövr üzrə iqtisadi fəal əhali.
Bu əhali kateqoriyasına ölkədə mövcud olan bütün iqtisadi fəal əhali
daxildir.
Hər hansı bir konkret dövr üzrə əhalinin daha çox istifadə olunan
hissəsini ifadə edən əsas göstərici işçi qüvvəsidir.
Ölkə əhalisinin ümumi sayında iqtisadi fəal əhalinin nə kimi rol oyna
dığına xarakteristika vermək üçün aşağıdakı düsturla “əhalinin iqtisadi
fəallığı” əmsalı hesablanır:
Əhalinin iqt. fəal. - İFƏ/ƏÜS x 100
Burada: Əhalinin iqt. fəal. - əhalinin iqtisadi fəallığı əmsalı;
İFƏ - iqtisadi fəal əhali;
ƏUS - əhalinin ümumi sayı deməkdir.
İqtisadi fəal əhali iki hissədən (kateqoriyadan) ibarətdir :1) məşğul
əhali; 2) işsiz əhali.
Məşğulluq iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi və əhalinin həyat səviy
yəsinin yüksəlməsinə təsir göstərən mühüm amillərdən biri, dövlətin so
sial siyasətinin başlıca tərkib hissəsidir. “Məşğulluq haqqında” Azərbay
can Respublikasının qanununda onun sosial-iqtisadi mahiyyəti belə
müəyyən edilmişdir: “Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
və əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olma
yan və bir qayda olaraq onlara qazanc (gəlir) gətirən hər hansı bir fəa
liyyətdir”. Qanunda məşğul əhali kateqoriyasına hansı şəxslərin aid edil
məsi də özünün konkret və aydın ifadəsini tapmışdır. Qanunun “məşğul
şəxslər” adlanan ikinci fəslində deyilir: “məşğul şəxslərə aşağıdakılar
aiddir: muzdla işləyən, o cümlədən əmək müqaviləsi ilə tam və ya tam
olmayan iş vaxtı ərzində haqq müqabilində iş görən, habelə haqqı
ödənilən başqa işi (xidməti) olanlar; sahibkarlıq, fərdi əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olanlar, mülkiyyətində torpaq sahəsi olanlar; haqqı ödənilən
vəzifəyə seçilən, təyin və ya təsdiq edilənlər; Azərbaycan Respublika
sının silahlı qüvvələrində və Azərbaycan Respublikasının qanunverici
liyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə xidmət

edənlər; əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, məzuniyyət, ixtisasar
tırma, tətil, istehsalatın dayanması və ya başqa səbəblərlə əlaqədar iş
yerlərində müvəqqəti olmayanlar; Azərbaycan Respublikasının ərazisində
daimi əsaslarla haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilər
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; Azərbaycan Respublikasının hü
dudlarından kənarda qanuni əsaslarla əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları”.
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor
Ş.M.Muradov göstərilən fəaliyyət növlərini aşağıdakı üç qrupda
birləşdirir: 1) İqtisadiyyatda haqqı ödənilən fəaliyyətlə məşğul olanlar; 2)
Azərbaycan Respublikasının ordusunda xidmət edənlər; 3) istehsalatdan
ayrılmadan təhsil alanlar.32
Birinci qrupa daxil olanlar cəmiyyətin maddi və mənəvi sərvətini
yaradanlardır. İkinci qrupa aid edilən şəxslər ölkəmizin təhlükəsizliyini
təmin etmək üçün zəruri sahələrdə məşğul olanlardır. Üçüncü qrupa
daxil olanlar isə təbii yolla əmək qabiliyyətli yaş mərhələsini ötmüş
əhalinin yerini doldurmaq üçün ehtiyatda olan və hazırlanan nəsildir.
Milli hesablar sistemində məşğulluq anlayışı istehsalın miqyası
anlayışı ilə əlaqəli şəkildə şərh olunur. Məsələyə bu cür yanaşılması o
deməkdir ki, ictimai tələbatı ödəmək üçün əmtəə və xidmətlərin istehsal
olunduqları sahələrdə çalışan şəxsləri məşğul əhaliyə aid etmək lazımdır.
Özlərinin şəxsi istehlakının ödənilməsi üçün əmtəə və xidmətləri istehsal
edən ev təsərrüfatlarında çalışan şəxslər isə məşğul əhaliyə aid edilmir.
Bu, məşğulluq və istehsal göstəricilərinin əlaqəli şəkildə təhlil olun
masına imkan verir.
Hər hansı bir şəxsin məşğul əhaliyə aid edilib-edilməməsini müəyyən
ləşdirərkən “bir saat” meyarından istifadə olunur. Bu, o deməkdir ki,
hesabat dövründə bircə saat iqtisadi fəaliyyət sahəsində çalışan şəxs
məşğul əhali sırasına aid edilə bilər. Beynəlxalq standartlarda hesabat
dövrü dedikdə bir həftə və ya bir gün nəzərdə tutulur. Bir saat
meyarından istifadə olunması qısamüddətli, təsadüfi və digər qeyrimüntəzəm məşğulluq növləri də daxil olmaqla, ölkədə mümkün ola bilən
bütün məşğulluq növlərinin əhatə edilməsinin zəruriliyi ilə əlaqədardır.
Bu, iqtisadi təhlildə bütün əmək məsrəflərini istehsal olunan məhsulun
həcmi, iqtisadi fəaliyyətdən əldə edilən gəlirin ümumi məbləği və s.-lə
müqayisə etməyə imkan verir. Bundan başqa, bir saat meyarı işsizliyin
müəyyən edilməsinin başlıca “aləti”dir.
32 Ş.M.Muradov. insan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər. B., “Elm” nəşriyyatı,
2004-cü il, s. 173.
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Məşğul və iqtisadi fəal əhalinin sayı haqqında məlumatlara əsasən
aşağıdakı düsturla məşğulluq əmsalı hesablanır:
Əməşğ. = MƏ / IFƏ xlOO
Burada: Əməşg - məşğulluq əmsalı;
MƏ - məşğul əhali deməkdir
Məşğulluq əmsalı əhalinin ümumi sayı, cinsi və ayrı-ayrı yaş qrupları
üzrə hesablanır.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ümumi sayı, iqtisadi fəal və
məşğul əhali haqqında 6.1 cədvəlində verilmiş məlumatlara əsasən
mühakimə yürütmək olar.
Cədvəl 6.1
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəal və məşğul əhalinin sayı
(ilin axırma, min nəfər)33
Göstəricilər

1995

2000

2005

2010

2011

2012

Əhalinin ümumi sayı

7643,5

8114,3

8553,0

9111,1

9235,1

9356,5

İqtisadi fəal əhali

3641,3

3748,2

4168,0

4587,4

4626,1

4688,4

Məşğul əhali

3613,0

3704,5 Г 3850,2

4329,1

4375,2

4445,3

94,4

94,6

94,8

Məşğulluq səviyyəsi, %lə

99,2

98,8

92,4

6.1
cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, 1995-ci ilə nisbətən
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı 1713,0 min nəfər və
ya 22,4%, o cümlədən iqtisadi fəal əhalinin sayı 1047,1 min nəfər və ya
28,8%, məşğul əhalinin sayı isə - 832,3 min nəfər və ya 23,0% artmışdır.
Məşğulluq səviyyəsinə gəldikdə isə bu göstərici müqayisə aparılan
dövrdə 4,4 bənd azalmışdır. Bunun başlıca səbəbi yeni iş yerləri
yaradılmasına nisbətən əhalinin ümumi, habelə iqtisadi fəal əhalinin
sayının daha sürətlə artması nəticəsində əhalinin ümumi sayında iqtisadi
fəal əhalinin xüsusi çəkisinin yüksəlməsidir. Belə ki, əhalinin ümumi
sayında iqtisadi fəal əhalinin xüsusi çəkisi 1995-ci ildə 47,6%-ə bərabər
olduğu halda, bu göstərici 2012-ci ildə 50,1% təşkil etmişdir.
Əhalinin iqtisadi fəallıq və məşğulluq səviyyəsi ayrı-ayrı cins və yaş3

qrupları üzrə də hesablanır və təhlil olunur.
Beynəlxalq miqyasda müqayisə aparmaq üçün məşğul əhalinin sayı 10
və bundan yuxarı yaşda olan şəxslərin sayı ilə müqayisə edilir. Müqayisə
üçün belə bir yaş həddinin götürülməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir
çoxunda bu yaşda olan uşaqların əməyindən istifadə olunması ilə
əlaqədardır.
İşsizlərə 16 və bundan yuxarı yaşda olan aşağıdakı şəxslər daxil edilir.
Nəzərdən keçirilən dövrdə: a) işləməyən və ya gəlir gətirən işlə məşğul
olmayan şəxslər; b) iş axtaranlar; c) işləməyə hazır olan şəxslər. Hər han
sı bir şəxsi işsizlər siyahısına daxil edərkən bu meyarların üçü də nəzərə
alınmalıdır. İş axtarmaq dedikdə, sözün əsl mənasında, ürəkdən, canfə
şanlıqla iş axtarılması nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, dövlət məşğulluq xid
mətinə, idarə və müəssisələrin müdiriyyətinə, mətbuatda dərc olunan
elanlara müraciət edən, öz işini təşkil etməyə cəhd göstərən şəxslər fəal
iş axtaranlar hesab olunur. Məşğulluq xidməti tərəfindən oxumağa və
yenidən hazırlığa göndərilən şəxslər də işsizlərin tərkibinə daxil edilir.
Fəal surətdə iş axtaran və iş tapılan kimi işləməyə hazır olan şagird və
tələbələr, əlillər və pensiyaçılar da işsiz hesab edilirlər. İşsizlərin sayının
bu qaydada müəyyən edilməsi beynəlxalq statistika standartlarına (bey
nəlxalq əmək təşkilatının metodologiyasına) uyğun gəlir. Rəsmi işsizlərə
işi və gəlir mənbəyi olmayan əmək qabiliyyətli əhali, yaşadığı ərazidə
məşğulluq mərkəzində münasib işlə təmin olunmaq üçün qeydiyyata
alınmış iş axtaran və işə başlamağa hazır olan şəxslər daxildir.
Məşğulluq haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıda göstərilən
şəxslər rəsmi işsiz hesab edilə bilməzlər: a) məşğulluq xidmətinə müra
ciət etdikdən sonra 10 gün müddətində təklif olunan iki münasib işdən
imtina edən şəxslər; b) ixtisası olmayan və ilk dəfə iş axtaran, iki dəfə
peşə hazırlığı keçməkdən, yaxud da təklif olunan haqqı ödənilən işdən
imtina edən şəxslər; c) məşğulluq xidmətində qeydiyyatdan keçdikdən
sonra 10 gün müddətində üzürlü səbəb olmadan münasib işlə təmin
olunmaq, yaxud da işsizlik statusu almaq üçün maraqlı olmayan şəxslər.
Beynəlxalq əmək təşkilatının metodologiyasından fərqli olaraq 16 yaşdan
aşağı şəxslər; pensiyaçılar; əmək qabiliyyətli yaşda olub gündüz təhsil
müəssisələrində oxuyan, iş axtaran və işləməyə hazır olan şagirdlər və
tələbələr rəsmi işsiz hesab olunmurlar.
Azərbaycan Respublikasında məşğulluq xidmətləri orqanlarında rəsmi
işsiz statusu alan şəxslərin sayı 1995-ci ildə 28,3 min nəfər, 2003-cü ildə
54,4 min nəfər, 2006-cı ildə 53,9 min nəfər , 2007-ci ildə 50,7 min nəfər,
2008-ci ildə 44,5 min nəfər, 2009-cu ildə 41,1 min nəfər, 2010-cu ildə

33 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. “Səda” nəşriyyatı, Bakı, 2010, s. 92-93.2013, s.92-93 .
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39.0 min nəfər, 2011-ci ildə 38,3 min nəfər, 2012-ci ildə isə 36,8 min
nəfər olmuşdur.
İşsiz əhali iqtisadi fəal əhalinin 1995-ci ildə 0,8%-ni, 2003-cü ildə
1,4%-i, 2006-cı ildə 1,3%-ni, 2007-ci ildə 1,2%-ni, 2008-ci və 2009-cu
illərdə 1,0%-ni, 2012-ci ildə isə 5,2%-ni təşkil etmişdir. İşsiz statusu olan
şəxslərin cins tərkibində də təxminən oxşar mənzərə müşahidə olunur.
Belə ki, məşğulluq xidmətində rəsmi işsiz statusu alanların tərkibində kişi
və qadınların xüsusi çəkisi 2000-ci ildə müvafiq olaraq 44,1 və 55,9%-ə,
2005-ci ildə 48,4 və 51,6%-ə, 2010-cu ildə 56,4 və 43,6%-ə, 2011-ci ildə
57.0 və 42,1%-ə, 2012-ci ildə isə 57,9 və 42,1%-ə bərabər olmuşdur.
Azərbaycan dövləti işsizliyin səviyyəsini aşağı salmaq və iqtisadi fəal
əhalinin məşğulluğunun yaxşılaşdırılması üçün konkret tədbirlər görüb
həyata keçirir. Belə ki, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iq
tisadi inkişafı Dövlət Proqramında (2004-2008-ci illər)”, “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramf’nda və regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul
edilmiş digər sənədlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin uğurlu icrası nəticə
sində 2004-2013-cü illər ərzində ölkədə 1,2 milyondan çox yeni, o
cümlədən 900 min daimi iş yeri açılıb.
İşsizliyin səviyyəsinə xarakteristika vermək üçün aşağıdakı düsturla
işsizlik əmsalı hesablanır:

Burada: Əişsizlik - işsizlik əmsalı;
İS - işsizlərin sayı deməkdir.
İşsizlik əmsalı işsizlərin ümumi sayı və işsiz statusu verilmiş şəxslərin
sayı nəzərə alınmaqla hesablana bilər. Bu göstərici birinci halda
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına, ikinci halda isə
məşğulluq xidmətində rəsmi qeydiyyata alınmış işsizlər üzrə hesablanan
işsizlik əmsalı adlanır.
tşsizlərin sayını hesablayarkən ölkəmizdə və digər ölkələrdə müxtəlif
amillərin təsiri ilə baş verən problemləri nəzərə almaq və həll etmək
lazımdır. Burada söhbət işçilərin uzunmüddətli məzuniyyətə göndəril
məsindən gedir. Bu zaman işçilər formal olaraq işverənlərlə əlaqə saxla
salar da, onların çoxu başqa iş axtarır və onu tapan kimi işə başlamağa
hazır olurlar. Xarici təcrübənin təhlili göstərir ki, digər ölkələrdə də belə
hallara rast gəlinir. Lakin inzibati məzuniyyətin müddəti 2-3 həftə, ən ço
xu bir ay olur. Bu müddətdən sonra həmin şəxslər işsizlər kateqoriyasına

daxil edilir.
Əhalinin məşğulluq probleminin öyrənilməsi ilə əlaqədar metodolo
giyaya uyğun olaraq müdiriyyətin təşəbbüsü ilə əmək haqqı ödənilmədən
6 aydan artıq müddətə məzuniyyətə göndərilən şəxslər məşğul əhalinin
tərkibinə daxil edilmir. Lakin əmək üzrə cari statistik hesabatlarda
müddətindən asılı olmayaraq inzibati məzuniyyətdə olan şəxslərin hamısı
məşğul əhalinin tərkibində göstərilir. İnzibati məzuniyyətdə olan şəxslər
rəsmi işsiz hesab olunan və işsizliyə görə müavinət alan şəxslərə nisbətən
daha ağır vəziyyətdə olduğuna görə işsizliyin müəyyən olunmasına bəzi
düzəlişlər etmək lazımdır. Bu, rəsmi surətdə işsiz hesab olunan və mə
zuniyyətə göndərilmə müddəti başa çatdıqdan sonra işverənlərlə formal
əlaqə saxlayanlar arasında fərq qoyulmasına imkan vermiş olardı.
İşsizlik haqqında məlumatlar cins, yaş və ailə vəziyyəti üzrə də təhlil
olunur. İşsizlərin sayı təhsil və peşələrə görə də öyrənilir. Bunlarla yanaşı
işsizliyin davametmə müddəti haqqında məlumatlar da işlənib hazırlanır.
Statistikada işsizliyin başa çatmış və başa çatmamış müddəti göstəricilə
rinin hesablanması da ən mühüm məsələlərdən biridir.
Başa çatmış işsizliyin davametmə müddəti dedikdə, şəxsin iş axtar
mağa başladığı gündən işə düzələnədək olan müddət nəzərdə tutulur.
Başa çatmamış işsizliyin davametmə müddəti isə işin axtarılmasına
başlayan gündən nəzərdən keçirilən dövrədək olan müddətə deyilir.
İqtisadi qeyri-fəal əhali dedikdə işçi qüvvəsinin tərkibinə daxil ol
mayan (iqtisadi fəal əhali üçün müəyyən edilmiş yaş həddindən aşağı
yaşda olan şəxslər də daxil olmaqla) əhali nəzərdə tutulur. İqtisadi qeyrifəal əhalinin sayını əhalinin ümumi sayından işçi qüvvəsinin sayını
çıxmaq yolu ilə də müəyyən etmək olur.
İqtisadi qeyri-fəal əhalinin tərkibinə aşağıdakılar daxildir:
-gündüz ümumtəhsil, dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas və ali
məktəblərində təhsil alan şagird və tələbələr (magistrlər də daxil
olmaqla), dinləyici və kursantlar;
- yaşa (qocalığa) görə və güzəştli şərtlərlə, habelə ailə başçısını itir
diyinə görə pensiya alan şəxslər;
- əlilliyə görə pensiya alan şəxslər;
- ev təsərrüfatlarında məşğul olan, uşaqlara xidmət göstərən şəxslər;
- iş axtarmağı dayandırmış, bütün ümidlərini itirmiş, lakin hər an işlə
məyə hazır olan şəxslər;
- gəlir mənbəyindən asılı olmayaraq işləməyi zəruri hesab etməyən
şəxslər.
Əmək qabiliyyətli yaşda olan iqtisadi qeyri-fəal əhali haqqında məlu
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Əişsiziik = İS / İFƏ x 100

matları təhlil edərkən işləmək arzusunda olan və işləmək arzusunda olma
yan əhali kateqoriyalarını bir-birindən fərqləndirmək laxımdır. İşləmək
arzusunda olan əhali özü də aşağıdakı qruplara bölünür: a) nəzərdən
keçirilən dövrdə iş axtaran, lakin işləməyə hazır olmayan şəxslər; b) işlə
mək istəyən, lakin iş axtarmayan, o cümlədən uzunmüddətli axtarışdan
sonra usanıb ümidsizliklə üzləşən şəxslər. İqtisadi qeyri-fəal əhali
haqqında məlumatlar da cins və yaş qrupları, təhsil səviyyəsi və digər
əlamətlərə görə də təhlil olunur.
6.3. Əhalinin məşğulluq statusuna görə təsnifləşdirilməsi
Ölkəmizdə əhalinin məşğulluq statusuna görə təsnifləşdirilməsi 1993cü ildə qəbul olunmuş beynəlxalq prinsiplərə uyğunlaşdırılmışdır.
Məşğulluğa görə yalnız iqtisadi fəal əhali (yəni məşğul və işsiz əhali)
təsnifləşdirilir. Məşğulluq statusu əslində cəmiyyətdə hər bir fərdin
vəziyyətinin müəyyən edilməsi deməkdir. Məşğulluq statusu üzrə qruplar
muzdlu iş və işlə özünün xüsusi mülkiyyətində olan müəssisədə işləməsi
arasındakı fərq nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Muzdla işləmək əmək
fəaliyyətinin xüsusi bir növüdür. Bu zaman müəssisə ilə muzdlu işçi
arasında müqavilə bağlanır. Müqaviləyə əsasən işçiyə yerinə yetirdiyi
işin müqabilində müəssisə və ya təşkilatın gəlirindən asılı olmayaraq
əmək haqqı ödənilməsinə zəmanət verilir. Aydın məsələdir ki, bu halda
əsas fondlar və aktivlər muzdla işləyən şəxsin deyil, digər şəxslərin
mülkiyyətində olur. Özünün xüsusi mülkiyyətində olan müəssisədə işlə
mək də əmək fəaliyyətinin bir növüdür. Onun müqabilində əldə edilən
haqq əmtəə və xidmətlərin istehsalından daxil olan gəlirdən birbaşa asılı
olur. Bu fəaliyyət növü ilə məşğul olanlar idarəetmə qərarlarım ya özləri
qəbul edir, yaxud da özü məsuliyyət daşımaqla onun qəbul edilməsini
digər şəxslərə tapşırırlar. Özü məşğul əhaliyə işverənlər, sərbəst məşğul
əhali, kollektiv müəssisələrin üzvləri və ailə müəssisələrində əmək haqqı
almadan çalışan işçilər aid edilir.
Əhali məşğulluq statusuna görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:
1)
Muzdla işləyən şəxslər. Bunlar muzdla həyata keçiriləcək əmək
fəaliyyətinin şərtləri haqqında mülkiyyətin hər hansı bir formasına
mənsub olan müəssisənin rəhbərləri, yaxud da hər hansı bir şəxslə yazılı
və ya şifahi müqavilə bağlayan şəxslərdir. Onlar qabaqcadan müəyyən
olunmuş şərtlərə uyğun olaraq nağd pul və ya natura şəklində haqq alırlar.
Haqqı ödənilən vəzifələrə təyin və təsdiq olunan şəxslər də (müəssisə
rəhbərləri də daxil olmaqla) bu qrupa daxildir.

Muzdla işləyən işçilər özləri də aşağıdakı yarımqruplara bölünür: a)
mülki işçi qüvvəsi; b) hərbi qulluqçular (hərbi rütbəli, müqavilə əsasında
işləyən, yaxud da həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış şəxslər). Daxili işlər
orqanlarında sıravi və ya rəhbər heyətin tərkibində xidmətdə olan xüsusi
rütbəli şəxslər (məsələn, polis və daxili qoşunların əməkdaşları) hərbi
qulluqçulara aid edilmir. Gündüz hərbi təhsil müəssisələrində oxuyanlar
da bu kateqoriyaya yox, iqtisadi qeyri-fəal əhalinin tərkibinə daxil edilir.
Muzdlu işə qəbulun müddətinə görə muzdlu işçilər aşağıdakı qruplara
bölünür: a) daimi işlərə qəbul edilmiş muzdlu işçilər; b) müvəqqəti muzdlu
işçilər; c) mövsümi işlərə qəbul edilmiş muzdlu işçilər və təsadüfi işlərə cəlb
edilmiş muzdlu işçilər.
2) İşverənlər. Bunlara özlərinin xüsusi (ailə) müəssisələrində daimi
işləyən, sərbəst peşəkarlıq fəaliyyəti, yaxud da sənətkarlıqla məşğul olan
və muzdlu əməkdən daim istifadə edən şəxslər daxildir. İşverən dedikdə
ailə müəssisəsini idarə edən şəxs nəzərdə tutulur. Lakin bu zaman müəs
sisə ailə üzvləri arasında paylara bölünməmiş olmalı və muzdlu əməkdən
daim istifadə edilməlidir. Həm də, işverən idarəetmə funksiyalarını
müstəqil həyata keçirə, yaxud da muzdla tutulmuş başqa bir şəxsə həvalə
edə bilər. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, fərdi
qaydada sənətkarlıqla məşğul olan və muzdlu əməkdən daim istifadə
edən şəxslər də işverənlərə aid edilir;
3) Sərbəst məşğul olanlar. Bunlara müstəqil, yaxud da bir və ya bir
neçə tərəfdaşla birlikdə gəlir gətirən işlə məşğul olan və muzdlu əməkdən
daim istifadə etməyən şəxslər aiddir. Onlar muzdlu əməkdən çox qısa bir
müddətdə (mövsümi və ya təsadüfi işlərdə) istifadə edə bilərlər. Hüquqi
və fiziki şəxslərlə bağlanmış müqavilə əsasında podrat və mülki-hüquqi
xarakterli işləri yerinə yetirən şəxslər məşğulluq statusuna görə muzdla
işləyən işçilərə aid edilir. Lakin burada çox vacib bir məsələni nəzərə
almaq lazımdır. Bu, ondan ibarətdir ki, həmin şəxslərin yerinə yetirdikləri
işlər muzdlu iş hesab edildikdə onlar məşğulluq statusuna görə muzdlu
işçilər kateqoriyasına, özlərinin xüsusi mülkiyyətində olan müəssisələrdə
çalışdıqda isə ya işverən, yaxud da sərbəst məşğul olan işçilər kate
qoriyasına aid edilirlər.
4) Ailə müəssisələrində çalışan şəxslər. Bunlara ev təsərrüfatı üzv
lərinin hər hansı birinə, yaxud da qohumuna məxsus olan şəxslə birlikdə
yaşayan və yaşamayan, lakin ailə müəssisəsində haqq olmadan çalışan
işçilər aiddir;
5) Kollektiv müəssisələrin (istehsal kooperativlərinin) üzvləri. Bun
lara kollektiv müəssisələrdə çalışan və həmin müəssisələrin mülkiy-
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yətçilər kollektivinin üzvü olan şəxslər aiddir. Kollektiv müəssisəsinin
hər bir üzvü istehsal, satış, gəlirlərin bölüşdürülməsi və s. məsələlərin həll
edilməsində onun digər üzvləri ilə eyni hüquqa malikdir. Lakin kollektiv
müəssisədə çalışan muzdlu işçilər bu qrupa daxil edilmir;
6)
Məşğulluq statusu üzrə təsnifləşdirməyə düşməyən şəxslər. Bun
lara haqqında kifayət qədər məlumat olmadığına görə yuxarıda göstərilən
kateqoriyalardan hər hansı birinə aid edilməsi mümkün olmayan şəxslər
aid edilir.
Məşğul əhali ilə yanaşı işsiz əhali də təsnifləşdirilir. Bu zaman da
hazırda işsiz olan şəxslərin statusu müəyyən olunarkən onların axırıncı iş
yeri əsas götürülür. Ümumiyyətlə, heç bir əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olmamış şəxslər isə axırıncı (6-cı) qrupa aid edilir. Əhalinin məşğulluq
statusuna görə təsnifləşdirilməsi siyahıyaalmalann gedişində məşğulluq
problemləri həll olunarkən və sosial-demoqrafık vəziyyət öyrənilərkən
həyata keçirilir. Əhalinin məşğulluğa görə təsnifləşdirilməsi haqqında
məlumatlardan cəmiyyətin sosial strukturunu təhlil edərkən istifadə
olunur.
Əhali məşğulluğa görə təsnifləşdirilərkən işçilərin əsas iş yerində
tutduqları vəzifə əsas götürülür. Əgər işçi nəzərdən keçirilən dövrdə bir
neçə yerdə işləyirsə, onda əsas və əlavə iş yerləri müəyyən edilir. Birdən
çox iş yeri dedikdə tədqiqat aparılan dövrdə əsas iş yeri ilə yanaşı, başqa
bir işi yerinə yetirən, yaxud da gəlir gətirən digər bir işlə məşğul olan
şəxslər nəzərdə tutulur. Bunlar əvəzçiliklə işləyən, hüquqi şəxs yarat
madan sahibkarlıq fəaliyyəti, yaxud da fərdi işlə məşğul olan şəxslər ola
bilər. Əsas iş yeri dedikdə işçinin özü üçün əsas hesab etdiyi, əmək kitab
çasının saxlandığı iş yeri nəzərdə tutulur. Hər hansı bir şəxsin nəzərdən
keçirilən dövrdə məşğul olduğu başqa bir iş yeri əlavə hesab edilir.
6.4. Məşğul şəxslərin sayı və tərkibinin müəyyən edilməsi
İqtisadiyyat rəsmi və qeyri-rəsmi bölmələrə ayrılır. Məşğul şəxslərin
ümumi sayını müəyyən etmək üçün bu bölmələrdə fəaliyyət göstərən iqti
sadi vahidlərdə çalışan işçilərin sayı haqqında məlumat toplamaq və
onları cəmləmək lazımdır. Hər iki bölməyə daxil olan iqtisadi vahidlər
hüquqi şəxs statusuna malik olmalıdırlar. Məşğul əhali haqqında
məlumatlar cins, yaş, ailə vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, şəhər və kənd əhalisi
əlamətlərinə görə qruplaşdırılır. İqtisadiyyatda məşğul olanların sayı və
strukturu mülkiyyət formaları üzrə də öyrənilir. Müstəqillik şəraitində
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında məşğul olan əhalinin sayı

və strukturunda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Bunu 6.2 saylı
cədvəldəki məlumatlardan aydın görmək olar.
Cədvəl 6.2
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında məşğul olan əhalinin
mülkiyyətin növləri üzrə bölgüsü34
Məşğul əhalinin
mülkiyyətin növlərinə
görə bölgüsü
İqtisadiyyatda
məşğuldur:
Cəmi
o cümlədən mülkiyyətin
növləri üzrə:
Dövlət
Qeyri-dövlət
Ondan:
Sərbəst məşğul əhali

Yekuna görə %-lə

Min nəfər
1995ci il

2009-cu
il

2012ci il

1995ci il

2009cu il

2012ci il

3613,0

4071,6

4445.3

100,0

100,0

100,0

2027,2
1585,5

1149,7
2921,9

1157.7
3287.6

56,1
43,9

28,2
71,8

26,0
74,0

604,1

706,5

989.6

16,7

П ,4

22,3

6.2
cədvəlindəki məlumatlardan aydın görünür ki, 1995-2012-ci illərdə
Azərbaycan iqtisadiyyatında məşğul olan əhalinin mülkiyyətin növləri
üzrə bölgüsündə dərin keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Belə ki,
həmin dövrdə iqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin tərkibində dövlət
bölməsinin xüsusi çəkisi 56,1%-dən 26,0%-ə enmiş, qeyri-dövlət
bölməsinin payı isə 43,9%-dən 74,0%-ə yüksələrək 30,1 bənd artmışdır.
Sərbəst məşğul olanların xüsusi çəkisində də demək olar ki, əhəmiyyətli
dəyişikliklər olmuşdur.
Hazırda ölkəmizdə nəşr olunan statistik məcmuələrdə və digər sənəd
lərdə məşğul əhali beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təsnifləşdirilir.
İqtisadiyyatda məşğul olan şəxslər yerinə yetirdikləri işin növündən,
ixtisasından asılı olaraq beynəlxalq standartlar nəzərə alınmaqla müxtəlif
qruplara bölünür. Bu zaman iki anlayışdan istifadə olunur. Bunlardan biri
yerinə yetirilən işin və ya məşğulluğun növü, digəri isə işçinin ixtisasıdır.
Məşğulluq aşağıdakı iriləşdirilmiş qruplara ayrılır:
1) İqtisadi subyektlərin rəhbərləri də daxil olmaqla hakimiyyətin və
bütün səviyyələrdə idarəetmə orqanlarının rəhbərləri (nümayəndələri);
2) Yüksək ixtisasa sahib olan mütəxəssislər;34
34 Azərbaycanın statistik göstəriciləri. 2009, Bakı, «Səda» nəşr. S. 93
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3) Orta ixtisas təhsilli mütəxəssislər;
4) İnformasiyanın hazırlanması, sənədlərin tərtib olunması, uçot və
xidmətetmə sahələrində məşğul olan qulluqçular;
5) Xidmət, mənzil-kommunal təsərrüfatı, ticarət və bunlara yaxın
fəaliyyət növləri ilə məşğul olan şəxslər;
6) Kənd və meşə təsərrüfatı, ovçuluq, balıq yetişdirilməsi və balıq
ovu ilə məşğul olan ixtisaslı işçilər;
7) İri və xırda sənaye müəssisələrinin, tikinti, nəqliyyat, rabitə,
geologiya və faydalı qazıntıların kəşfiyyatı, bədii sənətkarlıqla məşğul
olan şəxslər;
8) Operatorlar, aparatçılar, qurğu və maşınların maşinistləri, yığıcı
çilingərlər;
9) İxtisassız fəhlələr.
Bu təsnifləşdirmə yalnız mülki işçi qüvvəsinə aiddir. Və o, milli əmək
bazarının strukturunu əks etdirir, beynəlxalq müqayisə aparmağa yararlı
olan informasiya əldə etməyə imkan verir. Bu təsnifləşdirmədən həm ölkə
miqyasında, həm də sahə və regional səviyyədə istifadə oluna bilər.
İşçilərin böyük əksəriyyəti iqtisadiyyatın rəsmi bölməsində məşğul
olur. Rəsmi bölmə dedikdə hüquqi şəxs statusu olan iqtisadi vahidlərin
toplusu nəzərdə tutulur. Bu bölmədə məşğul olan işçilərin sayı və tərkibi
haqqında əsas məlumat mənbəyi statistika hesabatlarıdır.
Rəsmi bölmədə fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidləri aşağıdakı qruplara
bölmək olar:
1) Kiçik sahibkarlığın subyekti olmayan, işçilərinin sayı 15 nəfərdən
(və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan) çox olan (əvəzçiliklə
və mülki-hüquqi xarakterli müqavilə ilə işləyənlər də daxil olmaqla)
hüquqi şəxslər və onların əlahiddələşmiş bölmələri. Bunlar iri və orta
müəssisələrdir və məlumatı hər ay verirlər;
2) Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan və işçilərinin sayı 15
nəfərdən (və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan) az olan
strukturlar. Onlar işçilərin sayı haqqında məlumatı rübdə bir dəfə verirlər;
3) Kiçik müəssisələr. Bunlara kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi
şəxslər aiddir. Bunlara aşağıdakı meyarlara cavab verən kommersiya təş
kilatlarını misal göstərmək olar: a) dövlət və bələdiyyə, habelə ictimai və
dini təşkilatların mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların nizamnamə
kapitalında iştirak payı, tutaq ki, 25%-dən çox olmayan kommersiya təş
kilatları; b) bir və ya bir neçə şəxsə məxsus kiçik sahibkarlıq subyekti
olmayan, mülkiyyətdə iştirak payı 25%-dən çox olmayan kommersiya
təşkilatları; c) sənaye və tikintidə işçilərinin sayı 40 nəfərdən və illik
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dövriyyəsi 200 min manatdan, kənd təsərrüfatında işçilərinin sayı 15
nəfərdən və illik dövriyyəsi 100 min manatdan, topdansatış ticarət müəs
sisələrində işçilərinin sayı 10 nəfərdən və illik dövriyyəsi 300 min ma
natdan və iqtisadiyyatın digər sahələrində işçilərinin sayı 5 nəfərdən və
illik dövriyyəsi 100 min manatdan az olan kiçik sahibkarlıq subyektləri.
Kiçik müəssisələr işçilərin sayı haqqında məlumatı rübdə bir dəfə seçmə
qaydasında verirlər.
4)
İctimai təhlükəsizliyi və ölkənin müdafiəsini təmin edən dövlət
hakimiyyəti orqanları. Bunlar məşğul əhalinin sayı haqqında ümumi
məlumatı mərkəzləşdirilmiş qaydada, adətən ildə bir dəfə verirlər.
İqtisadi vahidlər səviyyəsində işçilərin sayı və tərkibi haqqında məlu
matlar fəhlələr, qulluqçular və tarif dərəcələri üzrə təhlil oluna bilər. Fəh
lələrə əmtəə və xidmətlərin istehsalı ilə bilavasitə məşğul olan, maşın və
avadanlıqları idarə edən, onlara xidmət göstərən, təmir işlərini həyata
keçirən, yükləri və sərnişinlərin daşınması ilə məşğul olan, istehsal pro
sesinin normal aparılması üçün müəyyən şəraiti (sahələrin tullantılardan
təmizlənməsi, binaların qızdırılması və s.) təmin edən şəxslər aiddir.
Qulluqçulara rəhbər işçilər və mütəxəssislər daxildir. Rəhbər işçilərə
müəssisədə və onun struktur bölmələrində vəzifə tutan, mütəxəssislərə
mühəndis-texniki, iqtisadi və eyni xarakterli digər işlərlə məşğul olan,
digər qulluqçular kateqoriyasına sənədləri rəsmiyyətə salan, uçota alan,
nəzarət və təsərrüfat xidmətlərini həyata keçirən şəxslər aid edilir.
İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində ayn-ayrı işçi kateqoriyaları daha
ətraflı nəzərdən keçirilir. Bu, xüsusilə də fəhlələr kateqoriyasına aiddir. İşin
davametmə müddətindən asılı olaraq fəhlələr daimi, müvəqqəti və
mövsümi, yerinə yetirilən işin xarakterindən asılı olaraq əsas və köməkçi
fəhlələrə bölünür. Əsas fəhlələr müəssisədə əsas məhsulların istehsalında
texnoloji prosesləri həyata keçirən fəhlələr, köməkçi fəhlələrə isə əsas
fəhlələrin yerinə yetirdikləri əmək prosesinə xidmət göstərən şəxslər
(təmirçilər, sazlayıcılar, anbar fəhlələri və s.) aid edilir.
Müəssisə və təşkilatlarda məşğul olan işçilərin ümumi sayını müəyyən
etmək üçün hər hansı bir tarixə (ayın, yaxud da ilin əvvəlinə və ya
axırma, habelə xüsusi təşkil olunmuş tədqiqatın aparıldığı tarixə), yaxud
da müvafiq dövrə həmin iqtisadi vahidlərdə çalışan işçilərin sayı
haqqında məlumatlara malik olmaq lazımdır.
Hər hansı bir tarixə işçilərin sayını müəyyən etmək üçün onların
siyahı sayı göstəricisindən istifadə olunur. İşçilərin siyahı sayma hesabat
dövründə əmək müqaviləsi ilə bir gün və daha çox müddətdə müəssisədə
işləyən daimi, müvəqqəti və ya mövsümi işləri yerinə yetirən, habelə
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həmin müəssisədə çalışan və əmək haqqı alan mülkiyyətçiləri daxildir.
Hər təqvim günü üçün işçilərin siyahı sayma həmin gün həm işə çıxan,
həm də müxtəlif səbəblərdən (xəstəlik, növbəti, əlavə, tədris, müdiriy
yətin təşəbbüsü, hamiləlik və doğuş, uşağa qulluq edilməsi ilə əlaqədar
məzuniyyətdə olduqlarına görə) işə çıxmayan işçilər daxil edilir, işi evdə
yerinə yetirmək üçün müəssisə ilə müqavilə bağlamış, tətil hərəkatında
iştirak edən, heç bir səbəb olmadan işə çıxmayan, tam olmayan iş
günündə, yaxud da iş həftəsində işə götürülmüş şəxslər də işçilərin siyahı
sayma daxil edilir.
Aşağıdakı şəxslər işçilərin siyahı sayma daxil edilmir: 1) başqa təşki
latlarda daimi işləyən, əvəzçiliklə işə götürülmüş şəxslər; 2) mülki-hü
quqi xarakterli müqavilələr əsasında iş görənlər; 3) əmək haqqı saxlanıl
madan başqa təşkilatlara göndərilən şəxslər; 4) istehsalatdan ayrılmaqla
oxumağa göndərilən və həmin müəssisənin vəsaiti hesabına təqaüd alan
lar; 5) müəssisə və təşkilatların işləməyən mülkiyyətçiləri; 6) təsadüf nə
ticəsində baş vermiş hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün
birdəfəlik işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş, istehsalat təcrübəsində
və stajkeçmədə olan (əmək haqqı ödənilməklə ştatda olan vəzifələrə qə
bul edilməmiş) şəxslər, habelə texniki peşə təhsili müəssisələrinin şa
girdləri.
İşçilərin siyahı sayma dövrün hər təqvim günündə siyahıda olan işçilər
daxil edilir. Bu zaman bayram və bazar günləri üzrə işçilərin sayı həmin
günlərdən əvvəlki iş günündə siyahıda olan işçilərin sayma bərabər götü
rülür.
Bütün mülkiyyət formalarına mənsub olan iri və orta həcmli müəssisə
lər hər ay, işçilərinin sayı 15 nəfərdən (və ya qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş normadan) az olan dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan
müəssisələrdə isə hər rüb aşağıdakılar müəyyən edilir:
- işçilərin orta siyahı sayı;
- kənardan cəlb edilmiş və əvəzçiliklə işləyən işçilərin orta sayı;
- mülki-hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında müxtəlif işləri yerinə
yetirən işçilərin orta sayı.
İşçilərin orta siyahı sayı ayın bütün təqvim günlərində siyahıda olan
işçilərin sayını cəmləyib aydakı təqvim günlərinin sayma bölmək yolu
ilə müəyyən edilir. Bu göstərici ay ərzində işə çıxmış və çıxmamış
işçilərin sayını cəmləyib aydakı təqvim günlərinin sayma bölmək yolu ilə
də hesablana bilər. İşçilərin orta aylıq siyahı sayının hesablanmasını
aşağıdakı şərti misalla izah edək (cədvəl 6.3.)
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Cədvəl 6.3.
2014-cü ilin may ayında müəssisədə çalışan işçilərin siyahı sayı
Ayın
günləri

İşçilərin siyahı
sayı

Ayın
günləri

İşçilərin
siyahı sayı

Ayın
g ü n ləri

İşçilərin
siyahı sayı

1

1340

11

Bazar günü

21

1630

2
3
4
5

1400
1420
Bazar günü
1430

12
13
14
15

1510
1580
1560
1570

22
23
24
25

1710
1750
1750
Bazar günü

6
7
8

1390
1490
1480

16
17
18

1610
1640
Bazar günü

26
27
28

1750
1760
Bayram

9
10

Bayram
1480

19
20

1660
1640

29
30

1750
1755

31

1765

6.3 saylı cədvəldəki məlumatlara əsasən may ayınm bazar və bayram
günləri də daxil olmaqla işçilərin siyahı sayı belə hesablanmalıdır:
işçilərin sayı may ayının 4-ü üçün 1420 nəfər, 9-u üçün 1480, 11-i üçün
1480, 18-i üçün 1640, 25-i üçün 1750, 28-i üçün isə 1760 nəfər
götürülməlidir. Bu qaydadan istifadə olunmaqla may ayı üçün işçilərin
orta siyahı sayı belə müəyyən olunacaqdır:
1340+1400+1420+1420+1430+1390+1490+1480+1480+1480+1480+
1510+1580+1560+1570+1610+1640+1640+1660+1640+1630+1710+17
50+1750+1750+1750+1760+1760+1750+1755+1765=49350 adam-gün
İşçilərin orta siyahı sayı belə hesablanır:
X . j9350adam-gün _ ;ЖпзГэг
31 gün

Müəssisə ayın bütün günlərində işləmədikdə, yəni tam olmayan ay
işlədikdə işçilərin orta aylıq sayını hesablamaq üçün bazar və bayram
günləri də daxil olmaqla işçilərin siyahı sayı yuxarıda göstərilən qaydada
müəyyən edilir və alınan nəticə yenə də aydakı təqvim günlərinin sayma
bölünür. Məsələn, yeni təşkil olunmuş müəssisə fevral ayınm 19-da
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işləməyə başlamışdır. Fevral ayında işçilərin sayı siyahı üzrə aşağıdakı
kimi olmuşdur: ayın 19-da 2020 nəfər, 20-də - 2120; 21-də 2140; 22-də 2140; 23-də - 2260; 24-də (bazar günü) - 2260; 25-də - 2260;26-da 2300; 27-də —2290; 28-də —2300 nəfər.
Fevral ayının 10 günü üzrə siyahıda olan işçilərin sayı belə müəyyən
edilir: 2020 + 2120 + 2140 + 2140 + 2260 + 2260 + 2260 + 2300 + 2290
+ 2300 = 22090 adam-gün.
Fevral ayı üzrə işçilərin orta siyahı sayı isə belə hesablanır:
v _ 22090adam-gün _
„
л = ------ —— ---------= 789 nəfər
28gun
İşçilərin rüb üzrə orta siyahı sayı aylar üzrə orta siyahı sayını cəm
ləyib, əldə olunan nəticəni 3-ə bölmək yolu ilə müəyyən edilir. Məsələn,
tutaq ki, müəssisədə işçilərin orta siyahı sayı yanvar ayında 1400 nəfərə,
fevral ayında 1590 nəfərə, mart ayında isə 1630 nəfərə bərabər olmuşdun
Bu zaman birinci rüb üzrə işçilərin orta siyahı sayı belə hesablanacaqdır:
X = 1400 + 1590 + 1630 = 1540 nəfər
3
ilin əvvəlindən keçən istənilən dövr və il üzrə bütövlükdə işçilərin orta
siyahı sayı eyni qaydada - ilin əvvəlindən başlayaraq keçən aylar ərzində
işçilərin orta siyahı sayı haqqında məlumatları cəmləyib həmin ayların
sayına bölmək yolu ilə müəyyən edilir. Müəssisə tam olmayan il işlə
dikdə də onun fəaliyyət göstərdiyi aylar üzrə işçilərin orta siyahı sayı
aqqındakı məlumatlar cəmlənir və alınan nəticə ilin aylarının sayma
bölünməklə işçilərin orta illik siyahı sayı müəyyən edilmiş olur.
işçilərin siyahı sayına daxil olan bəzi işçilər onların orta siyahı
sayma daxil edilmir. Bunlara aşağıdakılar aiddir: 1) hamiləlik və doğuşla
əlaqədar məzuniyyətdə və uşağa qulluq edilməsi ilə bağlı əlavə məzuniy
yətdə olan qadınlar; 2) əmək haqqı saxlanılmamaqla istehsalatdan
ayrılmadan təhsil alan və tədris məzuniyyətində olan, habelə ali məktəbə
daxıl olmaq üçün əmək haqqı saxlanılmadan məzuniyyətdə olan işçilər.
Tam olmayan iş günü, yaxud da iş həftəsinə işə qəbul olunan şəxslər
əmək müqaviləsinə uyğun olaraq işçilərin orta siyahı sayı hesablanarkən
işləməsi, vaxta proporsional olaraq nəzərə alınır. Hesablama aşağıdakı
kimi aparılır, əvvəlcə hesabat dövründə onlar tərəfindən işlənmiş adamsaatların miqdarı müəyyən edilir. Bundan sonra işlənilmiş adam-saatın
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miqdarı iş gününün uzunluğuna (beş günlük iş həftəsində 8 saata, altı
günlük iş həftəsində isə 6,67 saata) bölünməklə işlənilmiş adam-günlərin
miqdarı hesablanır. Daha sonra isə hesabat dövrü üçün bu işçi kateqo
riyası üzrə orta say müəyyən edilir. Bu, həmin işçilər tərəfindən işlənil
miş adam-günlərin sayını hesabat dövründə müəssisənin iş rejiminə
uyğun olaraq iş günlərinin sayma olan nisbəti kimi hesablanır. Bu
kateqoriyadan olan işçilər müxtəlif səbəblərdən (məsələn, xəstələndik
lərinə görə) işə çıxmadığı günlər üçün onların əvvəlki günlərdə işlədikləri
iş saatı əsas götürülür. Bunu 6.4 cədvəlindəki şərti rəqəmlərə əsasən
aydınlaşdıraq. Müəssisə beşgünlük iş həftəsində fəaliyyət göstərir, iyun
ayında 22 iş günü olmuşdur, iyun ayında işlənmiş adam-günlərın sayı
belə müəyyən olunacaqdır:
Cədvəl 6.4
İyun ayında işlənmiş adam-günlərin sayı
T am m əşğul
olm ayan işçi
lərin siyahı
sayı
1
1

40
40
36

1

36

1
Cədvəl “Эконс
götürülmüşdür.
( 8 x 11)

"

+

İş g ü n ü 
A y ərzində iş
nün
günlərinin
uzunluğu,
sayı
saat
11
8,0 ” ” 1
20
4,0
10
7,2
22
3,6

İş həftəsinin
uzunluğu,
saat

“
2
1
'

(M., 2007)

(4

x

20 )

+

(4

x

2)

'8

'

B ir ay ərzində iş
g ü n ü n ə düşən işə
çıxılm ayan gü n 
lərin sayı

176

158,4

8

7,2

=

( 7 , 2 x 10 )

+
22

+

22

+

(7 ,2 x 1 ) + ( 3 , 6 x 22 )

7’2

44

t

CLUClliL g i l l i »

İyun ayında tam məşğul olmayan işçilərin orta sayı belə müəyyən
edilir: 44 : 22 = 2 nəfər. Deməli, iyun ayında tam məşğul olmayan
işçilərin sayı 2 nəfərə bərabərdir.
Ay m bütün günləri üzrə işçilərin siyahı sayı haqqında məlumat olmadıqda onların orta siyahı sayı ayın əvvəlinə və axırına olan məlumatları
cəmləyib iki yerə bölmək yolu ilə müəyyən edilir.
Kənardan cəlb olunan əvəzçiliklə işləyənlərin orta sayı da tam
olmayan iş rejimində çalışan işçilərin orta sayının hesablandığı metodla
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müəyyən olunur.
Mülki-hüquqi xarakterli müqavilə ilə işləyən işçilərin orta aylıq sayı
işçilərin orta siyahı sayı kimi müəyyən edilir. Bu, həmin kateqoriyadan
olan işçilərin ayın hər təqvim günündəki sayı haqqında göstəriciləri
cəmləyib aydakı təqvim günlərinin miqdarına bölmək yolu ilə hesablanır.
Çalışdıqları təşkilatla müqavilə bağlamış və onun üçün iş görən və de
məli, həmin təşkilatın siyahısında olan, yaxud da hüquqi şəxs yaratmadan
fərdi sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər bu kateqoriyadan olan işçilərin
tərkibinə daxil edilmir.
Hər hansı bir dövr üzrə (ay, rüb, il) müəssisə və təşkilatlarda çalışan
işçilərin orta siyahı sayı aşağıdakıları cəmləmək yolu ilə müəyyən edilir:
1) işçilərin orta siyahı sayı; 2) kənardan cəlb edilmiş əvəzçiliklə işlə
yənlərin orta siyahı sayı; 3) mülki-hüquqi xarakterli müqavilə ilə işi
yerinə yetirən işçilərin orta sayı.
İşçilərin orta siyahı sayı iqtisadiyyat üzrə bütövlükdə və onun ayrıayrı sahələri üzrə də müəyyən edilir. Bu məqsədlə sahədə fəaliyyət göstə
rən müəssisələrdə çalışan işçilərin orta siyahı sayı haqqında məlumatları
cəmləmək lazımdır. Bu göstərici sahələr üzrə müəyyən edildikdən sonra
alınmış nəticələr cəmlənməklə, bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə işçilərin orta
siyahı sayı müəyyən edilmiş olur.
İqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölməsində məşğulluq statistikası ölkəmizdə,
digər ölkələrdə və beynəlxalq statistikada statistikanın yeni bölməsidir.
Qeyri-rəsmi bölmənin sərhədlərinin müəyyən edilməsinin, habelə statistik
məlumatların toplanması və işlənməsinin təşkili üçün metodoloji əsas 1993cü ilin yanvar ayında əmək statistiklərinin 15-ci beynəlxalq konfransında
qəbul edilmiş sənəddir. Onun bölmələri MHS-ə daxil edilmişdir. Bu sənədə
görə qeyri-rəsmi bölmə dedikdə, iştirakçılarım iş və gəlirlə təmin etmək
məqsədilə əmtəə və xidmətlərin istehsalı ilə məşğul olan və ev təsərrüfat
larının malik olduqları cəhətlərə malik olan vahidlər toplusu nəzərdə tutulur.
Qeyri-rəsmi bölmənin iqtisadi vahidlərində istehsalın təşkili səviyyəsi
aşağı, fəaliyyət dairələri isə məhduddur. Onlar ev təsərrüfatlarından və
ya onların üzvlərindən ayrılıqda yaradılmış müstəqil hüquqi qurum
deyildirlər. Qeyri-rəsmi bölmə vahidlərində əmək münasibətləri təsadüfi
məşğulluğa, yaxud da qohumluq və şəxsi münasibətlərə əsaslanır. Ev
təsərrüfatlarının kooperasiyalaşdırılmamış müəssisələrinin əsas fondları
(əsas kapitalı) və digər aktivləri istehsal vahidlərinə deyil, onların sahib
lərinə məxsus olur. Həm də əsas fondlardan bir qayda olaraq istehsal və
şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunur. İstehsal ehtiyacları üçün sərf olunan
xərclər bir çox hallarda ev təsərrüfatlarının sair xərcləri ilə birlikdə uçota

alınır. Sahibkarlar öz fəaliyyətlərini risk əsasında qurur və istehsal prose
si ilə əlaqədar olan hər hansı öhdəliklərə görə şəxsən cavabdehlik
daşıyırlar.
Qeyri-rəsmi bölmə vahidlərində sahibkarlıq fəaliyyəti ayrı-ayrı şəxslər
tərəfindən, yaxud da onlara kömək göstərən ailə üzvlərinin yardımı, ya da
haqqı ödənilməklə bir və ya bir neçə muzdlu işçi cəlb edilməklə həyata
keçirilir. İstehsal adətən daimi olmayan binada, yaxud da adamların evlə
rində təşkil olunur. Özünün şəxsi istehlakı üçün əmtəə və xidmətləri
istehsal edən ev təsərrüfatları qeyri-rəsmi bölməyə aid edilmir. Lakin
ayrı-ayrı ölkələrin statistika işləri təcrübəsində qeyri-rəsmi bölmədə
məşğul olanların tərkibinə özlərinin şəxsi həyətyanı təsərrüfatlarında
özləri üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən şəxsləri (bu fəaliyyət
ev təsərrüfatı gəlirlərinin çox hissəsini təşkil etdikdə) daxil edirlər.
Qeyri-rəsmi bölmə konsepsiyası gizli və qeyri-qanuni iqtisadiyyat
konsepsiyasından fərqlənir. Qeyri rəsmi bölmədə fəaliyyət göstərən
istehsal vahidlərinin əksəriyyəti əmtəə və xidmətlərin istehsalı və onların
reallaşdırılması ilə qanuni yolla məşğul olurlar. Qeyri-rəsmi bölmədə fəa
liyyət göstərən müəssisələr vergiləri, sosial fondlara ayırmaları ödəmək
dən şüurlu surətdə boyun qaçırmır, əmək qanunvericiliyini məqsədyönlü
şəkildə pozmağı qarşılarına məqsəd qoymurlar. Lakin bunlarla yanaşı bu
bölmənin bəzi müəssisələri istehsal xərclərini azaltmaq və deməli, gəlir
lərini gizlətmək üçün qanunları, müəyyən edilmiş qaydaları poza bilərlər
və pozurlar.
Qeyri-rəsmi bölməyə daxil olan müəssisələr iki qrupa bölünür: 1) daimi
işləmək üçün muzdlu işçi cəlb etməyən qeyri-rəsmi müəssisələr; 2) daimi
işləmək üçün muzdlu işçi cəlb edən müəssisələr. Söhbət ev təsərrüfatı müəs
sisələrindən getdikdə qeyd etmək lazımdır ki, milli xüsusiyyətlərdən asılı
olaraq muzdlu işçi cəlb etməyən, yaxud da fəaliyyəti milli qanunvericiliyə
uyğun olaraq qeydiyyata alınmış ev təsərrüfatlarının daimi işləmək üçün
muzdlu işçi cəlb etməyən qeyri-rəsmi müəssisələrə daxil edilməsi tövsiyə
olunur.
Daimi əsaslarla muzdlu işçilərin əməyindən istifadə edən qeyri-rəsmi
müəssisələr, yaxud da fəaliyyəti milli qanunvericiliyə uyğun olaraq qey
diyyata alınmış ev təsərrüfatlarının qeyri-rəsmi bölməyə daxil edilməsi
tövsiyə olunur. Daimi əsaslarla muzdlu işçilərin əməyindən istifadə edən,
yaxud da qeyri-rəsmi işverən müəssisələr aşağıdakı bir və ya iki meyara
uyğun gəlməlidir: a) məşğulluq baxımından müəssisənin həcminin çox da
böyük olmaması; b) müəssisənin, yaxud da onun işçilərinin olmaması.
İşçilərin sayma görə müəssisələrin həcmini müəyyən edərkən ya daimi
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əsaslarla işləyən muzdlu işçilərin, yaxud da müəssisədə çalışan işçilərin
ümumi sayını (sahibkar və əmək haqqı ödənilmədən onun burada işləyən
və kömək edən ailə üzvləri də daxil olmaqla) götürmək olar. Müəssisə
nin, yaxud da onun işçilərinin qeydiyyatına gəldikdə, qeyd etmək lazım
dır ki, iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölməsində çalışan muzdlu işçilərin
sosial və hüquqi mənafelərinin müdafiəsinin təşkili üçün zəruridir.
Müxtəlif ölkələrdə qeyri-rəsmi bölmədə məşğulluq hüdudlarının
müəyyən edilməsində əhəmiyyətli fərqlər vardır. Bu fərqlər özünü aşa
ğıdakıların qeyri-rəsmi bölməyə daxil edilib-edilməməsində göstərir:
1) Kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən ev təsərrüfatları müəssi
sələrində məşğul olan şəxslər;
2) Ev təsərrüfatlarında muzdla işləyən şəxslər (qulluqçular, aşpazlar və
i.a.);
3) Müəssisə ilə müqavilə münasibətlərindən asılı olaraq evdə işləyən
şəxslər (onların yerinə yetirdikləri işlər iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölmə
sində məşğul olanların tərkibinə daxil edilə və yaxud edilməyə bilər).
1997-ci ildə BMT-nin bir qrup ekspertinin qeyri-rəsmi bölmə statis
tikası məsələləri üzrə toplantısı keçirilmişdir (Dehli qrupu). Toplantıda
müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölməsində məşğulluq
statistikasının yaradılması sahəsində milli statistika orqanlarının təcrübəsi
ümumiləşdirilmişdir. Ümumiləşdirmənin nəticəsi olaraq tövsiyələr işlənib
hazırlanmışdır ki, bunlardan da istifadə olunması istər qeyri-rəsmi bölmə
nin hüdudlarının müəyyən edilməsində, istərsə də bu bölmədə məşğul
olanlar haqqında verilən məlumatların vahid şəklə salınmasının metodla
rının təkmilləşdirilməsində milli statistika orqanlarının mövqelərinin
yaxınlaşmasına imkan vermiş olardı.
Bütün ölkələrə tövsiyə olunur ki, iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölməsini
müəyyən edərkən vahid meyardan istifadə etsinlər. Mühasibat uçotunun
bütün hesablarından və bütün statistika hesabatlarından istifadə etməyən
qeyri-rəsmi bölmənin müəssisələri digər müəssisələrlə kooperasiya
əlaqələrində olmur və onların istehsal etdikləri əmtəə və xidmətlərin çox
cüzi bir hissəsi bazar üçün nəzərdə tutulur. Ölkələrə tövsiyə olunur ki,
qeyri-rəsmi bölmə haqqında məlumatları işlədikdə və dərc etdirdikdə beş
nəfərdən az, habelə beş nəfər və daha çox işçisi olan müəssisələri birbirindən ayırsınlar. Bundan başqa, kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən
müəssisələri qeyri-rəsmi bölməyə daxil edən ölkələr kənd təsərrüfatı və
qeyri-kənd təsərrüfatı xarakterli fəaliyyət növü ilə məşğul olanlar haq
qında məlumatları ayrılıqda təqdim etməlidirlər. Qeyri-rəsmi bölmədə
məşğul olan şəxslərin əsas işinin (fəaliyyət növünün) yalnız bu bölməyə
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aid olduğu şəxsləri deyil, həm də əsas işinin (fəaliyyət növünün) iqtisa
diyyatın rəsmi bölməsinə aid olduğu, lakin bununla yanaşı qeyri-rəsmi
bölmədə ikinci fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxsləri də nəzərə almaq
lazımdır.
Beləliklə, ev təsərrüfatları bölməsinin bir hissəsini təşkil edən, yaxud
da ev təsərrüfatına mənsub olub, digər müəssisələrlə heç bir kooperasiya
əlaqələrinə girməmiş (kooperasiyalaşdırılmamış), mənsub olduqları ev
təsərrüfatlarından və ya onun işçilərindən ayrılıqda yaradılmış, müstəqil
hüquqi şəxs olmayan, bazarda satılmaq üçün əmtəə və xidmətlərin
istehsalını həyata keçirən istehsal vahidlərinin toplusu nəzərdə tutulur,
istehsal vahidlərinin qeyri-rəsmi bölməyə aid edilməsi üçün meyar onun
hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatınm olmamasıdır.
İqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölməsinə aşağıdakı məşğulluq kateqoriya
ları aid edilir:
- kənd və meşə təsərrüfatlarında hüquqi şəxs yaratmadan və ya fərdi
qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar (onların sahibkar kimi
dövlət qeydiyyatının olmasından asılı olmayaraq);
-h ü q u q i şəxs yaratmadan dövlət qeydiyyatının olub-olmamasından
asılı olmayaraq peşə və texniki xidmət göstərməklə məşğul olan şəxslər
(arxitektorlar, həkimlər, baytar həkimləri, ali məktəblərə daxil olmaq
üçün tələbə hazırlayan müəllimlər, notariuslar və i.a.);
- hüquqi şəxs yaratmadan başçısı (rəhbəri) sahibkar kimi qeydiy
yatdan keçmiş kəndli (fermer) təsərrüfatları;
- fiziki şəxslərin yanında muzdla işləyən şəxslər, fərdi sahibkarlar;
- işçi olub-olmamasından asılı olmayaraq evə pullu xidmət göstərilməsi
ilə məşğul olan şəxslər (sürücülər, cangüdənlər, bağbanlar, gözətçilər və
i-a-);
- avtomobillərin, məişət texnikasının, ev təsərrüfatlarının sifarişi ilə
mənzillərin tikintisi və təmiri ilə məşğul olan şəxslər;
- ev təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, ovçuluq,
balıqçılıq, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı (bu məhsullar satış üçün
nəzərdə tutularsa) ilə məşğul olan şəxslər.
Aşağıdakı kateqoriyalardan olan hüquqi və fiziki şəxslər iqtisadiyyatın
qeyri-rəsmi bölməsinə daxil edilmir:
-h ü q u q i şəxs statusu olmasından asılı olmayaraq maliyyə-sənaye
qrupları, pay əsasında formalaşdırılmış investisiya fondları, habelə
hüquqi şəxslərin nümayəndəlikləri, filialları, şöbələri, məntəqələri və
başqa əlahiddələşmiş bölmələri;
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- hüquqi şəxs kimi qeydiyyata alınmış kəndli (fermer) təsərrüfatları;
-əm ək haqqı almadan, könüllülük əsasında uşaqlara, xəstələrə və
ahıllara xidmət göstərən, habelə uşaq evlərində, internatlarda və valideyn
himayəsindən məhrum olan evlərdəki şəxslərə meyvə, tərəvəz və digər
kənd təsərrüfatı məhsulları təqdim edən şəxslər.
-qanunla qadağan olunmuş insanlığa zidd fəaliyyətlə (məsələn,
narkotiklərin istehsalı və satışı) məşğul olan şəxslər.
Qeyri-rəsmi bölmədə məşğul olan əhali yaşayış yerlərinə (şəhər və
kənd əhalisi), məşğulluq statusuna, demoqrafik xüsusiyyətlərinə (cins və
yaşa görə) və təhsil səviyyəsinə görə qruplaşdırılır.
Qeyri-rəsmi bölmə müəssisələri işçilərin sayından asılı olaraq iki
qrupa bölünür: a) işçilərin sayı beş nəfərdən az olan müəssisələr; b)
işçilərin sayı beş nəfər və daha çox olan müəssisələr. Qeyri-rəsmi bölmə
də məşğul olan şəxslər məşğulluğun tipinə görə aşağıdakı qruplara ayrılır:
a) yalnız qeyri-rəsmi bölmədə məşğul olan şəxslər. Bu kateqoriyaya ya
qeyri-rəsmi bölmə vahidlərindən birində yeganə işi, yaxud da bir neçə işi
yerinə yetirən şəxslər; b) qeyri-rəsmi bölmədə və ondan kənarda məşğul
olan şəxslər (o cümlədən əsas işi qeyri-rəsmi bölmədə olan, yaxud da
qeyri-rəsmi bölmədə əlavə işi olan şəxslər).
Qeyri-rəsmi bölmədə məşğul olanlar haqqında əsas informasiya
mənbəyi məşğulluq problemi ilə əlaqədar əhali arasında hər rübdə bir
dəfə aparılan seçmə müayinələridir. Bu müayinənin proqramı qeyri-rəsmi
bölmədə məşğul olan şəxslərin sayı, haqqında məlumatları qiymət
ləndirməyə, habelə bu bölmədə məşğul olan əhalini bir çox qruplaşdırma
əlamətinə görə təsnifləşdirməyə imkan verir. Lakin məşğulluq problemi
üzrə aparılan müayinələr qeyri-rəsmi bölmədə məşğulluq səviyyəsini
müəyyən etmək üçün yeganə məlumat mənbəyi deyildir. Əlavə məlumat
mənbəyi kimi inzibati statistikanın, vergi orqanlarının informasiyaların
dan, habelə pərakəndə ticarətdə fərdi sahibkarların, kəndli təsərrüfat
larının müayinəsi, bu və ya digər fəaliyyətlə məşğul olmağa razılıq (lisen
ziya) verən nazirlik və idarələrin də məlumatlarından istifadə etmək olar.
6.5. Əmək ehtiyatlan balansı
Əmək ehtiyatları balansı - əmək ehtiyatlarının sayı və tərkibi, onların
iqtisadiyyatın sahələri və mülkiyyət formalarına görə iqtisadi fəal və iqti
sadi qeyri-fəal əhaliyə bölgüsünü özündə əks etdirən göstəricilər siste
midir.
Əmək ehtiyatları balansı iki bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə
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əmək ehtiyatlarının formalaşması mənbələri, ikinci bölmədə isə onların
məşğul və məşğul olmayan əhaliyə bölünməsi göstərilir. Məlum olduğu
kimi, əmək ehtiyatları dedikdə əmtəə və xidmətlərin istehsalında iştirak
etmək imkanına malik hər iki cinsdən olan şəxslər nəzərdə tutulur (bu
barədə 6.2. fəslində ətraflı bəhs olunmuşdur).
Əmək ehtiyatları balansı haqqında 6.5 cədvəlinə əsasən daha aydın
təsəvvürə malik olmaq olar.
Cədvəl 6.5
Əmək ehtiyatları balansı (orta illik say)
Sətrin
JVo-si
01
02
03
04
ns

06
07

Göstəricilərin adlan
I Əmək ehtiyatlarının formalaşması mənbələri
Əm ək ehtiyatları - cəmi
o cümlədən
Ə m ək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhali
İqtisadiyyatda əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı məşğul olan
şəxslər
İqtisadiyyatda məşğul olan yeniyetmələr
D inar dövlətlərin işləvən vətəndaşları
П Əmək ehtiyatlarının bölgüsü
A. Əm ək ehtiyatlarının məşğulluğun növləri üzrə bölgüsü
Məşğul əhali - cəmi
o cümlədən
İqtisadiyyatın sahələri üzrə (TBS üzrə) iqtisadiyyatda məşğul
olanların ümumi sayından (06-cı sətir) mülkiyyətin növü üzrə
m əşğul olanlar:

08

D övlət mülkiyyəti

09

Qeyri-dövlət mülkiyyəti
onlardan:

10

Fərdi

11
12
12

Xüsusi
Bələdiyyə
Xarici investisiyalı və birgə müəssisələr

14

Sərbəst məşğul əhali
B. iqtisadiyyatda məşğul olmayan əmək qabiliyyətli əhali
o cümlədən
İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil alan əm ək qabiliyyətli yaşda
tələbələr
İqtisadiyyatda məşğul olmayan digər əhali kateqoriyaları

15
16
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Min
nəfər

Əmək ehtiyatları balansının tərtib olunması metodologiyası daim tək
milləşdirilir. Məşğulluq problemi üzrə əhalinin rüblük müayinəsinin aparıl
ması təcrübəsi statistika hesabatlarında olmayan aşağıdakı kateqoriyalar
üzrə təsəvvürləri genişləndirməyə imkan vermişdir: sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə məşğul olan şəxslər; kəndli (fermer) təsərrüfatlarında məşğul olan
şəxslər; fiziki şəxslərin yanında muzdla işləyən şəxslər; ev təsərrüfatlarına
kömək edən, əmək haqqı almadan çalışan işçilər. Qeyri-rəsmi bölmədə
məşğul olan işçilərin sayı haqqında müayinə yolu ilə əldə edilən
məlumatları dəqiqləşdirmək üçün əlavə məlumat mənbəyi kimi vergi
orqanlarının, hər hansı bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün icazə
(lisenziya) verən təşkilatm məlumatlarından istifadə etmək lazımdır.
Əmək ehtiyatları balansmı tərtib etmək üçün əsas məlumat mənbələri
aşağıdakılardır:
- əmək qabiliyyətli yaşda əhalinin sayı haqqında əhali statistikasının
cari məlumatları;
-m üəssisə və təşkilatların illik hesabatlarına əsasən işçilərin orta
siyahı sayının hesablanması;
- əhalinin sosial müdafiəsi orqanlarının əmək qabiliyyətli yaşda
işləməyən əlillər və pensiyaçıların sayı haqqında məlumatı;
- istehsalatdan ayrılmaqla təhsil alanlar haqqında (16 və daha yuxarı
yaşda) ümumtəhsil müəssisələrinin məlumatı;
- təsadüfi işləri yerinə yetirən kəndli (fermer) təsərrüfatlarında məşğul
olan şəxslər, kömək edən ailə üzvlərinin və digər kateqoriyadan olanların,
qeyri-rəsmi bölmədə məşğul olan şəxslərin sayı haqqında məlumat;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti məlumatlarına
əsasən ölkədə məşğul olan xarici vətəndaşların sayı.
Əmək ehtiyatlarının sayı daimi əhalinin sayma əsasən müəyyən edilir.
İqtisadiyyatda məşğul olanların sayı hesablanarkən işçilərin orta illik
sayı göstəricisindən istifadə edilir. İqtisadiyyatın rəsmi bölməsinin müəssisə
və təşkilatlarında bu kəmiyyət işçilərin orta siyahı sayma əsasən müəyyən
edilir. Əhalinin məşğulluq problemi üzrə müayinəsini apararkən məşğul
əhalinin sayı haqqında məlumat rübdə bir dəfə (tədqiqat aparılan həftədə)
əldə edilir və orta say fevral-noyabr aylarını əhatə edən dövrə aid edilir.
Rəsmi bölmənin müəssisə və təşkilatlarında məşğul əhalinin orta
siyahı sayında: 1) hamiləlik və doğuşla, habelə uşaq üç yaşa çatana qədər
ona qulluq edilməsi ilə əlaqədar məzuniyyətdə olan şəxslər nəzərə alın
mır; 2) davametmə müddətindən asılı olmayaraq inzibati məzuniyyətdə
olan şəxslər isə nəzərə almır. Məşğulluq problemi üzrə müayinənin
metodologiyasına görə məşğul əhalinin sayma: a) hamiləlik və uşaq 1,5

yaşa çatana qədər ona qulluq edilməsi ilə əlaqədar məzuniyyətdə olduq
larına görə işdə olmayan şəxslər daxil edilir; b) 6 ay və daha çox müd
dətə müdiriyyətin təşəbbüsü ilə haqqı ödənilməyən məzuniyyətdə olan
şəxslər daxil edilmir.
Əhalinin məşğulluğu probleminin müayinəsində tətbiq olunan meto
dologiyadan fərqli olaraq əmək ehtiyatlan balansı metodologiyasında
iqtisadiyyatda məşğul olanların orta illik sayı hesablanarkən hərbi qulluq
çular nəzərə alınmır. Əhalinin məşğulluq probleminin müayinəsini apa
rarkən məşğul əhalinin sayı haqqında məlumat onların yaşadıqları yerə,
əmək ehtiyatları balansı metodologiyasında isə iş yerlərinə aid edilir. Bu
uyğunsuzluğun aradan qaldırılması əmək ehtiyatları balansı ərazi
çərçivəsində tərtib olunarkən xüsusilə vacibdir. Çünki bu zaman işləyən
əhalinin gündəlik miqrasiyasının nəzərə alınması zəruriliyi meydana çı
xır. Əmək ehtiyatları balansında məşğul əhalinin orta illik sayı haqqında
məlumat əsas iş yeri üzrə fiziki vahidlə verilir. Odur ki, tam olmayan iş
həftəsində, yaxud da tam olmayan iş günündə məşğul olan şəxslərin orta
illik sayını hesablayarkən həmin işlər bütöv bir fiziki şəxs hesab olunur
(əgər bu iş onun üçün yeganə iş yeridirsə). Əvəzçiliklə işləyənlər, yalnız
əsas iş yeri üzrə nəzərə alınır.
Əmək ehtiyatları balansının məlumatlarına əsasən onların strukturunu
təhlil etmək, müxtəlif fəaliyyət sahələri arasında yenidən bölgüsünü işlə
mək, məşğul olmayan əhalinin sayı haqqında məlumat əldə etmək olar.
Əmək ehtiyatlarının gələcəkdə təkmilləşdirilməsində əsas diqqət onun
göstəriciləri ilə milli hesablar sistemində makroiqtisadi göstəricilər
arasında uyğunlaşdırmaya yönəldilməlidir.
Əmək ehtiyatlan balansındakı məşğulluq göstəriciləri fiziki şəxslərə,
həm də onların əsas, yaxud da yeganə iş yerinə aiddir. Deməli, məşğul
əhalinin bir hissəsinin ikinci məşğulluğu nəzərə alınmır. Bu, balansın
təcrübəvi əhəmiyyətini azaldır. Çünki bu məlumatlar məşğulluqdan əldə
olunan gəlir göstəriciləri, işçi qüvvəsinə sərf olunan xərclər, istehsal
fəaliyyətinin nəticələri ilə uzlaşdırılır. Əmək məhsuldarlığının və digər
analitik göstəricilərin hesablanmasında onlardan istifadə edilə bilməz.
Odur ki, hazırda iqtisadiyyatın sahələri və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə
ümumi əmək məsrəfləri cədvəllərinin işlənib hazırlanması üçün axtarışlar
davam edir. Bu, əmək ehtiyatları balansının məlumatlarını MHS göstə
riciləri ilə əlaqələndirməyə imkan verəcəkdir. Bütün bunların həyata
keçirilməsi onunla əlaqədardır ki, əmək ehtiyatları balansı bazar iqtisa
diyyatını təhlil etməyin başlıca metodları içərisində xüsusi yer tutur.
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6.6. İşçi qüvvəsinin hərəkəti göstəriciləri
Ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatlarda işçilərin sayı daim dəyişir. Bu,
işçilərin işə qəbulu və işdən çıxarılması ilə əlaqədar olaraq baş verir.
Ayrı-ayrı müəssisələr, sahələr və regionlar arasında işçi qüvvəsinin
yenidən bölgüsünə gətirib çıxaran prosesə işçi qüvvəsinin hərəkəti
deyilir. İşçi qüvvəsinin hərəkəti həmişə baş verir və bunun bir çox
səbəbləri vardır. Bunlardan biri demoqrafik xarakter daşıyır. Bu, ondan
ibarətdir ki, təbii proses olaraq insanların bir hissəsi əmək qabiliyyətli
yaşa daxil olur, bir hissəsi isə pensiya yaşma çatır. İqtisadiyyatda baş
verən dəyişikliklər işçilərin sahələr və ərazilər arasında yenidən bölgü
sünə, iqtisadi konyunkturanın dəyişməsi isə yeni yaradılmış iş yerlərinin
ixtisar olunmasına gətirib çıxarır. Bu, həmçinin işçilərin özlərinin
maraqları və tələbatları ilə əlaqədardır. Bu məlumatlara əsasən kadrların
hərəkəti (işçi qüvvəsi balansı) balansını tərtib etmək olar (cədvəl 6.6).
Cədvəl 6.6
Müəssisədə kadrların hərəkəti balansı
Dövr ərzində daxil
olmuşdur

Dövr ərzində
xaric olmuşdur

O cümlədən
mənbələr
üzrə

0 cümlədən
istiqamətlər
üzrə

cəmi

Dövrün
əvvəlinə
mövcud
dur

cəmi

İşçi
kateqo
riyaları
qrupları

Dövrün
axırına
mövcuddur

0 cüm
lədən bü
tün dövr
ərzində
işləmişlər

İşçi qüvvəsinin daxil olduğu mənbələr içərisində müəssisənin təşəb
büsü, məşğulluq xidməti orqanlarının göndərişləri, ali məktəbi bitirdikdən
sonra isə göndərilmə, digər müəssisələrdən köçürmələr xüsusi yer tutur.
İşçilərin işdən çıxarılmaları istiqamətlərinə xarakteristika vermək üçün
müxtəlif yanaşmalar vardır. Məsələn, bunlardan biri fizioloji xarakterli
səbəblərlə əlaqədar xaric olmalardır. Bu səbəblərə işçilərin vəfat etməsi,
uzun müddət xəstə olması, səhhəti ilə əlaqədar hamin müəssisədə işi
davam etdirə bilməməsi, pensiya yaş həddinə çatması aiddir. İşçi qüv
vəsinin zəruri və artıq dövriyyəsi də onun xaricolma səbəblərindəndir.
İşçi qüvvəsinin zəruri dövriyyəsinə onların qanunla müəyyən edilmiş
qaydada müqavilə müddəti başa çatması, hərbi mükəlləfiyyətə çağırıl
ması, istehsalatdan ayrılmaqla ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
daxil olması, seçkili orqanlara vəzifəyə seçilməsi, başqa müəssisələrə
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köçürülməsi, ərinin (arvadının) yaşadığı yerə getməsi və s. əlaqədar işdən
çıxarılması aiddir. Artıq işçi qüvvəsinin dövriyyəsinə - kadr axıcılığına
(Beynəlxalq təcrübədə «axıcılıq» anlayışı ilə «işçi qüvvəsinin hərəkəti»
anlayışları eyniləşdirilir və sinonim sözlər kimi işlədilir) gətirib çıxaran
səbəblərə bilavasitə qanunda nəzərdə tutulmayan, işçilərin özləri ilə
əlaqədar olan səbəblər (işçinin öz arzusu ilə işdən çıxması, əmək
intizamını pozduğuna görə işdən çıxarılması) aiddir. Artıq işçi qüvvəsi
dövriyyəsinin ayrıca müəyyən edilməsi axıcılıq əmsalının hesablanma
sına imkan vermişdir. Axıcılıq əmsalı kadr axıcılığı ilə əlaqədar işdən
çıxarılanlarının sayının işçilərin orta siyahı sayma olan nisbəti kimi
müəyyən edilir. Bu göstəricidən müəssisənin kadr siyasətinə qiymət
vermək üçün istifadə oluna bilər.
İşçi qüvvəsinin hərəkətini öyrənərkən ona təsir edən amillərin təhlilinə
xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə işçi qüvvəsinin dövriyyəsini ifadə
edən mütləq və nisbi göstəricilər hesablanır. Mütləq göstəricilərə
aşağıdakılar aiddir:
-kadrların dövriyyəsi. Bu, işə qəbul edilmiş (siyahı tərkibinə daxil
edilmiş) və işdən çıxarılmış işçilərin toplusu deməkdir;
- işdən xaricolma üzrə dövriyyə. Bu, hesablama aparılan dövrdə bütün
səbəblərdən işdən xaric olunanların sayı deməkdir;
- işə qəbul üzrə dövriyyə. Bu göstərici hesablama aparılan dövrdə
əmrlə müəssisəyə işə qəbul olunan şəxslərin sayını ifadə edir.
İşə qəbul olunan və işdən çıxarılan işçilərin tərkibinə dövlət
təşkilatları ilə bağlanmış xüsusi müqavilə ilə cəlb edilmiş (hərbçilər və
azadlıqdan məhrum olunduqlarına görə cəza çəkənlər), xaricdən gəlmiş
və əvəzçiliklə işləyən, işi mülki-hüquqi xarakterli müqavilələrlə yerinə
yetirən şəxslər daxil edilmir.
İşə qəbul üzrə dövriyyəni müəyyən edərkən daxilolma mənbələri
aşağıdakı xüsusi qruplara ayrılır: 1) məşğulluq və işədüzəltmə mərkəz
lərindən göndərilənlər; 2) müəssisənin özünün təşəbbüsü ilə işə götürü
lənlər; 3) digər müəssisə və təşkilatlardan köçürülənlər; 4) ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrini bitirib işə göndərilənlər.
İşçilər aşağıdakı səbəblərə görə işdən çıxarıla bilər: 1) ordu sıralarına
çağırıldıqda; 2) başqa müəssisələrə köçürüldükdə; 3) bağlanmış müqa
vilənin vaxtı başa çatdıqda; 4) pensiyaya çıxdıqda (pensiya yaşma
çatdığına, əlilliyə görə); 5) işçi vəfat etdikdə; 6) ştatlar ixtisar olunduqda;
7) öz xahişi ilə; 8) proqul və əmək intizamının pozulmasının başqa
hallarında.
Əmək ehtiyatlarının hərəkətini təhlil etmək üçün aşağıdakı nisbi
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göstəricilərdən də istifadə olunur:
1) İşçi qüvvəsinin sayı indeksi:
Dövrün axırına işçilərin sayı
x 100
Tsay =
Dövrün əvvəlinə işçilərin sayı

2) İşə qəbul üzrə dövriyyə əmsalı:
Dövr ərzində işə qəbul
olunanlam sayı
x 100
Dövr ərzində işçilərin orta siyahı sayı

^
' qəbul

3) İşdən xaricolunma üzrə dövriyyə əmsalı:

xaric
olma

Dövr ərzində bütün səbəblərə görə
işdən xaric olunanlam sayı
xlOO
Dövr ərzində işçilərin orta siyahı sayı

4) İşçi qüvvəsinin ümumi dövriyyəsi əmsalı
İşə qəbul olunanların sayı + işdən çıxarılanların sayı qq
umumı
Dövr ərzində işçilərin orta siyahı sayı
dövriyyə
Bu göstərici işə qəbul və işdən çıxarılma üzrə əmsalların cəmi kimi də
hesablana bilər. İşçi qüvvəsinin ümumi dövriyyəsi əmsalı təhlil olunan
dövrdə işçi qüvvəsinin hərəkətinin intensivliyini səciyyələndirir.

Bu göstərici vahiddən böyük olduqda, nəinki işdən çıxarılanların ye
niləri ilə tam əvəzləndiyini, həm də yeni iş yerlərinin açıldığını göstərir.
Bu göstəricinin vahiddən kiçik olması isə iş yerlərinin ixtisar olunması
deməkdir. Belə bir vəziyyət bütövlükdə iqtisadiyyatda müşahidə olun
duqda bu, işsizliyin artdığını göstərir.
Əmək kollektivinin sabitliyini təhlil etmək üçün “tərkibin sabitliyi
əmsalı”ndan istifadə oluna bilər:
p,

^tərkibin

sabitityi

—

Bütün hesabat dövründə işləmiş işçilərin sayı
p , ..
: ; :
:
; :
xlOO
Dovr ərzmdə işçilərin orta siyahı sayı
~

İşçi qüvvəsinin hərəkəti haqqında məlumatlar müəssisə və təşkilatlar,
sahələr, ərazi vahidləri və bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə işlənib hazırlanır. İşçi
qüvvəsinin əvəzlənməsi (yerinin doldurulması) əmsalı bütövlükdə iqtisa
diyyat və iqtisadi fəaliyyət sahələrinin əksəriyyəti üzrə vahiddən kiçik olur.
Müasir iqtisadi nəzəriyyə yalnız işçilərin hərəkətinin öyrənilməsinin
zəruri olduğunu müəyyənləşdirməklə kifayətlənmir. Həm də əməyin tətbiq
olunduğu sahələrin, fəaliyyət növünün, işçilərin istehsal funksiyalarının
dəyişməsinin öyrənilməsinin zəruriliyini əsaslandırır. Bununla əlaqədar
olaraq peşəkarların hərəkəti, yəni başqa ixtisasa keçmək, yaxud da yeni
peşəyə yiyələnmək, işçilərin funksiyalarının genişləndirilməsi və s. halların
öyrənilməsi də ön plana çəkilir.
6.7. İş vaxtı və ondan istifadə göstəriciləri

5) Axıcılıq əmsalı
Kadr axıcılığıhesab olunansəbəblərə
^
görə işdən çıxarılmışişçilərinsayı ^
■''axıcılıqDövr ərzindəişçilərinorta siyahı sayı
Məşğulluqla əlaqədar şəraiti qiymətləndirmək üçün işçi qüvvəsinin
əvəzlənməsi (yerinin doldurulması) əmsalından istifadə etmək olar. Bu
göstərici aşağıdakı iki üsulla hesablana bilər: a) dövr ərzində işə qəbul
olunan işçilərin sayının işdən çıxarılan işçilərin sayma olan nisbət kimi;
b) işə qəbul üzrə əmsalla işdən xaricolma əmsalı arasındakı nisbət kimi.
Yəni:
a
Dövr ərzində işə qəbul edilmiş işçilərin sayı _ Əq3bu[
■'işçi qüvvəsinin
Dövr ərzində işdən çıxarılmış işçilərin say Əxaric
əvəzlənməsi
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İş vaxtı fondu, onun strukturu və ondan istifadə göstəriciləri istehsal
prosesinin təşkilinə və əmək məhsuldarlığına təsir edir. İş vaxtı statis
tikası əmək haqqı və sosial sığorta statistikaları ilə bilavasitə əlaqədardır.
İş vaxtı haqqında informasiya işçi qüvvəsindən istifadə müqavilələrini
işləyib hazırlamaq və bağlamaq üçün lazımdır. Muzdla işləyən şəxslərin
iş vaxtı əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Qanunvericiliyə görə
normal iş həftəsinin uzunluğu 40 saat, həddi-buluğa çatmayanlar və ağır
şəraitdə işləyən şəxslər üçün isə həftədə 36 saat olmalıdır. Xüsusilə ağır
şəraitdə çalışan bəzi işçi kateqoriyaları üçün iş həftəsinin uzunluğu daha
az müəyyən edilir. Deməli, iş vaxtı dedikdə, işçinin işin fiziki cəhətdən
yerinə yetirdiyi vaxtın uzunluğu (davam etdiyi müddət) nəzərdə tutulur.
İş vaxtının əsas ölçü vahidləri adam-gün və adam-saatdır. Təcrübədə
adam-ay və adam-il kimi daha iri vaxt vahidlərindən də istifadə olunur.
Lakin bunlar əslində müvafiq dövr üzrə hesablanan işçilərin orta siyahı
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sayı göstəricilərinin ekvivalentidirlər. Adam-saat dedikdə, işçinin öz
yerində işlədiyi bir saat nəzərdə tutulur. İşlənmiş adam-gün isə iş vaxtının
uzunluğundan asılı olmayaraq işçinin iş yerinə gəlməsi və işə başlaması
deməkdir.
Statistikada aşağıdakı iş vaxtı fondu bir-birindən fərqləndirilir: 1) təq
vim üzrə iş vaxtı fondu; 2) tabel üzrə iş vaxtı fondu; 3) maksimum
mümkün olan iş vaxtı fondu.
Təqvim üzrə iş vaxtı fondu həm adam-gün, həm də adam-saatla he
sablanır. Adam-günlə iş vaxtı fondu hesablama aparılan dövrün bütün
təqvim günlərində müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərin siyahı sa
yının cəminə bərabər olur. Adam-saatla iş vaxtı fondunu müəyyən etmək
üçün isə adam-günlə iş vaxtı fondunu iş gününün normal orta uzunluğuna
vurmaq lazımdır. O, hər bir işçi kateqoriyası üçün müəyyən edilmiş iş
gününün normal uzunluğuna əsasən çəkili hesabi orta kəmiyyətin düsturu
ilə müəyyən edilir.
Təqvim üzrə iş vaxtı fondu sərəncamda qalan iş vaxtını ifadə edir,
təbiidir ki, bundan istehsal prosesində tamamilə istifadə olunması
mümkün deyildir. Təqvim üzrə iş vaxtı fondu işə çıxılan və müxtəlif
səbəblərə görə işə çıxılmayan adam-günlərin miqdarından ibarətdir. Buna
uyğun olaraq təqvim üzrə iş vaxtı fondu işə çıxılan və müxtəlif səbəblər
üzündən işə çıxılmayan adam-günlərin cəmi kimi də müəyyən edilə bilər.
Təqvim üzrə iş vaxtı fondundan işçilərin orta siyahı sayını hesablamaq
üçün istifadə olunur. Təqvim üzrə iş vaxtı fonduna qanunla müəyyən
edilmiş işçilərə hər il verilən növbəti məzuniyyət, habelə bayram və
istirahət günləri də daxildir.
Təqvim üzrə iş vaxtı fondundan istirahət və bayram günləri çıxıldıqda
tabel üzrə iş vaxtı fondu müəyyən edilmiş olur. Tabel üzrə iş vaxtı fon
dundan növbəti məzuniyyət günlərinin miqdarı çıxıldıqda isə maksimum
mümkün olan iş vaxtı fondu almır. Bu, işləmək üçün mümkün olan vaxt
deməkdir. Başqa sözlə, maksimum mümkün olan iş vaxtı fondu işçilərin
hamısının 100% işə çıxması şəraitində işlənməsi mümkün olan iş vaxtını
ifadə edir. O, normal iş dövrü ərzində faktiki işlənilmiş iş vaxtından və
həmin dövrdə istifadə edilməmiş iş vaxtından ibarətdir.
Faktiki işlənilmiş vaxt müəyyən olunarkən Beynəlxalq Əmək Təşki
latı tərəfindən bəyənilmiş beynəlxalq statistika standartlarına əsaslanılır.
Bu standartlara uyğun olaraq faktiki işlənmiş vaxta aşağıdakılar daxil
edilməlidir:
- normal iş dövründə faktiki işlənilmiş vaxt;
-norm al iş dövründən əlavə işlənilmiş və haqqı yüksək dərəcələrlə
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ödənilmiş vaxt;
- iş yerinin hazırlanmasına, təmir işlərinə, avadanlıqların hazırlanması
və onlara qulluq edilməsinə, qəbzlərin, vərəqələrin, qaimələrin doldurul
masına sərf olunan vaxt;
- iş yerində keçirilən vaxt, boşdayanmalar, avadanlıqların dayanması,
bədbəxt hadisələr, yaxud da iş yerində heç bir iş görülmədən (lakin
bağlanmış müqaviləyə əsasən əmək haqqı ödənilən) keçən vaxt;
- siqaret çəkməyə, çay içməyə sərf olunan vaxt da daxil olmaqla iş ye
rində qısa müddətli istirahətə sərf edilən vaxt.
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq standartlara uyğun olaraq boşda
yanmalar və iş vaxtından əlavə işlənilən vaxt da faktiki işlənilmiş vaxta
daxildir. Boşdayanma dedikdə, işçinin iş yerində olması, lakin müxtəlif
texniki və texnoloji səbəblərlə əlaqədar işləmədiyi vaxt nəzərdə tutulur.
Deməli, boşdayanma işçi iş yerində olduğu halda iş vaxtı itkisi deməkdir.
İş vaxtından əlavə sərf olunan vaxt müəyyən olunmuş (və ya nəzərdə
tutulmuş) vaxtdan əlavə işlənilən vaxta deyilir. O, həmişə ayrılıqda
qeydiyyata alınmalıdır. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, iş vaxtından
əlavə iş dedikdə, əlavə olaraq müəyyən edilmiş normal vaxtdan artıq
işlənmiş hər cür vaxt nəzərdə tutulmur. Hazırda sürətli iş qrafiki geniş
yayılmışdır. Buna uyğun olaraq işçi öz arzusu ilə müəyyən bir limit
daxilində iş gününün, iş həftəsinin uzunluğunda dəyişikliklər edə bilər.
Belə bir şəraitdə qanunla, yaxud da əmək müqaviləsi ilə hər hansı bir
dövrdə müəyyən edilmiş vaxtdan əlavə işləmək başqa bir vaxtda
kompensasiya olunur. Həmin dövrdə üzürlü səbəbə görə istifadə olun
mamış iş vaxtı xəstəliyə, tədrislə əlaqədar məzuniyyətdə olmaq, dövlət və
ictimai işlərin yerinə yetirilməsi və qanunla nəzərdə tutulan digər hallarda
işə çıxmamaqdan ibarətdir. Boşdayanmalar, müdiriyyətin icazəsi və
özbaşına işə çıxmamaq iş vaxtı itkisi hesab olunur. İnzibati məzuniyyət
və tam olmayan iş günü, yaxud iş həftəsi rejimində işlədikdə, habelə
əmək münaqişələri ayrılıqda göstərilir. İş vaxtı fondu və ondan istifadə
edilməsi haqqında ətraflı informasiyanı cədvəl 6.7-dən əldə etmək olar.
İşçi qüvvəsi balansının müəssisə səviyyəsində hər ay tərtib olunması
məqsədəuyğundur. Üzürlü səbəblərə görə iş vaxtından istifadə olunma
masının istiqamətləri və iş vaxtı itkisinin səbəblərinin təsnifləşdirilməsi
istehsal proqramını real iş vaxtı imkanları ilə müqayisə etməyə imkan
verir. Balansın məlumatlarına əsasən aşağıdakı göstəricilərin hesablan
ması mümkündür:
1) Maksimum mümkün olan iş vaxtı fondundan istifadə əmsalı:
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Ə

FIV
xlOO
T m.m.f.

Burada: Əmm.f. - maksimum mümkün olan iş vaxtı fondundan
istifadə əmsalı; FİV - faktiki işlənilmiş vaxt; Tmmf - maksimum
mümkün olan iş vaxtı fondu deməkdir.
Bu göstəricidən müəssisə və onun ayrı-ayrı bölmələri səviyyəsində iş
vaxtından istifadəni təhlil edərkən istifadə olunur.
2) Tabel üzrə iş vaxtı fondundan istifadə əmsalı
Ətab.f

FİV

•100

T ta b.f

Burada: Ttabf - tabel üzrə iş vaxtı fondu deməkdir
Cədvəl 6.7
İş vaxtı fondu və ondan istifadə edilməsi
İş vaxtı fondu
1) Təqvim üzrə iş vaxtı
fondu
2) Bayram və istirahət
günləri
3) Tabel üzrə iş vaxtı
fondu
(sətir 1 - sətir 2)

4) Növbəti məzuniy
yət

İş vaxtından istifadə
6) Faktiki işlənmiş gün
6.1. faktiki işlənilmiş vaxt
6.2. iş vaxtından əlavə işlənilmiş vaxt
7) üzürlü səbəbə görə istifadə edilməmiş vaxt
7.1. xəstəliyə görə işə çıxılmaması (istehsalatda bədbəxt
hadisə ilə əlaqədar işə çıxılmamalar da daxil olmaqla).
7.2. tədris və peşə hazırlığı ilə əlaqədar məzuniyyət.
7.3. Ailə və ya şəxsi vəziyyətlə əlaqədar məzuniyyət.
7.4. D övlət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi.
7.5. Qanunla müəyyən edilmiş digər hallarda işə çıxılmaması
8) inzibati məzuniyyət
9) İş vaxtı itkisi
9.1. müdiriyyətin icazəsi ilə işə çıxmamaq
9.2. gündəlik boşdayanmalar
9.3. növbədaxili boşdayanmalar
9.4. Qanunsuz işə çıxmamaq.
10) Əm ək münaqişəsi səbəbindən işin dayandırılması

5) M aksimum müm
11) İşlənilmiş və bütün səbəblərlə əlaqədar istifadə edilməmiş
kün olan iş vaxtı fondu iş vaxtı (sətir 6 + sətir 7 + sətir 8 + sətir 9 + sətir 10).
(sətir 3 - sətir 4)
12) 0 cümlədən iş vaxtı çərçivəsində (sətir 11- sətir 6.2.).

Bu göstəricidən iş vaxtından istifadənin sahələrarası müqayisəsi za
mana istifadə olunması daha yaxşıdır. Bu məqsədlə maksimum mümkün
olan iş vaxtı fondundan istifadə əmsalının tətbiqi münasib deyildir. Çünki
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində işçilərin növbəti məzuniyyət müddə
tinin uzunluğunda fərqlər vardır.
3) Təqvim üzrə iş vaxtı fondundan istifadə əmsalı:
_

FİV

Burada: Ətoq.f-təqvim üzrə iş vaxtı fondundan istifadə əmsalı;
Ttaq.f-təqvim üzrə iş vaxtı fondu deməkdir.
Bu göstəricidən həm müəssisə, sahələr və bütövlükdə iqtisadiyyat,
həm də beynəlxalq miqyasda iş vaxtından istifadə dərəcəsini təhlil və
müqayisə edərkən istifadə olunur.
Ayrı-ayn ölkələrdə növbəti məzuniyyətin müddəti və bayram günlərinin
miqdarı bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir (məsələn, Yaponiyada muzdla
işləyən bir işçiyə düşən maksimum mümkün olan iş vaxtı fondu İsveçrədəki
eyni göstəricidən 20% çoxdur). Odur ki, maksimum mümkün olan və tabel
üzrə iş vaxtı fondlarından istifadə əmsallarının tətbiqi xeyli xətalara gətirib
çıxarır.
İş vaxtından istifadəni təhlil etmək üçün aşağıdakı düsturla “iş
dövründən istifadə əmsalı” hesablanır:
Ə,ı.d.

x 100

G*.

Burada: Gf - dövr ərzində bir işçi tərəfindən orta hesabla işlənilmiş
günlərin sayı (bu işlənilmiş adam-günlərin ümumi sayını işçilərin orta
sayma bölməklə müəyyən edilir;
Ə, d - iş dövründən istifadə əmsalı
GjŞçj - müəssisədə iş rejimi dövründə bir işçinin işləməli olduğu
günlərin sayı deməkdir.
İş günündən istifadə olunmasına xarakteristika vermək üçün “iş gü
nündən istifadə əmsalı” (Əj g) hesablanır:
________İş gününün faktiki uzunluğu_______
istu^ondən iş gününün müəyyən edilmiş orta uzunluğu
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, .. .

Ətaq.f. = ~--- Xİ00
^leq.f.

Qeyd etmək lazımdır ki, işlənilmiş vaxt haqqında məlumatlara əsasən
iş gününün faktiki orta uzunluğuna xarakteristika vermək üçün aşağıdakı
iki göstərici hesablana bilər:
1)
İş vaxtının faktiki orta uzunluğu. Bu, işlənilmiş adam-saatların
ümumi miqdarı ilə işlənilmiş adam-günlərin ümumi miqdarı arasındakı
nisbət kimi müəyyən edilir; 2) iş günü ərzində faktiki işlənilmiş vaxtın
orta uzunluğu. Bu, faktiki işlənilmiş adam-saatlarm miqdarı ilə faktiki
işlənilmiş adam-günlərin miqdarı arasındakı nisbət kimi müəyyən olunur.
İş günündən istifadə dərəcəsi təhlil olunarkən məhz iş günü ərzində
faktiki işlənilmiş vaxtın orta uzunluğu göstəricisi tətbiq edilir.
Ə iş dövründən
istifadə

2) Təqvim dövrü üzrə növbəlik əmsalı belə müəyyən edilir:
q

“təqvimdövrü)

Bütün növbədərdə işlənilmiş adam - günlərin sayı _ ^^
Ən çoxsaylı növbədə işlənilmiş adam - günlərin sayı

Bunu misalla izah edək. Tutaq ki, üç növbəli iş rejimində işləyən
müəssisədə iyun ayı üzrə aşağıdakı məlumat verilmişdir: fəhlələr
tərəfindən birinci növbədə 8700 adam-gün, ikinci növbədə 5300 adamgün, üçüncü növbədə isə 2200 adam-gün işlənilmişdir. İş rejiminə görə
aydakı iş günlərinin sayı 20, iş yerlərinin sayı 480-ə bərabərdir. Növbəlik
əmsalı belə müəyyən edilir:

İş günü ərzində faktiki işlənilmiş vaxtın orta uzunluğu ^
İş gününün müəyyən edilmiş orta uzunluğu

İş dövründən və iş günündən istifadə əmsallarına əsasən “iş vaxtından
istifadənin ümumi göstəricisi”ni (Əamumi) hesablamaq olar:
/~ ч

л

s~ \

^
8700 + 5300 + 2200 16200 ,
Ə = ----------------------- = --------= 1 ö6
"
8700
8700
3) Növbə rejimindən istifadə əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

i л л

^ ümumi — ^ iş dövründən istifadə * ^ iş günündən istifadə *

İş vaxtından istifadənin ümumi əmsalı ümumi iş vaxtı itkisinin xüsusi
çəkisini (bunun bir hissəsi gündəlik, digəri isə növbədaxili itkilərdir)
müəyyən etməyə imkan verir.
Xarici ölkələrin statistikalarında müntəzəm olaraq iş həftəsinin faktiki
orta uzunluğunu səciyyələndirən göstərici hesablanır. Bu göstəricidən
iqtisadi konyunkturam təhlil edərkən istifadə olunur. Bu göstəricinin
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ona əsasən ölkədə iqtisadi konyunkturanın
dəyişməsi haqqında mühakimə yürütmək, nəticə çıxarmaq mümkün olur.
Növbə rejimində işləyən müəssisələrdə və sahələrdə «növbəlik göstə
ricisi» hesablanır. Bu göstərici istər növbə rejimindən, istərsə də
müəssisədə olan iş yerlərindən tam istifadə olunmasını səciyyələndirir.
Bu göstərici adətən fəhlə kateqoriyası üçün hesablanır. Həm də bu zaman
aşağıdakı göstəricilər müəyyən edilir: a) növbəlik əmsalı; bjnövbə
rejimindən istifadə əmsalı; c) ən çoxsaylı növbədə iş yerlərindən istifadə
əmsalı; d) iş yerlərindən ümumi istifadə göstəricisi. Bu göstəricilər ya
müəyyən bir tarixə, yaxud da təqvim dövrü üçün hesablana bilər.
Müəyyən tarixə növbəlik əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:
q
(müəyyən tarixə)

Bütün növbədərdə işləmiş fəhlələrin ümumi sayı
Ən çoxsaylı növbədə işləmiş fəhlələrin sayı
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Ə növbo rcjimindon istifado = — x 100
ns

Burada: ns - müəssisədəki iş rejiminə görə növbələrin sayı deməkdir.
Nəzərdən keçirilən müəssisə üzrə bu göstərici belə müəyyən edilir:
Э.,„Ьач„.,„.п„ „ ы .- ^ х 1 0 0 - б 2 %
Bu o deməkdir ki, müəssisədə növbə rejimindən yalnız 62% istifadə
olunur.
Ən çoxsaylı növbədə bütün iş yerlərindən istifadə olunmadıqda,
aşağıdakı düsturla ən çoxsaylı növbədə iş yerlərindən istifadə əmsalı
hesablanır:
a) müəyyən bir tarixə
ç's'IU'y'''

Ən çoxsaylı növbədə ihləmiş fəhlələrin sayı ^ ^
İş yerlərinin sayı

b) təqvim dövrü üzrə

ç.s.n.ı.y.ı.

Ən çoxsaylı növbədə işlənilmiş adam - günlərin sayı ^ ^qq
jş yeridinin sayr x dövrdəki iş günlərinin sayı
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Əmək münaqişələri statistikası ölkəmizdə statistika elminin yeni böl
mələrindən biridir. Çünki keçmiş Sovet İttifaqında planlı iqtisadiyyat
şəraitində mövcud olan hüquqi normalar əmək münaqişələri ilə əlaqədar
sahibkarlarla işçilər arasında meydana çıxan münaqişələri tətil və ya
nümayiş yolu ilə həll etməyə imkan vermirdi. Hazırda ölkəmizdə mövcud
olan əmək münaqişələri statistikası 1993-cü ildə əmək sahəsində məşğul
olan statistiklərin 15-ci beynəlxalq konfransında yenidən nəzərdən
keçirilmiş beynəlxalq normalara əsaslanır.
Əmək münaqişələri dedikdə hər hansı bir və ya bir neçə məsələ ilə
əlaqədar olaraq işverənlərlə işçilər arasında narazılığın meydana çıxması

nəzərdə tutulur. İqtisadiyyatın digər sahələrində baş verən hadisələrin
müdafiə olunması, yaxud da ona qoşulmaq üçün çağırışlarla əlaqədar
olaraq da işverənlərlə işçilər arasında narazılıqlar ola bilər.
Əmək münaqişələrinin aşağıdakı növləri bir-birindən fərqlənir:
1) İşin dayandırılmasına səbəb olmayan əmək münaqişələri. Münaqi
şənin bu növündə tərəflər öz tələblərini irəli sürürlər. Belə münaqişələr
adətən danışıqlar yolu ilə həll edilir, yaxud da iş günü başa çatdıqdan
sonra görülən tədbirlər münaqişənin aradan qaldırılmasına təsir göstərir.
Belə tədbirlərə mitinqləri, nümayişləri, aclıq elan olunmasını, tətil komi
tələrinin yaradılmasını, tətil etməyə çağırışları misal göstərmək olar.
Bunlar münaqişə tərəflərini danışıqlar masasında oturmağa və narazılığı
aradan qaldırmağa imkan verir.
2) İşin dayandırılmasına səbəb olan əmək münaqişələri. Belə müna
qişələrin də iki növü vardır: a) tətil; b) lokaut. Tətil - öz tələblərinə diq
qəti cəlb etmək, ya da narazılıqlarını bildirmək, digər müəssisə işçilərinin
çağırışlarına cavab olaraq işin müvəqqəti dayandırmalarına deyilir.
Lokaut dedikdə isə ya bir, yaxud da bir neçə iş yerinin tam və ya qismən
bağlanması nəzərdə tutulur. Bir və ya bir neçə iş verən tərəfindən işçilərin
normal fəaliyyət göstərmələrinə maneçilik törədilməsi, yaxud da digər
işverənlərin tələblərinin müdafiə edilməsi və ya ona narazılıq bildirilməsi
də lokauta aiddir.
Əmək münaqişələri onları törədən səbəblər üzrə aşağıdakı kimi
təsnifləşdirilir:
1) sahibkarların təmsilçiləri ilə zəhmətkeş təşkilatları arasında aparı
lan kollektiv danışıqlar nəticəsində meydana çıxan münaqişələr. Bu mü
naqişələr aşağıdakı problemlərlə əlaqədar dalana dirənir: a) əmək haqqı,
mükafat və digər əmək ödənişləri; b) əmək şəraiti (iş vaxtının uzunluğu,
əmək təşkili, təhlükəsizlik texnikası və i.a.); c) məşğulluq (kadr siyasəti,
işçilərin irəli çəkilməsi, müəssisələrin bağlanması, heyətin təsnifləşdiril
məsi problemləri, məsələn, kimlərin yeraltı işlərdə işləməsi; d) həmkarlar
ittifaqlarının azad fəaliyyət göstərmələri.
2) kollektiv əmək müqavilələrinin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar
olmayan münaqişələr. Buna aşağıdakı problemlərlə əlaqədar olan müna
qişələr aiddir: a) əmək haqqı ilə əlaqədar olan problemlər (əmək haqqının
vaxtında verilməməsi, inflyasiya ilə əlaqədar əmək haqqının indeksləşdirilməsi və i.a.); b) əmək şəraitinə aid problemlər (iş vaxtı uzunluğunun
dəyişdirilməsi, təhlükəsizlik texnikası və i.a.); c) məşğulluqla əlaqədar
problemlər (müəssisələrin bağlanması, işçilərin kütləvi surətdə işdən
çıxarılması, haqqı ödənilmədən inzibati məzuniyyətə göndərilməsi və
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Burada: Əçs niy; = ən çoxsaylı növbədə iş yerlərindən istifadə əmsalı
deməkdir.
Yuxarıda gətirdiyimiz misaldakı rəqəmlərdən istifadə etməklə hesab
lama aparsaq:

ç.s.n.ı.y.1.

- * ™ - х 1 0 0 . * ™ О х 10о . 91 ^%
480x20
9600

Bu o deməkdir ki, hətta ən çoxsaylı növbədə iş yerlərinin yalnız
91,3%-dən istifadə edilir.
İş yerlərindən istifadənin ümumi göstəricisi növbə rejimindən istifadə
əmsalının ən çoxsaylı növbədə iş yerlərindən istifadə əmsalına vurma
hasilinə bərabərdir. Yəni:
ümumi e

növbə rejimində n istifadə ^ ^ ç .s .n .ı.y .i.

Gətirdiyimiz misalda rəqəmləri yerinə qoysaq:
ЪйшшА =

0,62 x 0,913 x 100 ==56,6%

Deməli, müəssisədə iyun aymda iş yerlərinin 56,6%-dən istifadə
edilmişdir.
Son illərdə iş vaxtından istifadə məsələlərinə maraq daim artır. Bu isə
təsadüfi deyildir. Çünki iş vaxtından istifadənin səmərəliliyinin yüksəl
dilməsi məsələsi bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrində istehsalın artırılması
və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsinin başlıca amillinə çevrilmişdir.
6.8. Əmək münaqişələri statistikası

i.a.); d) işverənə qarşı heç bir tələb irəli sürülmədən digər müəssisələrin
işçiləri ilə həmrəylik əlaqələrinin qurulması və onların müdafiə edilməsi;
e) hökumətin yeritdiyi iqtisadi və sosial siyasətə etirazla, yaxud da siyasi
tələb irəli sürülməsi ilə əlaqədar olan problemlər.
Əmək münaqişələri haqqmda məlumatlar hər ay toplanır. Və bu za
man aşağıdakılar nəzərə almır: 1) tətil və lokautlarm sayı; 2) əmək müna
qişələrinə cəlb edilmiş müəssisə və təşkilatların sayı; 3) əmək münaqişə
lərinə cəlb edilmiş işçilərin sayı. Tətil hərəkatı dövründə xəstəlik və
məzuniyyətlə əlaqədar, habelə müdiriyyətin icazəsi ilə iş yerində olmayan
(özbaşına işə çıxmayan şəxslər də daxil olmaqla) şəxslər həmin müddətdə
əmək münaqişələrinə cəlb edilənlərin tərkibinə daxil edilməməlidir.
Əmək münaqişələrinin davam etdiyi müddət günlə, iş vaxtı itkisi isə
adam-gün və adam-saatla, münaqişəyə dolayısı ilə cəlb edilmiş işçilərin
sayı (nəqliyyatın işinin pozulması, xammalın, yanacağın və enerjinin
olmaması və i.a.) və müəssisənin məhsul istehsalı ilə əlaqədar düçar
olduğu itkinin məbləği və s. müəyyən olunur.
Əmək münaqişələrinin sayı müəyyən olunarkən aşağıdakı meyar əldə
rəhbər tutulur. Başqa sözlə, aşağıdakı hallar bir tətil hesab olunur:
1) Bir müəssisənin, yaxud da təşkilatın eyni vaxtda bir əmək
münaqişəsi ilə əlaqədar bir qrup işçinin işi müvəqqəti dayandırmaları;
2) Müxtəlif müəssisələrdə çalışan bir qrup işçinin eyni vaxtda həya
ta keçirdikləri bir əmək münaqişəsi ilə (məsələn, əmək haqqının
verilməsinin gecikdirilməsi) əlaqədar olaraq işin müvəqqəti dayandırıl
ması;
3) Bir müəssisədə, yaxud da müxtəlif müəssisələrdə çalışan işçilərin
cəlb olunduğu bir münaqişə ilə əlaqədar olaraq işin müvəqqəti dayan
dırılması. Bu zaman işin müvəqqəti dayandırılması müxtəlif vaxtlarda baş
verir. Lakin işin dayandırıldığı vaxtlar arasındakı müddət iki aydan çox
olmur.
Analitik məqsədlər üçün əmək münaqişələri haqqmda məlumatlar
aşağıdakı istiqamətlər üzrə işlənir:
1) əmək münaqişələri başvermə səbəblərinə görə qruplaşdırılır. Hər
qrupda münaqişəyə cəlb olunan müəssisə və təşkilatların, münaqişə işti
rakçılarının sayı və itirilmiş iş vaxtının (adam-günlə) miqdarı müəyyən
edilir;
2) bu məlumatlar sahələr, regionlar və bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə
də işlənir;
3) əmək münaqişələrinin davametmə müddəti onların və iştirakçıla
rın sayı, işin dayandırılması nəticəsində itirilmiş adam-günlərinin miqdarı

Əhalinin, xüsusilə də əmək ehtiyatlarının sürətlə hərəkət etməsi həm
işsizlik səviyyəsinin yüksək olduğu, həm də işçi qüvvəsinin azlıq etdiyi
regionlarda istehsal proseslərinin səmərəli idarə edilməsi və bu əsas üzə
rində iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi ilə əlaqədar bir sıra tədbirlərin
həyata keçirilməsini zəruri edir. Bu, həm də əmək miqrasiyasına aiddir.
Əmək miqrasiyası ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinə fəal təsir göstərir.
Bu, öz ifadəsini ÜDM-in və məşğulluğun artmasında, həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsində tapır. Əks əlaqə də mövcuddur, başqa sözlə, siyasi
sabitlik pozulduqda, istehsalın səviyyəsi aşağı düşdükdə miqrantların
ölkəyə gəlməsi azalır.
Miqrasiyanın ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirini öyrənərkən
onun həm müsbət, həm də mənfi cəhətlərini nəzərə almaq lazımdır. Mə
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ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilir;
4)
analitik məqsədlər üçün bir tətil hərəkatına orta hesabla cəlb edil
miş işçilərin, işlənilməmiş vaxtın miqdarı, bir tətilin davametmə müddəti
hesablanır.
Əmək münaqişələri haqqında məlumatları beynəlxalq səviyyədə mü
qayisə etmək üçün aşağıdakı göstəricilərdən istifadə olunması məsləhət
görülür:
1) münaqişə nəticəsində hər 1000 işçiyə düşən iş vaxtı itkisi (İ):
j _ Münaqişə nəticəsində iş vaxtı itkisi ^ ^
İşçilərin o rta siy ah ı sayı

2) işçilərin hər 1000 nəfərinə düşən münaqişədə iştirak edənlərin sayı
(Ə):
M ü n a q iş ə d ə iş tira k e d ə n işçilərin sayı

x ^ qqq

İ şçilərin o r t a siy a h ı sayı

Bu göstəricilər iqtisadiyyatın münaqişə baş verdiyi sahələri üzrə
hesablanır.
Ayrı-ayrı ölkələrdə tətil hərəkatlarının əsas səbəbləri əmək haqqının
verilməsinin ləngidilməsi, əmək haqqının yüksəldilməsinin tələb olun
ması, kollektiv əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan şərtlərin pozulması
və s. ibarətdir.
6.9. Əmək miqrasiyası statistikası

sələn, birmənalı şəkildə demək olar ki, başqa ölkələrdən gələn işçi qüv
vəsi əmək bazarında gərginlik yaradır, yerli işçilərin əmək haqqının azal
masına səbəb olur, işsizliyi artırır. Məlum olduğu kimi, işçi qüvvəsinin
immiqrasiyası milli əmək bazarındakı konkret şəraitlə əlaqədardır, sahə
və region çərçivəsində tələblə təklif arasındakı uyğunsuzluğu aradan
qaldırmaqla tarazlıq yaradır.
Bununla birlikdə immiqrasiya proseslərinin, xüsusilə də qeyri-fəal
immiqrasiyanın mənfi cəhətləri də vardır. Belə ki, qeyri-fəal immiqrantlar
bəzi hallarda gəldikləri ölkədə qeyri-qanuni kommersiya fəaliyyəti ilə
(qaçaqmalçılıqla silah və ya narkotik maddələrin gətirilməsi və s.) məşğul
olmaqla iri şəhərlərdə, sərhədyanı ərazilərdə, ayrı-ayrı etnik qrupların
yığcam yaşadığı rayonlarda kriminal vəziyyət yaradırlar.
Əmək miqrasiyasınm dəqiq və tam nəzarətdə saxlanması xeyli dərə
cədə hüquqi bazanın vəziyyətindən asılıdır. MDB ölkələrində ümumi
əmək bazarının mərhələli şəkildə formalaşdırılması, işçi qüvvəsinin
sərbəst yerdəyişməsi üçün şərait yaradılması sahəsində görülən ilk
tədbirlərdən biri 1994-cü ildə əmək miqrasiyası və miqrantların sosial
müdafiəsinin təşkili haqqında əməkdaşlığa dair razılaşma olmuşdur. Bu
razılaşmada aşağıdakı məsələlərin tənzimlənməsi nəzərdə tutulmuşdur:
işçilərin əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi qaydaları; diplomların, iş stajı
nın tanınması; əmək gəlirlərindən vergitutulmalar; sosial təminat; tibbi
xidmət və i.a. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, razılaşmanın bir çox müd
dəaları de-yure mövcud olmuş, de-fakto isə istifadə olunmamışdır.
Əmək miqrasiyası iş yerinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq məşğul əha
linin yerdəyişməsi deməkdir. Məlum olduğu kimi, daxili və xarici əmək
miqrasiyaları bir-birindən fərqlənir. Ölkə daxilində əmək miqrasiyasının
statistik təhlili əmək üzrə cari və illik hesabatlara əsaslanır. Bu zaman işçi
qüvvəsinin miqrasiyasının (hərəkətinin) miqyası və istiqamətləri region
lar (şəhər və kəndlərə ayrılmaqla), sahələr və mülkiyyət formaları üzrə
müqayisə aparılması və gələn (artma) və gedənlərin (azalma) sayının
saldosunun müəyyən edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Əmək ehtiyatla
rının hərəkəti xüsusi təşkil olunmuş seçmə müşahidəsinin köməyilə daha
dərindən öyrənilə bilər. Bunun vasitəsilə işçi qüvvəsinin miqrasiyası
(axıcılığı), onun sahələr və bölmələr arasında yenidən bölgüsü prosesində
meydana çıxan səbəb-nəticə əlaqələrini təhlil etmək mümkün olur.
Əmək miqrasiyasının növlərindən biri gündəlik miqrasiyadır. Bu,
işçinin hər gün iş yerinə getməsi və iş yerindən evinə qayıtmasını ifadə
edir. Gündəlik miqrasiyanın saldosu (qalığı) həmin regiona işə gələnlərin
sayı ilə həmin regiondan başqa regiona işə gedənlərin sayı arasındakı fərq

kimi müəyyən edilir. Gündəlik miqrasiya həmin ərazi vahidində işçi qüv
vəsinin formalaşması mənbələrindən biridir. Onun həcmi və istiqamətləri
müəyyən dərəcədə ölkənin ayrı-ayrı regionlarında işçi qüvvəsi artıqlığı
nın olmasını, yaxud da çatışmadığım qiymətləndirməyə imkan verir. Bu
informasiyalardan isə haqqında danışılan prosesi tənzimləmək üçün
istifadə edilir.
Gündəlik miqrasiya haqqında məlumatları işləyən şəxslərin iş və
yaşayış yerləri üzrə ayrılıqda başdan-başa aparılan birdəfəlik uçotaalınmasınm materiallarına əsasən müəyyən etmək olar. Gündəlik miqrasiya
nın miqyası haqqında informasiya mənbələrindən biri də ev təsərrüfat
larının məşğulluq problemləri üzrə seçmə müayinəsi nəticəsində əldə
edilən materiallar ola bilər.
Xarici əmək miqrasiyası əhalinin iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq
üçün ölkədən başqa ölkələrə getməsinə deyilir. Əmək miqrasiyasının sayı
və axını, əhalinin cinsinə, yaşma, peşələrinə, iqtisadi fəaliyyət növlərinə
görə bölgüsü haqqında məlumatlara müasir dövrdə daha böyük ehtiyac
vardır.
Xarici ölkələrdən işçi qüvvəsinin ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsinin
müxtəlif formaları vardır. Bu formalardan istifadə olunması öz əksini
statistika hesabatlarında tapır. Statistika hesabatlarını tərtib edərkən aşağı
dakı əsas anlayış və müddəalardan istifadə olunur:
- xarici əməkçi - miqrantlar. Bunlar öz ölkələrindən kənarda, yaxud
da xarici işverənlərlə bağlanmış mülki-hüquqi müqavilələr əsasında işin
yerinə yetirilməsini (xidmət göstərilməsini) həyata keçirən vətəndaşlar
dan ibarətdir. Əməkçi-miqrantlar adətən qısa müddətə cəlb olunurlar.
Lakin iqtisadi fəaliyyətlə məşğulolma müddəti uzadıla bilər;
- mövsümi işçilər. Bunlar xarici ölkələrdə işverənlərin təşkil etdikləri
istehsal prosesinin mövsümi xarakter daşıması ilə əlaqədar öz ölkələrin
dən kənara işləməyə gedən şəxslərdir. Onların yerinə yetirdikləri işlər
ilin müəyyən hissəsində həyata keçirilir;
- sərhədyanı işçilər. Bunlar hər gün və ya hər həftə daimi yaşadığı
yerə qayıtmaq şərtilə əmək fəaliyyətini həyata keçirmək üçün yaşadığı öl
kədən qonşu ölkənin ərazisinə keçən şəxslərdən ibarətdir. Sərhədyanı
işçilər əslində gündəlik miqrantlara bənzəyir. Çünki xarici işverənin ya
nında işləməyinə baxmayaraq hər gün və ya hər həftə daimi yaşadığı
ölkəyə qayıdır. Başqa ölkələrdə yaşayan və ya digər ölkələrə işləməyə
gedib və geri qayıdan şəxslər də sərhədyanı işçilərə aiddir.
- muzdla işləyən stajçılar. Bunlara özlərinin peşə səviyyələrini yük
səltmək məqsədilə xaricdəki işverənlərin yanında muzdla çalışan işçilər
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aid edilir. Stajkeçənlər iqtisadi fəal miqrantların xüsusi qrupudur. Ona
görə ki, onların xaricdə işləməkdə əsas məqsədləri ixtisaslarım yüksəlt
məkdir. Lakin buna baxmayaraq onların yerinə yetirdikləri işlərin əhə
miyyəti danılmazdır. Bunun əhəmiyyəti stajkeçən stajlı işçi olduqda
xüsusilə artır.
MDB ölkələrində beynəlxalq əmək miqrasiyası üzərində statistik
müşahidənin aparılmasına 1995-ci ildən başlanılmışdır. Hazırda bu
ölkələrdə əsas informasiya mənbəyi müəssisələrin məlumatlarıdır. Ölkə
vətəndaşlarının xaricdə gördükləri işlərdə statistik müşahidənin obyekti
xarici ölkə vətəndaşlarının əməyindən istifadə etməyə icazə (lisenziya)
almış və podrat müqaviləsi bağlamış hüquqi şəxslərdən (müəssisə və
təşkilatlar) ibarətdir. Xarici işçi qüvvəsini cəlb edən statistik müşahidə
obyekti hüquqi şəxslər və onların əlahiddələşmiş bölmələri və xüsusi
icazəsi olan fiziki şəxslərdir. Azərbaycanda əmək miqrasiyası üzərində
nəzarəti Respublika Miqrasiya xidməti həyata keçirir.
Əmək miqrasiyası ilə əlaqədar tərtib olunan müşahidə sənədlərində bir
sıra göstəricilər nəzərdə tutulmuşdur. Sənədin xaricdə işləyən milli kadr
lar hissəsində ölkədən xaricə getmiş şəxslərin yaş tərkibi, hansı ölkələrə
getmələri, işin müddəti, iqtisadiyyatın sahəsi, peşəsi və miqrantların kate
qoriyaları (cəlb olunma forması) göstərilir. Milli iqtisadiyyatda məşğul
olan xarici vətəndaşlar hissəsində onların yaş tərkibi, iqtisadiyyatın sa
həsi, hansı ölkələrdən gəlmələri, cəlbolunma və işədüzəlmə formaları
qeyd edilir.
Bunlar əmək miqrasiyası üzrə aşağıdakı informasiyaların hazırlanma
sına imkan verir: ölkədən kənarda çalışan işçilərin (işçiləri qəbul edən öl
kələr üzrə) sayı üzrə; iqtisadiyyatın sahələri üzrə (işçi-miqrant, mövsümi
işçilər, stajkeçənlər və i.a.) üzrə; ölkədən gedən anda peşə tərkibi. Əcnəbi
işçilər haqqında ayrı-ayrı ölkələr, onların haradan gəlmələri, iqtisadiy
yatın sahələri, cəlbolunma formaları (məsələn, DIN-nin icazəsinə uyğun
olaraq, yaxud da icazə tələb olunmayan formalarda), işədüzəlmə qayda
ları (xarici hüquqi şəxslərlə bağlanmış podrat müqavilələrinin, həmin
ölkənin hüquqi və fiziki şəxsləri ilə əcnəbi vətəndaşlar arasındakı əmək
müqavilələrinin reallaşdırılması çərçivəsində və i.a.) üzrə məlumatlar
hazırlanır.
Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi aşağıdakıların müəyyən
olunmasını zəruri edir:
- işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi, istiqamətləndirilməsi, işə düzəldilmə
sinin təşkili formalarının müəyyən edilməsi;
- əcnəbi işçi qüvvəsinin cəlb olunacaq iqtisadiyyatın və fəaliyyət
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növlərinin prioritet sahələrinin müəyyən edilməsi;
- işçi qüvvəsinə olan ümumi tələbat haqqında proqnoza əsasən yaradı
lacaq iş yerlərinin baş sxeminin işlənib hazırlanması;
- ölkənin demoqrafik potensialı, kvotalaşdırma mexanizminin təkmil
ləşdirilməsi, müəyyən peşələr üzrə ixtisaslı kadrların cəlb olunması
nəzərə alınmaqla maliyyə-iqtisadi “vasitə”lərin yaradılması;
- beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla əmək şəraiti və onun mühafizə
si sahəsində bir-biri ilə əlaqələndirilməsi mümkün olan tədbirlər siste
minin müəyyən edilməsi;
- miqrantların sərhədyanı zonalarda sadələşdirilmiş qaydada işləmələ
rinə imkan verən xüsusi saziş (müqavilə) bağlanması.
Əmək miqrasiyasının miqyasına qiymət vermək üçün aşağıdakı
mənbələrdən istifadə oluna bilər:
1) əhalinin siyahıyaalma məlumatları;
2) informasiyaların inzibati mənbələri;
3) əmək miqrasiyası məsələləri ilə əlaqədar ölkələrin qarşılıqlı
əlaqələri.
Nəticə
- əmək bazarı statistikasının əsas anlayışlarına iqtisadi fəal əhali, məş
ğulluq və işsizlik, iş vaxtı və ondan istifadə, əmək münaqişələri və s.
daxildir;
- bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq ölkəmizdə əmək statis
tikasının göstəricilər sistemində və onların hesablanması metodologi
yasında ciddi dəyişikliklər baş vermişdir;
- əmək bazarı statistikası bir sıra çox mühüm vəzifələri yerinə yetirir;
- məşğul və işsiz əhali ikisi birlikdə “iqtisadi fəal əhali”ni əmələ
gətirir;
- əmək bazarı statistikasında “əhalinin iqtisadi fəallığı”, “məşğulluq”,
“işsizlik” əmsalları hesablanır;
- beynəlxalq miqyasda müqayisə aparmaq üçün məşğul əhalinin
sayının müəyyən edilməsində müxtəlif metodlardan istifadə olunur;
- iqtisadi fəal əhali kateqoriyası ilə yanaşı, iqtisadi qeyri-fəal əhali
kateqoriyası da vardır və o, müxtəlif cəhətlərdən öyrənilir;
-ə h a li məşğulluq statusuna görə 1993-cü ildə qəbul edilmiş
beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təsnifləşdirilir və bu zaman müxtəlif
işçi kateqoriyalarından istifadə olunur;
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- məşğul əhali ilə yanaşı işsiz əhali də təsnifləşdirilir;
- iqtisadiyyat rəsmi və qeyri-rəsmi bölmələrə ayrılır. Bu bölmələrdə
fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidlər müxtəlif əlamətlərə görə qruplaş
dırılır;
- əmək bazarı statistikasında işçilərin siyahı sayı, orta siyahı sayı,
kənardan cəlb edilmiş əvəzçiliklə işləyənlərin, mülki-hüquqi xarakterli
müqavilə əsasında iş görənlərin orta sayı və s. göstəricilər hesablanır. Bu
zaman müxtəlif metodlardan istifadə edilir;
- ayrı-ayrı ölkələrdə qeyri-rəsmi bölmədə məşğulluğun hüdudlarının
müəyyən edilməsində bir sıra fərqlər vardır. Lakin bütün ölkələrdə bu
sahədə vahid meyardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur;
- qeyri-rəsmi bölmədə məşğul olan əhali bir sıra əlamətlərə (yaşayış
yerlərinə, şəhər və kənd əhalisi, məşğulluq statusuna, demoqrafik xüsu
siyyətlərinə - cins və yaşa, təhsil səviyyəsinə) görə qruplaşdırılır;
- əmək ehtiyatlarına olan tələbatın və onun təmin olunması mənbə
lərinin öyrənilməsində balans metodundan geniş istifadə olunur. Əmək
ehtiyatları balansını tərtib etmək üçün lazım olan məlumatlar müxtəlif
mənbələrdən götürülür; müəssisə və təşkilatlarda işçilərin sayı daim
dəyişir. Bu, bir sıra səbəblərlə əlaqədardır. Odur ki, baş verən prosesləri
təhlil etmək üçün «müəssisədə kadrların hərəkəti balansı» tərtib olunur;
- işçi qüvvəsinin hərəkətinə müxtəlif amillər təsir göstərir. Buna xa
rakteristika vermək üçün işçi qüvvəsinin dövriyyəsini ifadə edən mütləq
və nisbi göstəricilərdən istifadə olunur. Mütləq göstəricilərə: a) kadrların
dövriyyəsi; b) işdənçıxarılma üzrə dövriyyə; c)işə qəbul üzrə dövriyyə.
Nisbi göstəricilərə isə: a) işə qəbul üzrə dövriyyə əmsalı; b) işdən
çıxarılma üzrə dövriyyə əmsalı; c) işçi qüvvəsinin ümumi dövriyyəsi
əmsalı; d) axıcılıq əmsalı; e) tərkibin sabitliyi əmsalı daxildir.
- statistikada aşağıdakı iş vaxtı fondları bir-birindən fərqlənir: a)
təqvim üzrə iş vaxtı fondu; b) tabel üzrə iş vaxtı fondu; c) maksimum
mümkün olan iş vaxtı fondu. Bunları hesablamaq üçün əsas məlumat
mənbəyi «iş vaxtı balansı»dır. Balansın məlumatlarına əsasən iş
vaxtından istifadəni səciyyələndirən çox mühüm göstəricilər hesablanır;
- iqtisadi vahidlərdə işverənlərlə işçilər arasında müxtəlif səbəblərin
təsiri ilə əmək münaqişələri baş verir. Əmək münaqişələri onları törədən
səbəblər üzrə təsnifləşdirilir;
- əmək münaqişələrinin sayı müəyyən olunarkən müxtəlif meyarlar
dan istifadə edilir;
- əmək münaqişələri haqqında məlumatları beynəlxalq səviyyədə mü
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qayisə edərkən bir sıra göstəricilər hesablanır;
- müasir dövrdə iqtisadi həyatın beynəlmiləlləşməsinin güclənməsi ilə
əlaqədar olaraq ölkələrarası əmək miqrasiya geniş vüsət almışdır. Əmək
miqrasiyasına bir çox amillər təsir edir və onun müxtəlif növləri vardır.
Həmçinin əmək miqrasiyası hər iki ölkədə, yəni işçi qüvvəsinin getdiyi
və onu qəbul edən ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətə təsir göstərir.
Təhlil üçün suallar
- əmək statistikasının hansı əsas anlayışları vardır?
- ölkəmizdə bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi sistemin
formalaşması ilə əlaqədar olaraq əmək bazarı statistikasının göstəricilər
sistemində nə kimi dəyişikliklər olmuşdur?
- əmək bazarı statistikası hansı vəzifələri yerinə yetirir?
- iqtisadi fəal əhali nə deməkdir və onun sinonimi nədir?
- “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda
“məşğulluq” anlayışının mahiyyəti necə müəyyən olunur?
- Əhalinin iqtisadi fəallığı və “məşğulluq” əmsalları necə hesablanır?
-h a n s ı şəxslər işsiz hesab olunurlar. Bunu müəyyən edərkən hansı
meyarlardan istifadə edilir?
- kimlər rəsmi işsiz hesab edilə bilməzlər?
- işsizlik əmsalı necə müəyyən edilir?
- işsizlik haqqında məlumatlar hansı əlamətlər üzrə təhlil olunur?
- iqtisadi qeyri-fəal əhalinin tərkibinə kimlər daxil edilir (və kimlər
daxil edilə bilməz)?
- əhali məşğulluq statusuna görə necə təsnifləşdirilir?
- işsiz əhali təsnifləşdiriləıkən hansı qruplara bölünür?
- iqtisadiyyatın rəsmi və qeyri-rəsmi bölmələrə ayrılması nə ilə
əlaqədardır?
- məşğulluq hansı iriləşdirilmiş qruplara ayrılır?
- rəsmi bölmədə fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidləri hansı qruplara
bölmək olar?
- işçilərin siyahı sayı dedikdə nə başa düşülür?
- kimlər işçilərin siyahı sayına daxil edilmir?
- ayın bütün günləri üzrə işçilərin siyahı sayı haqqında məlumat
olmadıqda onların orta siyahı sayı necə müəyyən edilir?
-qeyri-rəsm i bölmə konsepsiyası gizli və qeyri-qanuni iqtisadiyyat
konsepsiyasından nə ilə fərqlənir?
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- qeyri-rəsmi bölməyə daxil olan müəssisələr hansı qruplara bölünür?
- iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölməsinə hansı məşğulluq kateqoriyaları
daxil edilir?
- iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi bölməsinə hansı kateqoriyalardan olan
hüquqi və fiziki şəxslər daxil edilmir?
- əmək ehtiyatları balansı nə deməkdir. Əmək ehtiyatları hansı
mənbələr hesabına formalaşır və məşğulluq növləri üzrə necə bölünür?
- iqtisadiyyatda məşğul olan əmək qabiliyyətli əhalinin hansı tərkib
ünsürləri vardır?
- əmək ehtiyatları balansını tərtib etmək üçün hansı mənbələrdən
istifadə edilir?
- əmək ehtiyatlarının sayı hansı əhali kateqoriyasma görə - daimi,
yoxsa mövcud - müəyyən edilir?
- ayrı-ayrı müəssisələrdə işçilərin sayının daim dəyişməsi nə ilə əlaqə
dardır?
- işçi qüvvəsinin hərəkətini öyrənərkən hansı mütləq və nisbi göstə
ricilər hesablanır?
- işçilər hansı səbəblərdən işdən çıxarıla bilərlər?
- təqvim üzrə iş vaxtı fondu nədir və ondan tamamilə istifadə edilməsi
nə üçün mümkün deyildir?
- tabel üzrə iş vaxtı fondu necə hesablanır?
- maksimum mümkün olan iş vaxtı fondu necə müəyyən edilir və
ondan hansı məqsəd üçün istifadə olunur?
- təqvim, tabel və maksimum mümkün olan iş vaxtı fondlarını
səciyyələndirən hansı göstəricilər hesablanır?
- əmək münaqişələrinin hansı növləri vardır?
- əmək münaqişələri hansı əlamət üzrə təsnifləşdirilir?
- əmək münaqişələrinin sayı müəyyən olunarkən hansı meyarlardan
istifadə edilir;
- əmək münaqişələri haqqında məlumatlar hansı istiqamətlər üzrə
işlənir?
- əmək münaqişələrini beynəlxalq səviyyədə müqayisə edərkən hansı
göstəricilərdən istifadə olunur?
- ölkə iqtisadiyyatında əmək miqrasiyasının nə kimi rolu vardır?
- ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına əmək miqrasiyası necə təsir edir?
- əmək miqrasiyasının hansı növləri vardır?
- əmək miqrasiyasının nəzarətdə saxlanması üçün nə etmək lazımdır?

Əmək haqqı fonduna müəssisə və təşkilatlarda işlənmiş və işlənməmiş
vaxtın müqabilində işçilərə pul və natura formasında hesablanan əmək
haqqı; əməyin stimullaşdırılması, iş rejimi və əmək şəraiti ilə əlaqədar
əlavə ödənişlər daxildir. İşçilərin yemək, mənzil və yanacaqla təmin olun
ması ilə əlaqədar sərf olunan xərclər də əmək haqqı fonduna daxil edilir.
İşlənmiş vaxta görə ödənişlərə aşağıdakılar aiddir;
- tarif dərəcəsinə, vəzifə maaşına, götürə işə görə, habelə məhsul satı
şından əldə edilən vəsaitdən faizlə hesablanan əmək haqqı;
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VII FƏSİL
ƏMƏK HAQQI VƏ İŞ QÜVVƏSİNİN DƏYƏRİ STATİSTİKASI
7.1. Əmək haqqı statistikasının vəzifələri
Əmək haqqı müəssisə və təşkilatlarda işçilərə istehsal edilmiş məhsu
lun, göstərilmiş xidmətin və işlənmiş vaxtın müqabilində pul və natura
formasında hesablanan (vergilər çıxılana qədər) muzda deyilir. Əmək
qanunvericiliyinə və kollektiv əmək müqaviləsinə uyğun olaraq işçilər
hər il növbəti məzuniyyətə buraxıldıqda, işləmədiyi bayram və başqa
günlər üçün verilən, habelə əmək şəraiti ilə əlaqədar bütün ödənişlər də
əmək haqqına daxildir.
Əmək haqqı iş qüvvəsinin dəyərinin başlıca tərkib ünsürlərindən
biridir. Odur ki, onu aşağıdakı kimi də müəyyən etmək olar. Əmək haqqı
iş qüvvəsinin dəyərini ifadə edir. Başqa sözlə, əmək haqqı iş qüvvəsinin
təkrar istehsalı və istehsalın səmərəli fəaliyyət göstərməsinin təmin olun
ması üçün tələb edilən yaşayış vasitələrinin dəyərini ifadə edir. İş qüvvə
sinin dəyəri əmək haqqı formasında təzahür edir və əmək bazarında kon
yunkturadan asılı olaraq dəyişə bilər. Bunlara uyğun olaraq əmək haqqı
və iş qüvvəsinin dəyəri statistikası aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
- əmək haqqı fondunu və sosial xarakterli ödənişləri müəyyən edir;
- əmək haqqı fondunun tərkibi və strukturunu təhlil edir;
- işçilərin orta nominal əmək haqqını və orta gəlirlərini müəyyən edir;
- nominal və real əmək haqqının dinamikasını öyrənir;
- ayrı-ayrı peşə qrupları üzrə əmək haqqının kəmiyyətini hesablayır;
- iş qüvvəsinin dəyərini müəyyən edir.
7.2. Əmək haqqı fondunun tərkibi

- natura formasında ödənilmiş məhsulların dəyəri;
- ödənilmə mənbəyindən asılı olmayaraq daimi, yaxud da vaxtaşırı
xarakter daşıyan mükafatlar;
- işçiləri stimullaşdırmaq məqsədilə tarif dərəcələri və vəzifə maaş
larına (peşə ustalıqlarına, qarışıq vəzifələrdə işlədiklərinə görə və i.a.)
edilən əlavələr;
- əmək haqqı vaxtında ödənilmədikdə və istehlak səbətinin dəyəri art
dıqda indeksləşdirmədən əmələ gələn məbləğlər;
- iş rejimi və əmək şəraiti ilə əlaqədar əlavə ödənişlər (insanların səh
həti üçün zərərli işlərdə və təhlükəli şəraitdə, gecə vaxtı və iş vaxtından
artıq işlədikdə, habelə bayram və istirahət günləri üçün işçilərə verilən
əlavə ödənişlər).
İşlənilmiş vaxta görə əmək ödənişlərinə əvəzçiliklə işə qəbul edilmiş və
işçilərin siyahı sayma daxil edilməyən şəxslərə verilən əmək haqqı aiddir.
İşçilərin siyahı sayma daxil edilməyən işçilərə verilən əmək haqqı statistik
hesabatlarda əmək haqqı fondunun tərkibində deyil, ayrıca göstərilir.
İşlənilməmiş vaxta görə əmək haqqı müxtəlif ödənişlərdən (iş günü
ərzində işlənilməmiş saat, işlənilməmiş adam-gün) ibarətdir. Buna aşa
ğıdakılar daxildir:
- hər il növbəti və əlavə məzuniyyət günləri üçün ödənişlər;
- kollektiv müqaviləyə əsasən verilən (qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan məzuniyyət günlərindən başqa) əlavə məzuniyyət günləri üçün
ödənişlər;
- istehsalatdan ayrılmadan təhsil alan işçilərə verilən məzuniyyət
günləri və yeni peşə hazırlığı ilə əlaqədar ödənişlər;
- dövlət və ictimai işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilmiş işçilərin
əməyinin ödənilməsi;
- xəstəliyə görə işə çıxılmayan günlər üçün müəssisənin vəsaiti hesa
bına ödənişlər (əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdikdə məcburi tibbi
sığorta fondundan verilən vəsaitdən başqa);
-m üdiriyyətin təşəbbüsü ilə tam iş günü işləmədikdə işçilərə müəs
sisə vəsaitindən verilən ödənişlər;
- müəssisədə işin təşkilində yol verilən nöqsanlara görə boş dayanmayanlar üçün ödənişlər və i.a.
Birdəfəlik stimullaşdırıcı amillərə aşağıdakılar daxildir: 1) birdəfəlik
verilən mükafatlar; 2) ilin yekunlarına görə verilən əlavə əmək haqqı; 3)
xidmət illərinə görə verilən əmək haqqı; 4) istifadə olunmamış məzuniy
yət günləri üçün ödənişlər; 5) məzuniyyət verilərkən əlavə ödənişlər; 6)
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bütün işçilərə, yaxud da onların əksəriyyətinə edilən maddi yardımlar; 7)
həvəsləndirici tədbir kimi işçilərə pulsuz verilən səhmlərin dəyəri və s.
İşçilərin yemək, mənzil və yanacaqla təmin edilməsi ilə əlaqədar xərc
lərə aşağıdakılar aiddir: a) qanunvericiliyə uyğun olaraq iqtisadiyyatın
ayrı-ayrı sahələrində işçilərə pulsuz verilən yeməyin və məhsulun dəyəri;
b) işçilərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğundan artıq pulsuz, yaxud da
güzəştli şərtlərlə verilən yeməyin dəyəri; c) qanunvericiliyə uyğun olaraq
ayrı-ayrı sahələrdə işçilərə pulsuz verilən mənzilin dəyəri, yaxud da
mənzil pulsuz verilmədikdə pul formasında ödənilən kompensasiyalar; d)
işçilərə pulsuz verilən yanacağın dəyəri.
Əmək haqqı fondu ay, rüb və il üzrə hesablanır. İllik əmək haqqı
fondu aylar üzrə əmək haqqı fondunun cəminə bərabərdir. İstər müəssisə
və təşkilatlar, istərsə də sahələr və bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə orta əmək
haqqının səviyyəsi əmək haqqı fonduna əsasən müəyyən edilir. Əmək
haqqı fondu barədə məlumat iş qüvvəsinin dəyərini müəyyənləşdirmək,
MHS-də gəlirlərin əmələ gəlməsi və bölgüsü hesablarını tərtib etmək,
bölgü metodu ilə ÜDM-i hesablamaq üçün lazımdır. Əmək haqqı fondu
barədə məlumatdan istər bütövlükdə iqtisadiyyat, istərsə də onun ayrıayrı sahələri və bölmələri səviyyəsində sahələrarası balansın tərtib
olunması, iqtisadiyyatın strukturunu, iqtisadi artımı və əhalinin həyat
səviyyəsini təhlil etmək üçün ekonometrikanın istehsal funksiyaları və
digər modellərinin işlənib hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Sərf
olunan əməyin haqqının ödənilməsi ilə əlaqədar xərclər məhsulların
istehsalına çəkilən xərclərin ən mühüm, iqtisadiyyatın bəzi sahələrində
hətta çox böyük xüsusi çəkiyə malik olan ünsürlərindən biridir.
Müəssisələrdə əmək haqqı fondu ayrı-ayrı işçi kateqoriyaları üzrə
müəyyən olunur. Ayrı-ayn işçi kateqoriyaları üzrə əmək haqqı fondunun
strukturunda müxtəliflik vardır. Müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrində
əmək haqqının strukturunu təhlil edərkən istər bütün işçi heyəti, istərsə də
onun ayrı-ayrı kateqoriyaları üzrə bu fərqlər daha da artır. Sahələr üzrə
əmək haqqı fondunun strukturu haqqında məlumatlardan əmək sahəsində
siyasətin işlənib hazırlanması və kollektiv müqavilələrin bağlanmasında
istifadə olunur.
Statistikada əmək haqqına daxil edilməyən sosial xarakterli ödənişlər
dən də bəhs olunur. Beynəlxalq tövsiyələrə uyğun olaraq sosial ödənişlərin
bir hissəsi milli hesablarda əsas etibarilə “Sosial sığorta ayırmaları (faktiki
və hesablanan)” maddəsində öz əksini tapır. Sosial xarakterli ödənişlərin
bir hissəsi əmək haqqına daxil edilməsələr də, onlar bu və ya digər
dərəcədə muzdlu işçilərin gəlirlərinin formalaşmasında iştirak edirlər.
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Sosial xarakterli ödənişlərə aşağıdakılar aiddir:
-m üəssisənin vəsaiti hesabına burada çalışan işçilərin pensiyalarına
edilən əlavələr, yaxud da yeni pensiyaya çıxan işçilərə edilən birdəfəlik
yardımlar;
- bağlanmış sığorta müqaviləsinə əsasən işçilərə müəssisənin vəsaiti
hesabma verilən sığorta ödənişləri;
- könüllü tibbi sığortaya ödənilən üzvlük haqqı və müəssisənin vəsaiti
hesabma onun işçilərinə səhiyyə təşkilatlarının göstərdikləri xidmətin
dəyərinin ödənilməsi;
- əmək müqaviləsi dayandırıldıqda verilən işdən çıxarma pulu (son
hesablaşma pulu) və müəssisə ləğv olunduqda, yaxud da ştatlar ixtisar
edildikdə işdən çıxarılmış işçilərə ödənilən məbləğlər;
- işə gedib-qayıtma xərclərinin ödənilməsi, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar
birdəfəlik maddi yardım;
- müəssisələrin göndərişi ilə gündüz ali və orta ixtisas təhsili müəs
sisələrinə oxumağa göndərilmiş işçilərə verilən təqaüdlər; digər xərclər və
ödənişlər.
Sosial xarakterli ödənişlərin bir hissəsi qüvvədə olan əmək qanunve
riciliyinə əsasən, çox hissəsi isə müdiriyyətlə əməkçi təşkilatları (o cüm
lədən həmkarlar ittifaqları təşkilatları) arasında bağlanmış əmək müqavi
lələri əsasında həyata keçirilir. Müəssisələrin işçiləri əmək haqqı fondu və
sosial xarakterli ödənişlərlə yanaşı səhmlərə, habelə təşkilatın mülkiyyə
tində iştiraka görə də gəlir əldə edə bilər. Müəssisələr pensiya fonduna,
sosial sığorta fonduna və məcburi sığortaya, dövlət məşğulluq fonduna
müəyyən ödənişləri həyata keçirir. Müəssisələrdə işçilərə pulsuz, yaxud
da güzəştli şərtlərlə paltar, xüsusi geyim və ayaqqabı, müalicə-profilak
tika yeməkləri verilir, tədris, mədəni-kütləvi, idman və digər tədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün bina icarəyə götürülür və s.
Müəssisə və təşkilatların çəkdikləri bu xərclər haqqında informasiya
işçilərin ümumi gəlirlərinin müəyyən edilməsi və MHS-də müvafiq
hesabların tərtib olunması, habelə iş qüvvəsinin dəyərinin hesablanması
üçün lazımdır.
7.3. Əmək haqqının səviyyəsi göstəriciləri və onların hesablanması
metodları
Əmək haqqı olduqca mürəkkəb iqtisadi münasibətləri ifadə edir. Bu,
özünü müxtəlif əmək kollektivləri, hər bir işçi ilə onun işlədiyi əmək kol
lektivi arasında meydana çıxan münasibətlərdə göstərir.
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İşçilər bərabər məbləğdə əmək haqqı almırlar. Bu, onunla izah edilir
ki, onlar eyni fiziki və əqli qabiliyyətə malik deyildirlər və mürəkkəblik
dərəcəsi müxtəlif olan işlərdə çalışırlar. İqtisadiyyatda əməyin və işin hər
birinin bircə növü mövcud olsa idi, əmək haqqı da hamı üçün bərabər
olardı. Bütün bunlar əmək haqqının müxtəlif forma və metodlarından
istifadə olunmasını zəruri edir.
Hazırda əmək haqqının ən çox tətbiq olunan aşağıdakı formaları var
dır: 1) vaxtamuzd əmək haqqı; 2) işəmuzd əmək haqqı. İşlənmiş vaxtın saat, gün, həftə, ay - kəmiyyətinə uyğun olaraq hesablanan əmək haqqına
vaxtamuzd əmək haqqı deyilir. Vaxtamuzd əmək haqqının ən geniş yayıl
mış sistemləri aşağıdakılardır: 1) sadə vaxtamuzd əmək haqqı; 2)mükafatlı vaxtamuzd əmək haqqı. Sadə vaxtamuzd əmək haqqı saatlıq, gündəlik
və aylıq əmək haqqına bölünür. Bunlar aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
Saatlıq əmək haqqı: Əh = tsaat x Tsaat;
Gündəlik əmək haqqı: Əh = tgün x Tgun;
Aylıq əmək haqqı: Əh = tay x (Tay: Tqraflk).
Bu düsturlarda:
haat > tgün >tay - saatlıq, gündəlik tarif maaşı və aylıq vəzifə maaşı,
TsaaI, T ün- faktiki işlənilmiş saatların, yaxud da günlərin sayı,
T - qrafik üzrə iş günlərinin sayı deməkdir.
Mükafatlı vaxtamuzd əmək haqqı dedikdə sadə vaxtamuzd əmək
haqqı üstəgəl işin konkret kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə görə
mükafat (əlavə) nəzərdə tutulur.
Əməyin ödənilməsinin işəmuzd formasında əmək haqqı faktiki isteh
sal edilmiş məhsulun miqdarına, yaxud da işin həcminə görə hesablanır.
İşəmuzd əmək haqqının aşağıdakı sistemləri vardır:
- müstəqim işəmuzd əmək haqqı. Bu sistemdə əmək haqqı keyfiyyətli
istehsal edilmiş hər məhsul vahidi üçün müəyyən olunmuş qiymətlərlə
hesablanır;
- mükafatlı işəmuzd əmək haqqı. Müəyyən edilmiş iş normaları artıq
laması ilə yerinə yetirildikdə artıq istehsal olunmuş məhsula görə mükafat
verilir;
- mütərəqqi işəmuzd əmək haqqı. Bu sistemdə müəyyən edilmiş nor
ma daxilində istehsal olunan məhsullara görə bir qiymətlə, artıq istehsal
olunan məhsullara görə isə mütərəqqi (yüksək) qiymətlə əmək haqqı
verilir.
-vasitəli sistem - bundan köməkçi işçilərin əməyinin ödənilməsi
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üçün istifadə olunur. Həm də onların əmək haqqı xidmət etdikləri fəh
lələrin əməyinin nəticələrindən birbaşa asılı olur.
- akkord əmək haqqı sistemi. Bu sistemdə əmək haqqı yerinə
yetirilmiş hər əməliyyata görə deyil, bütün kompleksə görə ödənilir.
Son dövrlərdə əmək haqqının ödənilməsinin tarifsiz sistemindən də
istifadə olunur. Bu, hər bir işçinin fərdi əmək haqqının əmək haqqı
fondunda, onun iştiraketmə əmsalı ilə müəyyən olunan paymı göstərir.
Büdcə təşkilatlarında əməyin ödənilməsi vahid tarif sistemi əsasmda
həyata keçirilir.
Əmək haqqının statistik yolla öyrənilməsi aşağıdakı istiqamətlərdə
aparılır:
- əmək haqqı fondu və onun tərkibi müəyyən edilir;
- orta əmək haqqının səviyyəsi müəyyən olunur;
- əmək haqqının dinamikası təhlil olunur;
- əmək haqqındakı fərqlər öyrənilir.
Əmək haqqının səviyyəsi bir işçinin orta əmək haqqı ilə səciyyələnir.
Statistika işləri təcrübəsində müəssisə və təşkilatlarda həm bütün işçilər,
həm də ayrı-ayrı işçi kateqoriyaları üzrə orta aylıq və orta illik əmək
haqqı göstəriciləri hesablanır.
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı hesablanmış əmək haqqı fondunu
onların (yəni işçilərin ) orta aylıq siyahı sayma bölmək yolu ilə müəyyən
edilir. Lakin sahələr üzrə orta əmək haqqını müəyyən edərkən əmək
haqqı fondundan işçilərin orta siyahı sayma daxil edilməyən işçilərə
hesablanan əmək haqqı nəzərə alınmamalıdır. Müəssisə və təşkilat səviy
yəsində işçilərin orta aylıq əmək haqqı hesablanarkən əvəzçiliklə işləyən
lər nəzərə alınmır. Bu zaman hesablanmış əmək haqqı fondundan əvəz
çiliklə işə qəbul edilmiş şəxslər üçün hesablanmış əmək haqqı məbləğini
çıxmaq, sonra isə əldə edilmiş kəmiyyəti əvəzçiliklə işləyənlərin sayı
nəzərə alınmadan işçilərin orta siyahı sayma bölmək lazımdır.
Saatlıq orta əmək haqqı hesablanmış əmək haqqı məbləğinin işlənil
miş adam-saatlarm miqdarına nisbəti kimi müəyyən edilir. Bu göstərici
müəssisə və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə hesablanır.
Ayrı-ayrı peşə qrupları üzrə orta əmək haqqının hesablanması xüsusi
maraq doğurur. Beynəlxalq statistikada bu sahədə müsbət təcrübə toplan
mışdır. Beynəlxalq Əmək Bürosu (BƏB) bu problemlə məşğul olan
statistiklərin birinci beynəlxalq konfransının (1923) tövsiyələrinə əsasən
1925-ci ildən başlayaraq hər il peşələr və ərzaq məhsullarının qiymətləri
ilə əlaqədar əmək haqqmın və iş həftəsinin uzunluğunun öyrənilməsinə
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dair oktyabr tədqiqatları aparır.
Yaşlı işçilərin əmək haqqı və iş həftəsinin uzunluğuna dair oktyabr
tədqiqatları ilk dəfə 48 peşə və 39 növ ərzaq məhsulunun qiyməti üzrə
aparılmışdır. 1985-ci ildə proqram yenidən nəzərdən keçirildikdən sonra
oktyabr tədqiqatları 49 iqtisadi fəaliyyət sahəsindən 159 peşəni və 93
adda ərzaq məhsullarının pərakəndə satış qiymətini əhatə etmişdir.
İqtisadi fəaliyyət sahələrinə bu dərsliyin üçüncü fəslindəki 3.1 cədvəlindəki “İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq
standartlarf’nda nəzərdə tutulmuş sahələr aiddir. Hər bir sahədə ən geniş
yayılmış və tipik peşələr isə öz əksini “Məşğulluğun təsnifləşdirilməsinin
beynəlxalq standartlarında (MTBS-88) tapmışdır. Hazırda bu ümumdünya tədqiqatında Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla 160-dan
çox ölkə iştirak edir.
Ayrı-ayrı məşğulluq növləri üzrə aşağıdakı məlumat toplanır:
- tam bir ay işləmiş işçilərin sayı (nəfər);
- bir ay üçün hesablanmış əmək haqqı (manat);
- işçilərə bir ayda tarif üzrə hesablanmış əmək haqqı (manat).
Tarif üzrə əmək haqqına işlənilmiş vaxtın (görülmüş işlərin) müqa
bilində tarif qiymətləri və vəzifə maaşı əsasında hesablanmış əmək haqqı,
iş şəraiti və peşə mənsubiyyətinə görə hesablanan və daimi xarakter
daşıyan əlavələr daxildir. Müəyyən edilmiş vaxtdan artıq, yaxud da bazar
və bayram günlərində işlənilmiş vaxta, rayon əmsallarına, fəxri adlara,
fərdi xarakter daşıyan qarışıq ixtisasda işləməyə görə verilən əlavələr tarif
maaşlarına daxil edilmir:
- ay ərzində işlənilmiş adam - saatın miqdarı;
- rayon əmsallarına uyğun olaraq işçilərə hesablanan məbləğlər.
Oktyabr tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən aşağıdakı göstəriciləri
hesablamaq mümkün olur:
- orta aylıq əmək haqqı;
- tarif üzrə orta aylıq əmək haqqı;
- orta saatlıq əmək haqqı;
- tarif üzrə orta saatlıq əmək haqqı;
- ay ərzində orta hesabla bir işçi tərəfindən işlənilmiş adam-saatın
miqdarı;
- orta hesabla bir işçi tərəfindən həftə ərzində işlənilmiş adam-saatın
miqdarı.
Bu göstəricilər hər bir məşğulluq növü və bütün işçi qrupları üzrə
hesablanır. Məlumatlar hər bir fəaliyyət növü üzrə daha kütləvi və tipik
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peşələr üzrə dərc olunur. Oktyabr tədqiqatlarının məlumatlarından region
lar, habelə müəssisələr və müxtəlif mülkiyyət formaları üzrə ayrı-ayrı
peşə işçilərinin əmək haqqını müqayisə etmək üçün İstifadə olunur. Bu
məlumatlar aşağıdakıların həyata keçirilməsi üçün lazımdır: 1) müxtəlif
peşə qruplarına daxil olan işçilərin əmək haqqındakı fərqləri təhlil etmək;
2) eyni bir sahədə müxtəlif ixtisaslı işçilərin əmək haqqındakı fərqləri
təhlil etmək; 3) müxtəlif peşələr üzrə əmək haqqının dinamikasını
müqayisə etmək. Bu məlumatlar əmək haqqı sahəsində siyasət işlənib
hazırlandıqda əməkçiləri birləşdirən təşkilatlarm maraq dairəsində olur.
Xarici investorlar da bu məlumatlardan geniş istifadə edirlər.
7.4. Əmək haqqının dinamikası göstəriciləri
Əmək haqqının dinamikası indeks metodundan istifadə olunmaqla
təhlil edilir. Bu məqsədlə dəyişən tərkibli əmək haqqı indeksindən daha
çox istifadə olunur:
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Bu indeks struktur amili nəzərə alınmadan, başqa sözlə, əsas dövrə
nisbətən hesabat dövründə yalnız əmək haqqı səviyyəsinin dəyişməsi
nəticəsində onun orta səviyyəsinin necə dəyişməsini göstərir.
Struktur amilinin təsiri aşağıdakı “struktur dəyişiklikləri üzrə əmək
haqqı indcksi”nin köməyi ilə müəyyən olunur:

Bu indeks əmək haqqınm səviyyəsinin müxtəlif olduğu işçilərin
xüsusi çəkisinin dəyişməsinin təsiri ilə əmək haqqının orta səviyyəsinin
necə dəyişdiyini səciyyələndirir. Bu indeksləri Azərbaycan Respublika
sında məşğul əhalinin sayı və nominal orta aylıq əmək haqqı barədə 7.1.
cədvəlində verilmiş məlumatlara əsasən hesablayaq.
Cədvəl 7.1
Azərbaycan Respublikasında müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrində
məşğul olan əhalinin sayı və onların orta aylıq əmək haqqı35

I /д. £/л
' S

t,

' ут„

Məşğul əhalinin
sayı, min nəfər

•
İqtisadi fəaliyyət sahələri

Burada: F0 və F, - əsas və cari dövrdə müəssisədə (sahədə) ayrı-ayrı
işçi kateqoriyaları üzrə hesablanmış əmək haqqı fondunu;
T0 və T, - əsas və cari dövrdə müəssisədə (sahədə) ayrı-ayrı işçi
kateqoriyaları üzrə işçilərin orta siyahı sayını;
f o v ə f ı ~ əsas və cari dövrdə müəssisədə (sahədə) ayrı-ayrı işçi
kateqoriyaları üzrə orta əmək haqqını göstərir.
Dəyişən tərkibli əmək haqqı indeksi əsas dövrə nisbətən cari (hesabat)
dövrdə əmək haqqının orta səviyyəsinin aşağıdakı amillərin təsiri ilə necə
dəyişməsini əks etdirir:
1) ayrı-ayrı işçi kateqoriyalarının orta əmək haqqının dəyişməsi;
2) əmək haqqının müxtəlif səviyyələrində ayrı-ayrı işçi kateqoriya
larının xüsusi çəkisinin dəyişməsi.
Bu amillərin hər biri orta əmək haqqının səviyyəsinə müxtəlif cür təsir
edir. Struktur amillərinin təsirini aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı
düsturla hesablanan sabit tərkibli əmək haqqı indeksindən istifadə olunur:35

Kənd təsərrüfatı, meşə
balıqçılıq
M ədənçıxarm a sənayesi

təsərrüfatı

Orta aylıq
nominal əmək
haqqı, manat
2012
2005

2005

2012

To

T,

1573,6

1673,8

41,6

201,1

42,3
198,4
211,9
634,8
174,6
32,3
345,1

41,8
215,6
321,8
646,8
182,7
58,7
349,0

507,3
115,9
233,3
120,0
124,6
204,8
66,0

1402,0
398,8
587,5
343,7
511,5
621,9
287,3

188,8
660,5
4062,3

165,4
789,7
4445,3

45,2
51,4
123,6

175,1
211,3
398,4

f»

//

və

Emal sənayesi
Tikinti
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri
N əqliyyat və anbar təsərrüfatı
İnform asiya və rabitə
Təhsil
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin
göstərilm əsi
D igər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi
Y ekunu

Bu məlumatlara əsasən əmək haqqı indekslərini hesablamaq üçün gös
tərilən fəaliyyət sahələri üzrə əsas dövr ( ] T /0T0J və cari dövr üzrə
35 Əmək bazan 2013. Bakı “Səda” nəşriyyatı, 2013, s. 26,64.
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Г ^ / Д yəmək haqqı fondu, habelə əsas dövrün əmək haqqı səviyyəsi ilə
(/ o )

hesabat dövrü üzrə əmək haqqı fondu

müəyyən edilir və

hesablama nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar 7.2. cədvəlində əks
etdirilir.
Cədvəl 7.2
İqtisadi fəaliyyət sahələri
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı
və balıqçılıq
M ədənçıxarma sənayesi
Emal sənayesi
Tikinti
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin
təmiri
N əqliyyat və anbar təsərrüfatı
İnform asiya və rabitə

fo T 0

f ,T ,

65461,76

69630,08

336601,18

21458,79

21205,14

58603,6

22994,56

24988,04

85981,28

49436,27

75075,94

189057,5

76176
21755,16

77616
22764,42

222305,16
93451,05

6615,04

12021,76

36505,53

22776,6

23034

100267,7

8533,76

7476,08

28961,54

40590,58
374402,04

166863,61
1318598,15

Təhsil
Əhaliyə səhiyyə və sosial
xidmətlərin göstərilməsi
Digər sahələrdə xidmətlərin
göstərilməsi
Yekunu

33949,7
329157,6

fıb

366,1% və ya 3,7 dəfə artmışdır. Hər bir sahədə əmək haqqının səviyyə
sinin dəyişməsinin bu sahələrdə məşğul olan bütün işçilərin əmək haqqının
orta səviyyəsinin dəyişməsinə təsiri isə aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
1318598,15

Bu indeks hər bir sahədə əmək haqqı səviyyəsinin dəyişməsinin həmin
sahələrdə çalışan bütün işçilərin orta əmək haqqı səviyyəsinin 2005-ci ilə
nisbətən 2012-ci ildə 3,5 dəfə artdığını göstərir. Beləliklə, nəzərdən
keçirilən sahələrdə bütün işçilərin orta əmək haqqının səviyyəsinin dəyiş
məsinə struktur amilinin təsirini struktur dəyişiklikləri indeksinin
köməyilə müəyyən etmək olar. Yəni:
/

,

sir. dəy.

=/ , . • /
d.t.

s.t.

=3,661 : 3,522 = 1,039 və ya 103,9%.

Bu indeksin nə demək olduğunu başa düşmək, onun nə kimi iqtisadi
məzmuna malik olması barədə aydm təsəvvürə malik olmaq üçün 7.1
cədvəlindəki məlumatlardan istifadə etməklə ayrı-ayrı sahələrdə çalışan
işçilərin xüsusi çəkisini hesablayaq və 7.3 cədvəlində əks etdirək.

İqtisadi fəaliyyət sahələri
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq
Mədənçıxarma sənayesi
Emal sənayesi

Л -E
• Z ^ = 329157,6 : 4062,3 -81,03 manat
b) 2012-ci ildə:
Л = £ / Д : Y j ı = 1318598,15 : 4445,3^296,63 manat

Tikinti

2) Dəyişən tərkibli əmək haqqı indeks:
у f t у f t

Təhsil
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin
göstərilməsi
Digər sahələrdə xidmətlərin
göstərilməsi
Yekunu

=

^

296,63 : 81,03

s

3’661

və ya 366,1%.
Buradan aydm olur ki, nəzərdən keçirilən sahələr üzrə işçilərin orta
aylıq nominal əmək haqqı onların hər birində əmək haqqının yüksəlməsi
və işçilərin ümumi sayında xüsusi çəkilərinin dəyişməsi nəticəsində
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Cədvəl 7.3

7.2. cədvəlindəki məlumatlara əsasən aşağıdakı hesablamaları aparaq:
1) işçilərin orta əmək haqqı;
a) 2005-ci ildə:

!d.t.

= 3,522 və ya 352,2%

374402,04

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
İnformasiya və rabitə

Məşğul əhalinin sayı,
min nəfər
2012
2005

Yekuna görə %-lə

T0

T,

f»

2012
/»

1573,6

1673,8

38,7

37,7

42,3

41,8

1,0

0,9

198,4

215,6

4,9

4,9___

211,9

321,8

5,2

7,2

2005

634,8
174,6

646,8
182,7

15,6
4,3

14,6
4,1

32,3
345,1

58,7
349,0

0,8
8,5

1,3
7,9

188,8

165,4

4,6

3,7

660,5
4062,3

789,7
4445,3

16,3
100

17,8
100

_

7.3 cədvəlindəki məlumatlardan aydın görmək olur ki, 2005-ci ilə
nisbətən 2012-ci ildə nəzərdən keçirilən sahələrdə çalışan işçilərin ümumi
sayında onlardan hər birinin tutduğu xüsusi çəkidə kəskin artma və ya
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azalma olmamışdır. Başqa sözlə, sahələrin xüsusi çəkilərindəki dəyişmə
lər çox cüzidir. Belə ki, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda
çalışanların xüsusi çəkisi 1,0 bənd, mədənçıxarma sənayesində çalışanlarınkı 0,1 bənd, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrində
çalışanlarlnkı 0,1 bənd, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında çalışanlarınkı
0,2 bənd, təhsildə çalışanlarınkı 0,6 bənd, səhiyyə və sosial xidmətlərdə
çalışanlarınkı isə 0,9 bənd azalmış, emal saneyesində dəyişməmiş,
tikintidə - 2,0 bənd, informasiya və rabitə sahələrində - 0,5 bənd, digər
sahələrdə isə - 1 , 5 bənd artmışdır. Göründüyü kimi, dəyişikliklər çox
cüzidir və buna görə də hesablanmış struktur dəyişiklikləri indeksinin real
gerçəkliyi əks etdirdiyini demək olar.
Aparılmış hesablamalar nəzərdən keçirilən sahələr toplusu üzrə orta
əmək haqqının mütləq kəmiyyətinin: 1) hər bir sahədə əmək haqqı səviy
yəsinin dəyişməsi hesabına və 2) əsas dövrə nisbətən hesabat (cari)
dövründə bu sahələrdə məşğul olan işçilərin xüsusi çəkisinin dəyişməsi
hesabına dəyişməsini müəyyən etməyə imkan verir.
Yuxarıda gətirdiyimiz misallardakı rəqəmlərdən istifadə etməklə bun
lardan hər birinin təsirini aydınlaşdıraq. Sahələrin hər birində orta əmək
haqqının dəyişməsinin nəzərdən keçirilən sahələr toplusu üzrə orta əmək
haqqı səviyyəsinin dəyişməsinə təsiri aşağıdakı düsturla hesablanır:
Af

_

Е

1 ~

/ , Г

Y jı

T ,f o Tı = 1318598,15 374402,04

,

" YJı

~

4445'3

" 4445 >3

Ayrı-ayrı sahələrdə çalışan işçilərin xüsusi çəkisinin dəyişməsinin hə
min sahələr toplusu üzrə orta əmək haqqı səviyyəsinin dəyişməsinə təsiri
isə belə müəyyən edilir:
_

Jmukm
=

T f o Tı
Y t/

Z foTo _ 374402,04
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Y fo

4445,3

"

329157,6
4062,3
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manat;
2) hər bir sahədə çalışan işçilərin xüsusi çəkisinin dəyişməsi
hesabına
AFstr^ = ^ f J !- f (jJ j T ^ 374402,04 -8 1,03-4445,3 =
=

374402,04 - 360191,14 = 14210,9 min manat;

3) məşğul olan işçilərin sayının dəyişməsi hesabına

AFT

=

/ 0J^T, - Ц / о то

=

360191,14 -329157,6 =31033,5 minmanat;

4) hər üç amillin təsiri ilə əmək haqqı fondunun dəyişməsi belə
müəyyən edilir:
mİ L Fı - İ L F<>-AFf + AF«*.**.+AFT =

944196,1 + 14210,9 +

31033,5 = 989440,5 min manat.
7.5. Nominal və real əmək haqqının təhlilində indeks metodundan
istifadə edilməsi

=

84,22- 81,03 = 3,19 minmanat.

Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə əmək haqqı fondunun mütləq
həcminin dəyişməsinə təsir edən amillər təhlil olunur. Əsas dövrə nisbə
tən hesabat dövründə əmək haqqı fondu aşağıdakı üç amilin təsiri ilə
dəyişir:
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=

^

= 296,63-84,22- 212,41min manat.

Af

- hər bir sahədə əmək haqqının orta səviyyəsinin dəyişməsi;
- hər bir sahədə çalışan işçilərin xüsusi çəkisinin dəyişməsi;
- məşğul olan işçilərin ümumi sayının dəyişməsi;
Bu amillərdən hər birinin əmək haqqı fondunun dəyişməsinə təsirini
müəyyən edək:
1) hər bir sahədə əmək haqqmın orta səviyyəsinin dəyişməsi
hesabına
1318598,15 - 374402,04 944196,1
min

Nominal və real əmək haqqı bir-birindən fərqlənir. Nominal əmək
haqqı işçinin pul formasında aldığı saatlıq, gündəlik, aylıq əmək haqqı,
real əmək haqqı isə yaşayış vasitələri və xidmətlərdə öz əksini tapan
əmək haqqıdır. Real əmək haqqı nominal əmək haqqmın alıcılıq qabiliy
yətini, onun real istehlak məzmununu ifadə edir. Deməli, nominal əmək
haqqı işçinin yaşayış səviyyəsi haqqında düzgün təsəvvür vermir. Bunu
real əmək haqqı, qiymətlərin səviyyəsi və nominal əmək haqqı arasındakı
qarşılıqlı əlaqə daha düzgün əks etdirir. Bu əlaqəni indeks metodunun
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köməyi ilə aşkara çıxarmaq olar. Bu məqsədlə real əmək haqqı indeksi
hesablanır. Bu indeks nominal əmək haqqı indeksini ümumi istehlak
qiymətləri indeksinə bölmək yolu ilə müəyyən edilir. Statistikada adətən
real əmək haqqmın həcmi deyil, aşağıdakı düsturla real əmək haqqı
indeksi müəyyən edilir:
I

real 3.lı. ~~ ^ nom.ə.h. ' ^ ist.qiy.

Burada: 1 real 3h - real əmək haqqı indeksi; İ nom3h- nominal əmək
haqqı indeksi;

İ ist qiy -

istehlak qiymətləri indeksi deməkdir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi hər il ölkə
iqtisadiyyatı və ayrı-ayrı fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin orta
aylıq nominal əmək haqqını hesablayır və özünün rəsmi nəşrlərində əks
etdirir. Məsələn, ölkəmizdə nominal əmək barədə 7.4 cədvəlindəki məlu
matlara əsasən mühakimə yürütmək olar.
Cədvəl 7.4
Azərbaycan Respublikasında muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək
haqqının dinamikası (manat)36
Göstərici
Orta aylıq nominal
əmək haqqı, man

İllər
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012
44,3

52,0

tədqiqat aparırlar. Tədqiqatın məlumatlarına əsasən müxtəlif fərqləndir
mə əmsalları hesablanır. Fərqləndirmənin desil, kvantil və fond əmsalla
rından daha geniş istifadə olunur. Fərqləndirmənin desil əmsalı (Əd)
aşağıdakı düsturla hesablanır:

63,1

77,4

99,4

123,6 331,5 364,2 398,4

7.4 cədvəlindəki məlumatlara əsasən demək olar ki, ölkəmizdə muzdla
işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2000-ci ilə nisbətən 2012-ci
ildə 9,0 dəfə artmışdır və bunu Azərbaycan Dövlətinin yeritdiyi sosialiqtisadi siyasətin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar.
Statistika, həmçinin müxtəlif fəaliyyət növləri üzrə əmək haqqında
olan fərqləri də öyrənir. Məlum olduğu kimi, əmək haqqı işçinin ixtisa
sından, peşə hazırlığından, əməyin intensivliyindən və əmək şəraitindən,
məşğul olduğu sahədən, müəssisənin ərazicə yerləşməsindən və digər
amillərdən asılıdır. Əmək haqqında olan fərqlər barədə əsas məlumat
mənbəyi hər il nəşr olunan statistik məcmuələr və müəssisələrin statistika
orqanlarına təqdim etdikləri hesabatlardır. Bunlarla yanaşı, əmək haqqma
işçilərin bir-birindən fərqlənməsinin təsirini müəyyən etmək üçün xüsusi36
36 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı “Səda” nəşriyyatı 2010, s. 40-41; 2013, s.141144.
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Burada: d, - ən aşağı əmək haqqı alan işçilərin ilk 10%-nin içərisində
əmək haqqının ən böyük kəmiyyətini; d9- ən yüksək əmək haqqı olan
işçilərin 10%-nin içərisində əmək haqqının ən aşağı kəmiyyətini göstərir.
Kvantil əmsalı bu işçi kateqoriyalarının ən yüksək və ən aşağı
kvantillərinin əmək haqqı fondları arasındakı nisbəti səciyyələndirir.
Fond əmsalı (Əl) qeyd edilən qrupların daxilində əmək haqqının orta
səviyyələri arasındakı nisbət kimi hesablanır. Bunu həmin işçi qruplarının
əmək haqqı fondlarının nisbəti kimi də hesablamaq olar.Bu zaman
aşağıdakı düsturdan istifadə edilir:

Burada: F10 - ən yüksək əmək haqqı alan işçilərin 10%-nin payına
düşən əmək haqqı fondu; F,- ən aşağı əmək haqqı alan işçilərin 10%-nin
payına düşən əmək haqqı fondu; fI0- ən yüksək əmək haqqı alan həmin
işçilərin orta əmək haqqı; f, - ən aşağı əmək haqqı alan həmin işçilərin
orta əmək haqqı deməkdir.
F,0 və F, - dən ibarət əmək haqqı fondu tərkibinin bərabər olduğu
toplulara aid olduğu üçün fond əmsalını əmək haqqının orta qiymətlərinə
əsasən də hesablamaq olar. Əmək haqqmın fərqləndirmə göstəriciləri
bütövlükdə iqtisadiyyat və onun ayrı-ayrı sahələri üzrə hesablanır. Məsə
lən, Azərbaycanda 2012-ci ildə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal
əmək haqqı 398,4 manat, o cümlədən mədənçıxarma sənayesində 1402,0
manat, maliyyə və sığorta fəaliyyəti sahəsində 1055,5 manat, nəqliyyat
və anbar təsərrüfatında 511,5 manat, təhsildə 287,3 manat, səhiyyə və
sosial xidmətlər göstərilməsində 175,1 manat olmuşdur. Göründüyü kimi,
respublika üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı ilə müqayisədə
mədənçıxarma sənayesində orta aylıq nominal əmək haqqmın səviyyəsi
3,5 dəfə, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 1,3 dəfə, maliyyə və sığorta
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fəaliyyəti sahəsində 2,7 dəfə yüksəkdir. Təhsildə orta aylıq nominal əmək
haqqı mədənçıxarma sənayesindəki eyni göstəricidən 4,9 dəfə, maliyyə
və sığorta fəaliyyətində olduğundan 3,7 dəfə, səhiyyə və sosial xidmətlər
göstərilməsində müvafiq olaraq 8,0 və 6,0 dəfə aşağıdır.
Faktiki statistik məlumatlara əsasən Cini əmsalını hesablamaq müm
kündür. Cini əmsalı gəlirlərin təmərküzləşmə dərəcəsini səciyyələndirir
və aşağıdakı düsturla hesablanır:
n

n

G -l-T ^ fiu m у,+Хре<У/
i-1

i= l

Burada: x; -ümumi əhalinin tərkibində i-ci sosial qrupa daxil olan
əhalinin xüsusi çəkisini; y* - əhalinin i-ci sosial qrupuna düşən gəlirlərin
xüsusi çəkisini; n - sosial qrupların sayını; cum y; - gəlirlərin yığılmış
(artan) tezliyini göstərir.
Cini əmsalı (0,1) intervalında dəyişir. G-nin qiyməti 1-ə nə qədər
yaxın olarsa, gəlirlərin təmərküzləşmə dərəcəsi qeyri-bərabərliyi, “0”-a
yaxın olduqda isə - bərabərliyi bir o qədər yüksək olur.
Müxtəlif işçi qruplarının əmək haqqındakı fərqlər oktyabr müayinə
lərinin yekunlarına əsasən aparılır. Bu müayinənin məlumatlarından
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində əsas və daha kütləvi peşələrdə çalışan
işçilərin əmək haqqındakı fərqləri beynəlxalq miqyasda müqayisə edər
kən də istifadə etmək olar.
7.6. İş qüvvəsinin dəyərinin və ya ona sərf olunan xərclərin
müəyyən edilməsi
Bu məsələ ölkəmizdə əmək statistikasının yeni bölməsidir. Onun mey
dana gəlməsi bazar iqtisadiyyatına keçilməsi və bazar münasibətlərinin
inkişaf etməsi ilə əlaqədardır. İş qüvvəsinin dəyəri onun muzdla tutul
masına və saxlanmasına sərf olunan xərclərlə müəyyən edilir. İş qüvvə
sinə sərf olunan xərclər haqqında informasiya əmək bazarının normal
fəaliyyət göstərməsi üçün lazımdır.
İş qüvvəsinə sərf olunan xərclərin müəyyən edilməsi ilə bağlı iki kon
sepsiya mövcuddur. Bunlardan biri ümumi iqtisadi, digəri isə sahə (yaxud
da müəssisə səviyyəsində) konsepsiyası adlanır. Birinci konsepsiya
işçilərin peşə hazırlığı, sosial proqramlar, pensiya təminatı və şairələrlə
əlaqədar xərclərin nəzərə alınmasında təkcə iş verənlərin deyil, həm də
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dövlətin məsuliyyət daşımasına əsaslanır. İkinci konsepsiyaya görə iş
qüvvəsinin muzdla tutulması və saxlanmasına sərf olunan xərclərin nə
zərə alınmasında məsuliyyəti işverən daşıyır. Göründüyü kimi eyni mə
sələdə konsepsiyalar arasında ciddi fikir ayrılığı vardır. Lakin təcrübədə
ümumi iqtisadi konsepsiyanın həyata keçirilməsi ciddi problemlərlə
əlaqədardır. Bu, özünü sahələr və regionlar üzrə məlumatların toplanmasındakı çətinliklərdə göstərir. Ona görə də iş qüvvəsinə sərf olunan xərc
lər haqqında məlumat topladıqda və onları təhlil etdikdə sahə konsep
siyasına üstünlük verilir.
Hər bir ölkənin milli statistikasında iş qüvvəsinin dəyəri müəyyən
edilərkən əmək statistikası sahəsində məşğul olanların, əgər belə demək
mümkündürsə əmək üzrə statistiklərin 11-ci beynəlxalq konfransında
qəbul edilmiş qətnamədəki aşağıdakı müddəalara əsaslanılır: “İş qüv
vəsinə sərf olunan xərclər onun muzdla tutulması və saxlanması ilə
əlaqədar olaraq iş verənin çəkdiyi xərc deməkdir. İş qüvvəsinə sərf olu
nan xərc anlayışına işçilərə yerinə yetirilmiş işin müqabilində verilən
əmək haqqı, qeyri-iş günləri üçün ödənişlər, mükafat və hədiyyələr,
natura formasında verilən məhsulların, içkilərin və digər ödənişlərin də
yəri; işçilərin mənzillə təmin olunması, peşə hazırlığı və sosial ödənişlər
və digər sosial ehtiyaclarla (məsələn, işçilərin iş yerinə aparılması və
evlərinə qaytarılması, muzdlatutma ilə əlaqədar xərclər, iş qüvvəsi ilə
əlaqədar xərclərə aid edilən xərclər, iş qüvvəsi ilə əlaqədar xərclərə aid
edilən vergilər) əlaqədar iş verənlərin çəkdikləri xərclər daxildir”.
İş verənin iş qüvvəsinə çəkdiyi xərc əmək sərfi vahidinə və məhsul
vahidinə görə hesablana bilər. Rəqabət qabiliyyətini təhlil edərkən məh
sul vahidinə çəkilən xərcin hesablanması daha yaxşıdır. Həm də bu
zaman məhsul haqqında natura ifadəsində olan məlumatdan istifadə
olunması məqsədəuyğundur. Lakin müxtəlif növ məhsul istehsal olun
duğu şəraitdə müəssisə və sahə səviyyəsində iş qüvvəsinə sərf olunan
xərclərin hesablanmasında çətinliklər yaranır. Odur ki, iş qüvvəsinə sərf
olunan xərcləri hesabladıqda onun vaxt vahidinə (işlənilmiş adam-saat və
adam-gün) görə ölçülməsinə üstünlük verilir.
Milli statistikada iş qüvvəsinə sərf olunan xərclərin strukturu müəyyən
edilərkən beynəlxalq standartlara əsaslanılır. Bunu 7.5. cədvəlindən aydın
görmək olar.
Cədvəl 7.5
İş qüvvəsinə sərf olunan xərclərin təsnifləşdirilməsi
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

Sıra №-si

Sıra №-si
1.

2.
3.
4.

Beynəlxalq standartlar
M üstəqim əmək haqqı və əlavələr
Qeyri-iş vaxtı üçün ödənişlər
M ükafat və hədiyyələr
N atura formasında yemək, içkilər
və digər ödənişlər
İşçilərin mənzillə təmin olunması
ilə əlaqədar işverənin üzərinə
götürdüyü xərclər
İşverənin sosial təminatla əlaqədar
xərcləri
Peşə hazırlığına sərf olunan
xərclər
Sosial xidmətlərə çəkilən xərclər
İş qüvvəsinə sərf olunan digər
xərclər
İş qüvvəsinə sərf olunan xərclərə
görə vergilər

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Azərbaycan Respublikasında
mövcud təsnifləşdirmə
İşlənilmiş vaxta görə əməyin
haqqının ödənilməsi
İşlənilməmiş vaxta görə əməyin
haqqının ödənilməsi
Birdəfəlik həvəsləndirici
ödənişlər
Əmək haqqına daxil edilən
yemək, m ənzil və yanacaq
xərcləri ilə əlaqədar ödənişlər
M üəssisələrin (təşkilatların)
işçilərin mənzillə təm in edilməsi
ilə əlaqədar xərcləri
M üəssisələrin
(təşkilatların)işçilərin sosial
müdafiəsi ilə əlaqədar xərcləri
Peşə təlimi xərcləri
Mədəni-məişət xidməti ilə əlaqədar xərclər
İş qüvvəsinə təsnifləşdirmədə olmayan xərclərin sərfi
İş qüvvəsindən istifadə ilə
əlaqədar vergilər

7.5
cədvəlindəki bəzi xərc maddələrinin məzmununa aydınlıq gətir
mək lazımdır. Onlardan bəziləri bu fəslin əvvəlində aydınlaşdırılmışdır.
Bu fəsildə aydınlaşdırılmayan, yaxud da tələb olunan səviyyədə aydınlaş
dırılmayan maddələrdən biri işçilərin sosial təminatı ilə əlaqədar olan
xərclərdir.
Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq bu xərclərə pensiya fonduna,
sosial sığorta fonduna, məcburi tibbi sığorta fonduna, habelə qeyri-dövlət
pensiya fondlarına üzvlük haqqı ilə əlaqədar ödənişlər, işləyən pensiyaçı
ların pensiyalarına edilən əlavələr, işdən çıxarma pulu, müəssisənin və
saiti hesabına işçilərin və onların ailə üzvlərinin müalicəyə və istirahətə
göndərilməsi ilə əlaqədar xərclər aid edilir.
Peşə təlimi xərclərinə tədris binalarının, məşğələləri aparmaq üçün
icarəyə götürülmüş binaların saxlanmasına, işçilərin tədris müəssisə
lərində pullu təhsil almalarına, müəssisənin göndərişi ilə təhsil alan şəxs
lərə təqaüdlərin verilməsinə, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlan
ması ilə əlaqədar digər xərclər daxil edilir.

Mədəni-məişət xidməti xərcləri mədəni-kütləvi və idman tədbirlərinin,
tənəzzöhlərin, sərgilərin keçirilməsi, yeməkxanaların, kitabxanaların, klub
ların, idman qurğularının, məktəbəqədər müəssisələrin saxlanılması xərc
lərini və digər mədəni-məişət tədbirləri ilə əlaqədar olan xərcləri özündə
birləşdirir. 9-cu qrupa iş yerinə gəlib-qayıtma ilə əlaqədar nəqliyyat xərc
ləri, pulsuz verilmiş formalı paltarların, xüsusi geyimlərin və ayaqqabının
dəyəri, həmçinin ezamiyyə xərcləri37, işçilərin bir işdən başqa bir işə
keçirilməsi xərcləri və s. aid edilir.
İş qüvvəsinə sərf olunan xərclərin tərkibinə daxil edilən vergilər məşğul
şəxslərin sayı və əmək haqqı fondu ilə əlaqədardır. Hazırda bu xərclərə
xaricdən cəlb edilən işçi qüvvəsi ilə əlaqədar xərclər, polisin saxlanması
üçün məqsədli rüsumlar, ərazinin abadlaşdırılması və s. xərclər daxildir.
Bu xərclərin vergi bazası əmək haqqı fondu, yaxud da işçilərin sayıdır.
Səhmlərə, habelə işçilərin müəssisə və təşkilatların mülkiyyətində iştira
kına görə əldə etdikləri digər gəlirlər, əmək qabiliyyətini müvəqqəti
itirməyə, hamiləlik və doğuşla əlaqədar olan ödənişlər iş qüvvəsi xərclə
rinə aid edilmir. Çünki bu xərclər dövlət və qeyri-dövlət fondlarının
vəsaiti hesabına ödənilir.
İş qüvvəsinə sərf olunan xərcləri təhlil edərkən göstəricilərin müqayisə
edilə bilən olmasına xüsusi diqqət etmək lazımdır. Bu məqsədlə işçilərin
sayı, işlənilmiş, həmçinin işlənilməmiş, lakin haqqı ödənilmiş vaxt barədə
məlumat əldə edilir. İş qüvvəsinin orta dəyərinin göstəriciləri ölkə iqtisa
diyyatı, onun ayrı-ayrı sahələri, müxtəlif mülkiyyət formalarına mənsub
olan müəssisələr üzrə hesablanır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən əmək problemləri ilə məşğul
olan statistiklərin 16-cı beynəlxalq konfransında (1998-ci il) müzakirə
olunmaq üçün təqdim edilmiş “Məşğulluqdan əldə edilən gəlirlərin ölçül
məsi” adlı məruzədə qeyd edildiyi kimi, Qərbi Avropanın inkişaf etmiş
ölkələrində, ABŞ və Kanadada işverənlərin əmək kollektivlərinin sabit
liyinin təmin olunmasına yönəltdikləri xərclərin artması müşahidə olunur.
Bunlar öz ifadəsini işçilərin mənzil əldə etmələri, icarəyə götürdükləri
mənzilin, habelə yanacağın, elektrik enerjisi və telefon haqqının ödənil
məsi üçün faizsiz kreditin verilməsində tapır. Bundan başqa, müəssisələrdə
yeməkxanaların saxlanması üçün subsidiyalar verilir, işçilərin ailə üzvləri
və uşaqlarının oxumasma sərf olunan xərclər, işə gəlib-qayıtmaq üçün
nəqliyyat xərcləri, güzəştli şərtlərlə tibbi xidmət xərcləri ödənilir və s.
Beləliklə, iş qüvvəsinə sərf olunan xərclər müəssisələrin rəqabət
qabiliyyətini ifadə edən göstəricilərdən biridir və ondan beynəlxalq
37 Beynəlxalq təsnifləşdirmədə ezamiyyə xərcləri iş qüvvəsinə sərf olunan xərclərə aid edilmir.
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müqayisələrin aparılmasında geniş istifadə edilir.
Nəticə
-əm ə k haqqı olduqca mürəkkəb iqtisadi kateqoriya olmaqla, mü
rəkkəb struktura malikdir:
- əmək haqqı və iş qüvvəsinin dəyəri statistikası bir çox vəzifələri
yerinə yetirir ki, bunların öyrənilməsi onların haqqında daha yaxşı
təsəvvürə malik olmağa imkan verir;
- əmək haqqı fonduna həm işlənilmiş, həm də işlənilməmiş vaxtın
müqabilində hesablanan, əməyin stimullaşdırılması, iş rejimi və əmək
şəraiti ilə əlaqədar bütün ödənişlər daxildir;
- statistikada əmək haqqına daxil edilməyən sosial xarakterli ödəniş
lərdən də bəhs olunur. O, müxtəlif tərkib hissələrindən ibarətdir;
- əmək haqqının ən çox tətbiq olunan formaları bunlardır: a) vaxtamuzd əmək haqqı; b) işəmuzd əmək haqqı. Bunların hər birinin də
müxtəlif sistemləri vardır;
- müəssisə və təşkilat səviyyəsində orta aylıq əmək haqqının hesab
lanmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır;
- ayrı-ayrı peşə qrupları üzrə əmək haqqının hesablanması sahəsində
müsbət təcrübə toplanmışdır. Bu təcrübədən istifadə olunmaqla oktyabr
tədqiqatları aparılır;
- əmək haqqının səviyyəsi və dinamikası kateqoriyalarını bir-birindən
fərqləndirmək lazımdır;
- əmək haqqının dinamikasına xarakteristika vermək üçün indeks
metodundan geniş istifadə olunur;
- əmək haqqı fondunun dəyişməsinə müxtəlif amillər təsir göstərir;
- nominal və real əmək haqqı bir-birindən fərqlənir. Real əmək haqqı
nominal əmək haqqının alıcılıq qabiliyyətini, onun real istehlak məzmu
nunu ifadə edir;
- statistikada müxtəlif fəaliyyət növləri üzrə əmək haqqında olan
fərqlər də öyrənilir. Bu məqsədlə fərqləndirmənin desil, kvantil və fond
əmsallarından istifadə olunur;
- iş qüvvəsinə sərf olunan xərclər haqqında informasiya əmək
bazarının normal fəaliyyət göstərməsi üçün lazımdır. Bu xərclərin
müəyyən edilməsi ilə bağlı müxtəlif konsepsiyalar vardır;
- iş qüvvəsinə sərf olunan xərclərin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq
standartları mövcuddur.
- iş qüvvəsinə sərf olunan xərcləri təhlil edərkən göstəricilərin müqa
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yisə edilə bilən olmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bu məqsədlə
işçilərin sayı, işlənilmiş, həmçinin işlənilməmiş, lakin haqqı ödənilmiş
vaxt barədə məlumat əldə edilməlidir.
Təhlil üçün suallar
- əmək haqqına necə xarakteristika vermək olar?
- əmək haqqı və iş qüvvəsinin dəyəri statistikası hansı vəzifələri
yerinə yetirir?
- əmək haqqı fondu dedikdə nə nəzərdə tutulur və onun tərkib
hissələri barədə nə demək olar?
- birdəfəlik stimullaşdırıcı amillər dedikdə nə başa düşülür?
- işçilərin yemək, mənzil və yanacaqla təmin olunması ilə əlaqədar
xərclər hansı tərkib hissələrindən ibarətdir?
- statistikada hansı sosial xərclər əmək haqqına daxil edilmir?
- sosial xarakterli ödənişlər hansı tərkib hissələrindən ibarətdir?
- nə üçün işçilər bərabər məbləğdə əmək haqqı almırlar. Bu nə ilə
əlaqədardır?
- əmək haqqının hansı forma və sistemləri vardır?
- əmək haqqının statistik yolla öyrənilməsi hansı istiqamətlərdə
aparılır?
- əmək haqqının səviyyəsi necə müəyyən edilir?
- oktyabr tədqiqatları nə deməkdir və bundan nə vaxtdan istifadə
edilir?
- ayrı-ayrı məşğulluq növləri üzrə hansı məlumatlar toplanır?
- oktyabr
tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən hansı göstəriciləri
hesablamaq olar?
- əmək haqqının dinamikasını öyrənərkən hansı indekslər hesablanır?
- əmək haqqı fondunun dəyişməsinə hansı amillər təsir edir?
- real əmək haqqı indeksi necə hesablanır?
- fərqləndirmənin desil, kvantil və fond əmsalları necə hesablanır?
- Cini əmsalı nə deməkdir və necə hesablanır?
- iş qüvvəsinə sərf olunan xərclərin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar
hansı konsepsiyalar vardır?
- iş qüvvəsinə sərf olunan xərclər necə təsnifləşdirilir?
- iş qüvvəsinə sərf edilən xərclərə xarakteristika vermək üçün hansı
göstəricilər hesablanır?
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FƏSİL V III
MİLLİ HESABLAR SİSTEMİ
8.1. Milli hesablar sisteminin meydana gəlməsi,
formalaşması və mahiyyəti
Milli hesablar sistemi (MHS) inkişaf etmiş bəzi ölkələrdə XX əsrin
30-cu illərinin axırlarında, rəsmi statistikada isə ikinci dünya mühari
bəsindən sonra (ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Fransa, Skandinaviya ölkələri)
meydana gəlmişdir. Bu, bazar iqtisadiyyatının yüksək səviyyədə inkişaf
etmiş ölkələrdə iqtisadi siyasətin və iqtisadiyyatın tənzimlənməsi üçün
qərarların qəbul edilməsini zəruri edən informasiyalara olan tələbatla
əlaqədar olmuşdur.
MHS-nin quruluşu makroiqtisadi hesablamalarda iki istiqamətin bir
ləşdirilmiş nəticəsi kimi formalaşmışdır. Bunlardan biri milli gəlirin
(MG), ikincisi isə tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı mexanizmində iqtisadi
silsilənin öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Birinci istiqamət K.Klark, S.Kuznets, A.Marşall kimi iqtisadçıların, ikinci istiqamət isə XX əsrin dahi
iqtisadçısı C.M.Keynsin adı ilə bağlıdır. Bəzi iqtisadçılar hətta Keynsin
bu sahədəki xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək onu milli hesabdarlığm
“nəzəri atası” adlandırırlar. Bu isə təsadüfi deyildir. Çünki bazar
iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi nəzəriyyəsinin əsası
Keyns tərəfindən qoyulmuşdur. Keynsin bu sahədə ideyaları öz əksini
onun şah əsəri olan və 1936-cı ildə nəşr olunmuş “Məşğulluğun, faizin və
pulun ümumi nəzəriyyəsi” kitabında tapmışdır. Keyns bu əsərində
iqtisadiyyatı qarşılıqlı əlaqədə olan makroiqtisadi göstəricilər sistemi
(ümumi gəlir, istehlak, investisiya, qənaətetmə) kimi təyin etməsinin əsas
prinsiplərini müəyyən etmişdir.
MHS-nin formalaşması və inkişaf etdirilməsində U.Pettinin, Q.Kinqin, F.Kenenin, S.Kuznetsin, A.Marşallm, K.Klarkm, K.Marksın,
R.Stounun, C.Hiksin, P.Xillin, M.Helbreytin, Y.Timbergenin, R.Frisin,
V.Leontyevin əsərlərinin böyük rolu olmuşdur. Burada F.Kenenin
“İqtisadi cədvəlləri”ni, S.Kuznetsin “ABŞ-da 1919-1935-ci illərdə milli
gəlir və kapital qoyuluşu”, A.Marşallm “İqtisad elminin prinsipləri”,
K.Klarkın “Milli gəlir və xərclər” kitablarını, K.Marksın sadə və geniş
təkrar istehsal nəzəriyyəsini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
MHS-nin inkişaf tarixi iki mərhələdən keçmişdir. Birinci mərhələ
milli məhsulun üç metodla (istehsal, bölgü, son istifadə) hesablanmasını
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bir-biri ilə əlaqələndirmək yolu ilə göstəricilər vahid şəklə salınmaqla
MHS-nin “əsas göstəricilər bloku” yaradılmışdır. Burada ÜDM, MG və
onların tərkib ünsürləri əhatə olunmuşdur. İkinci mərhələ, ikinci dünya
müharibəsi qurtardıqdan sonra başlamışdır. Bu mərhələdə inkişaf etmiş
ölkələrin dövləti idarəetmə orqanları həyata keçirdikləri iqtisadi siyasətdə
prioritetlərin və istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi və iqtisadi artımın
təmin olunması üçün sistemləşdirilmiş makroiqtisadi informasiyalara
tələbat hiss etməyə başlamışlar. Bu dövrdə MHS-nin nəzəriyyəsi və
metodologiyasının inkişaf etdirilməsində beynəlxalq təşkilatların (BMT,
IIƏT və i.a.) çox böyük rolu olmuşdur. Belə ki, 1953-cü ildə BMT
tərəfindən MHS çərçivəsində unifıkasiya edilmiş (vahid şəklə salınmış)
ÜDM, MG və başqa əsas iqtisadi göstəriciləri özündə əks etdirən sənəd
dərc olunmuşdur. Və sonralar bu sənəd milli hesablar sistemində ilk bey
nəlxalq standart kimi məşhurlaşmışdır. Bu mərhələdə həmçinin, makro
iqtisadi statistikaya bir sıra qarışıq bölmələr (milli sərvət statistikası,
tədiyə balansı statistikası, pul-kredit statistikası, sahələrarası balans) əlavə
edilmişdir. Statistikanın bu bölmələri ümumi konsepsiya və təsnifləşdirmələrin köməyilə öz aralarında dəqiq əlaqələndirilmişdir. Və bunun
sayəsində iqtisadi proseslərin makroiqtisadiyyat səviyyəsində hərtərəfli
əlaqələndirilməsi mümkün olmuşdur.
İkinci dünya müharibəsindən sonra MHS-nin beynəlxalq standartla
rının yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində xronoloji ardıcıllıq belə
olmuşdur:
- 1947-ci ildə R.Stoun tərəfindən milli hesabdarlığm prinsipləri haq
qında BMT-nin məruzəsi hazırlanmışdır;
- 1951-ci ildə Avropa iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının (ATƏT)
“Sadələşdirilmiş MHS” haqqında məruzəsi hazırlanmışdır;
- 1952-ci ildə “Standart MHS” (ATƏT) qəbul edilmişdir;
- 1953-cü ildə R.Stounun rəhbərliyi altında BMT-nin milli hesabdarlıq sahəsində “Milli hesabdarlıq sistemi və köməkçi cədvəllər” adlı ilk
standartı hazırlanmışdır;
- 1968-ci ildə R.Stounun və N.Aydinovun rəhbərliyi altında BMT-nin
“Mavi kitab” sahəsində ikinci standartı işlənib hazırlanmışdır. Bu zaman
ÜDM-in və MG-nin müəyyən olunmasına bir sıra əlavə və dəyişikliklər
edilmişdir. Bu əlavələr makroiqtisadi statistikanın sahələrarası balansları,
milli sərvətdən, maliyyə resursları göstəriciləri sistemindən ibarət olmuş
dur. Bundan başqa “Mavi kitab” MHS-nin yalnız bütövlükdə iqtisadiyyat
üçün deyil, onun ayrı-ayrı bölmələri üçün də düzəldilməsi ilə əlaqədar
tədbirləri də özündə əks etdirmişdir;
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- 1970 və 1979-cu illərdə BMT-nin 1968-ci ildə hazırladığı MHS
əsasında Avropa birliyi tərəfindən Avropa milli hesablar sisteminin
birinci və ikinci variantları işlənib hazırlanmışdır;
- 1993-cü ildə MHS metodologiyasının daha da təkmilləşdirilməsi
məqsədilə BMT tərəfindən onun haqqında axırıncı variant qəbul edil
mişdir. Bu variantda bəzi göstəricilərin təsnifləşdirilməsi və müəyyən
edilməsi dəqiqləşdirilmiş, bir neçə hesabın strukturu təkmilləşdirilmiş,
MHS-də milli sərvət göstəricilərinin əks etdirilməsi metodologiyası
işlənib hazırlanmışdır. Bu sənəd tarixə 1993-cü ilin Milli hesablar sistemi
kimi düşmüşdür. Hazırda bu sənəddən Azərbaycan Respublikası da daxil
olmaqla, demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində istifadə edilir.
MHS sözün geniş mənasında ölkənin bütün iqtisadiyyatı üçün müha
sibat uçotu deməkdir. Yeri gəlmişkən, “Milli hesabdarlıq” termini ilk
dəfə təqribən 50 il bundan əvvəl Hollandiya iqtisadçısı Van Kliff tərəfin
dən irəli sürülmüşdür. V.Kliff hesabdarlığı mühasibat uçotu hesablarını
və mühasibat balansını xatırladan və iqtisadiyyatı makrosəviyyədə
sistemləşdirmiş şəkildə təsvir etməyə imkan verən sistem kimi başa dü
şürdü. O, MHS-ni qarşılıqlı əlaqədə olan dəyişənlər (gəlir, istehlak və
yığım) hesab edirdi. Onun fikrincə, MHS-nin məlumatları dövləti idarə
etmə orqanlarına iqtisadi siyasətin və bazar iqtisadiyyatının tənzimlən
məsi ilə əlaqədar tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
üçün lazımdır. Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, MHS-nin və
mühasibat uçotunun oxşar göstəricilərinin müəyyən olunması ilə əlaqədar
bir sıra konsepsiyalar vardır və bunlar bir-birindən kəskin surətdə fərq
lənir. Odur ki, mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən hesablanan
MHS göstəricilərini müqayisə edilə bilən vəziyyətə gətirmək üçün, ob
razlı ifadə ilə desək, onları sonradan “emaldan keçirmək” lazımdır.
Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində saysız-hesabsız əməliyyatlar
həyata keçirilir. Başqa sözlə, müəssisələr xammal və materialları satın
alır, müxtəlit istehlak dəyərlərinə malik olan məhsulları istehsal edir,
işçilərə əmək haqqı verir, hökumətə vergi ödəyir, banklardan kredit
götürür, investisiya qoyur və s. və i. a. İqtisadi proseslərdə müəssisələrlə
yanaşı, digər təsərrüfat subyektləri - banklar, investisiya fondları, sığorta
şirkətləri, dövləti idarəetmə orqanları, ev təsərrüfatları, müxtəlif qeyrikommersiya təşkilatları (həmkarlar ittifaqı, siyasi və dini təşkilatlar və i.
a.) iştirak edirlər. Bütün bu təsərrüfat subyektləri bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqədə fəaliyyət göstərir, yeni dəyərin yaradılması üçün əmtəələri,
xidmətləri və aktivləri mübadilə edirlər. İqtisadiyyatda baş verənləri dərk
etmək və iqtisadi proseslərin nəticələrini müəyyənləşdirmək üçün həm
təsərrüfatçılıq edən subyektlər, həm də həyata keçirilən əməliyyatlar və

onlarm aktiv və passivləri haqqında informasiyaları dəqiqləşdirmək
lazımdır. Bu, MHS-də müəyyən edilmiş xüsusi qaydaların köməyi ilə
həyata keçirilir. Burada məqsəd makrosəviyyədə iqtisadiyyatın vəziyyəti
və inkişafının ümumi mənzərəsini verməkdən, ən mühüm makroiqtisadi
dəyişənlər (göstəricilər) - ÜDM, son istehlak, investisiya qoyuluşları,
yığım, sərəncamda qalan gəlir və s. arasındakı qarşılıqlı əlaqələri aşkara
çıxarmaqdan ibarətdir.
Bazar iqtisadiyyatının yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu ölkə
lərdə MHS-dən siyasi və təsərrüfat işləri ilə əlaqədar qərarların qəbul
edilməsi və nəticələrin təhlil olunmasında hökumət və ərazi hakimiyyət
orqanları geniş istifadə edirlər. Dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin əsas
müddəaları - iqtisadi artım, iqtisadiyyatın strukturu, əhalinin həyat
səviyyəsi, inflyasiya, büdcə kəsiri və dövlət borcu problemləri, xarici
iqtisadi əlaqələr və i. a. — öz əksini MHS-nin göstəricilərində tapır.
Şirkətlər, xüsusilə də iri bizneslər özlərinin strategiya və taktikalarını
işləyib hazırlayarkən MHS-nin məlumatlarından istifadə edirlər.
MHS müxtəlif hesablamaları aparmaq üçün informasiya bazası oldu
ğuna görə elmi-tədqiqat müəssisələri, müxtəlif mərkəzlər, ali məktəblər,
hökumət orqanları analitik və metodoloji işlərdə, tövsiyələrin işlənib
hazırlanması və bazar iqtisadiyyatı şəraitində gənclərin təhlil metodlarına
yiyələnmələrində çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar sadəcə olaraq MHS-nin ən mühüm
göstəriciləri haqqında məlumat toplamaqla kifayətlənmir, həm də onların
hesablanmasının nəzəri və metodoloji məsələlərinin milli hesabdarlıq
sahəsində beynəlxalq standartların işlənib hazırlanması ilə məşğul olurlar.
MHS çərçivəsində aparılan iqtisadi əməliyyatların və təsərrüfat subyekt
ləri haqqında dəqiqləşdirilmiş məlumatların daha səmərəli olmasının
təmin edilməsi makroiqtisadi qanunauyğunluqların və qarşılıqlı əlaqələrin
aşkara çıxarılmasını zəruri edir. Bu, bir sıra konsepsiyalara əsaslanmaqla
həyata keçirilir. Bunlardan biri “iqtisadi istehsaf’ın, başqa sözlə, ÜDM-in
və MG-nin yaradıldığı sahələrin sərhədlərinin müəyyən olunmasına
əsaslanan konsepsiyadır.
Məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə əlaqədar olaraq “iqtisadi istehsal”
konsepsiyasında bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. Onun formalaşmasında
F.Kenenin, A.Smitin, K.Marksın, A.Marşallın və başqalarının əsərlərinin
çox böyük təsiri olmuşdur. Keçmiş SSRİ-də istifadə olunan xalq
təsərrüfatı balansında makroiqtisadi təhlil aparmaq üçün iqtisadi istehsal
sferasına yalnız maddi istehsal sahələri daxil edilirdi. Xalq təsərrüfatı
balansı konsepsiyasına görə qeyri-maddi xidmət sferasmda (idarəetmə,
müdafiə, səhiyyə, təhsil və i.a.) MG-nin və onun son istehsalının yalnız
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yenidən bölgüsü baş verir. MHS-də isə iqtisadi istehsalın sərhədi başqa
cür müəyyən olunur. Bu konsepsiyaya görə əslində iqtisadi istehsal bütün
əmtəə və xidmətlərin istehsal olunduğu sahələri (evdar qadınların yemək
hazırlamaları, mənzillərin təmiz saxlanması, uşaqların tərbiyəsi ilə
əlaqədar göstərdikləri xidmətlərdən başqa) əhatə edir. Evdar qadınların
göstərdikləri xidmətin nəzərə alınması onun mümkün olmaması, mürək
kəbliyi və ya çətinliyi ilə əlaqədardır. Beləliklə, MHS konsepsiyasına
uyğun olaraq “iqtisadi istehsal”a aşağıdakı fəaliyyət növləri aid edilir:
- özünün şəxsi istehlakı üçün istehsal edilən əmtəələr də daxil olmaqla
(məsələn, fermerlərin özlərinin istehlak etmələri üçün istehsal etdikləri
kənd təsərrüfatı məhsulları) əmtəələrin istehsal olunduğu sahələr;
- satış üçün xidmət göstərilməsi;
-m aliyyə vasitəçilərinin (bankların, investisiya fondlarının, sığorta
şirkətlərinin) fəaliyyəti;
- dövləti idarəetmə orqanları (buraya idarəetmə, müdafiə və s. sahə
lərdə göstərilən kollektiv, habelə səhiyyə, təhsil və s. sahələrdə göstərilən
fərdi xidmətlər daxil edilir) tərəfindən göstərilən qeyri-bazar xidmətləri;
- ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatlarının
göstərdikləri qeyri-bazar xidmətləri;
- muzdla tutulan şəxslərin (aşpazlar, bağbanlar, sürücülər və s.) gös
tərdikləri xidmətlər;
- mülkiyyətçilərə şəxsi istehlak üçün göstərilən xidmətlər.
ÜDM-in istehsal olunduğu sahələrə ətraf mühitdə əmələ gələn dəyi
şikliklər (məsələn, neft və başqa faydalı qazıntı yataqları ehtiyatlarının
azalması, havanın və suyun çirklənməsi və s.) daxil edilmir. Lakin ətraf
mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar görülən tədbirlərin həyata keçirilməsi bu
sahədə fəaliyyətin qiymətləndirilməsini və onun ÜDM-ə daxil edilməsini
tələb edir. Makroiqtisadi təhlil sahəsində çalışan mütəxəssislərin
əksəriyyəti belə bir mövqedə dayanırlar ki, iqtisadi fəaliyyətin nəticələri
müəyyən olunduqda və ÜDM hesablandıqda ətraf mühitdə baş verən
mənfi dəyişikliklər nəzərə alınmalıdır. Onlar hətta “ekoloji təmiz ümumi
daxili məhsul” (ETÜDM) göstəricilərinin hesablanmasını təklif edirlər.
Hazırda bir sıra ölkələrdə mineral resursların ehtiyatının azalması, ətraf
mühitin çirkləndirilməsi və s. nəzərə alınmaqla ÜDM-in hesablanmasında
eksperiment aparılır. Lakin ilk baxışda çox sadə görünən bu problemin
həll edilməsi bir o qədər də asan deyildir. Bu, müəyyən vaxt və xüsusi
metodologiyanın işlənib hazırlanmasını tələb edir.
MHS-nin başqa bir çox mühüm konsepsiyası əsas gəlir göstəricilərinə
(milli gəlir, sərəncamda qalan gəlir, ilkin gəlirlər və s.) əsaslanır. Bu kon
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sepsiya ingilis iqtisadçısı C.Hiks tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Bu
konsepsiyaya görə gəlir dedikdə, fərdin müəyyən məqamadək yığdığı
sərv7ətdən istifadə etmədən, ona əl vurmadan, yəni onu azaltmadan və
üzərinə heç bir maliyyə öhdəliyi götürmədən onun üçün lazım olan, daha
doğrusu istehlak etdiyi əmtəə və xidmətlərin satın alınmasına maksimum
dərəcədə sərf edə biləcəyi pul vəsaiti nəzərdə tutulur. Beləliklə, Hiksə
görə gəlir, müəyyən bir məbləğdə istənilən pul vəsaiti demək deyildir.
Onun fikrincə, gəlir, fərdin əlində olan pul ehtiyatının (əvvəllərdə yığdığı
sərvətlərdən istifadə etmədən) özünün son istehlakı üçün sərf edə biləcəyi
hissəsidir. Məsələn, bu fikrə görə fərdin özünə məxsus olan evin və ya
mənzilin satışından əldə etdiyi məbləğ gəlir hesab edilmir. Doğrudur, fərd
bu məbləğdən özünün tələbatını ödəmək üçün istehlak mallarının satın
alınmasında istifadə edə bilər. Lakin bu zaman o, aydm məsələdir ki,
«kasıblaşır», daha dəqiq desək, onun aktivləri azalır. Satıcı özünə məxsus
evin satışından əldə etdiyi pulu banka qoyduqda, o, gəlir hesab olunmur.
Çünki bu əməliyyat nəticəsində sadəcə olaraq aktivlərin forması dəyişir,
başqa sözlə, maddi aktiv (ev, mənzil) maliyyə aktivinə (depozitə) çevrilir.
MHS-nin başqa bir konsepsiyası ilə dəyərin yaradılmasında istehsal
amillərinin rolu müəyyən olunur. Marksist nəzəriyyədən fərqli olaraq bu
konsepsiyada əməklə yanaşı, torpaq və kapital da dəyərin yaradılmasının
“bərabər hüquqlu” üzvləri hesab edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, MHS-nin
1993-cü ildəki variantında istehsal amillərinə və göstəricilərin amillərə
görə qiymətləndirilməsinə istinad olunur. Burada müəlliflər çox güman
ki, mübahisəli məsələlərdən yan keçməyə üstünlük vermişlər. MHS-nin
1993-cü il variantında amillərə görə gəlir anlayışı ilkin gəlir anlayışı ilə
əvəz edilmişdir. Əslində amillərə görə gəlir anlayışı ilkin gəlir anlayışına
daxil olsa da, onlar həm də bir-birindən fərqlənir. Bununla əlaqədar
olaraq bir sıra ölkələrdə (məsələn, ABŞ-da) son zamanlaradək milli gəlir,
onu yaradan amillərin dəyəri dolayı vergilər çıxılmaqla və məhsullara
görə verilən subsidiyalar əlavə olunmaqla (bazar qiymətləri ilə) nəzərə
alınmaqla hesablanmışdır. Bu isə bir növ beynəlxalq standartlardan
uzaqlaşma kimi qiymətləndirilir.
8.2. Təsərrüfatçılıq edən subyektlərin qruplaşdırılması
Təsərrüfat subyektləri iqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələri üzrə qrup
laşdırılır. Onlar yerinə yetirdikləri vəzifənin, yaxud da istehsal etdikləri
məhsulların eynitipliliyinə görə bu və ya digər bölməyə aid edilir.
“Bölmə” anlayışı “sahə” anlayışından fərqlənir. Məsələn müəssisə (firma)
müxtəlif sahələrə (emal sənayesi, tikinti, nəqliyyat, rabitə və s.) aid edilə
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bilər. Lakin statistik qruplaşdırmaya uyğun olaraq onların hamısı bir
bölməyə aid edilir. MHS-nin 1993-cü il variantında aşağıdakı beş bölmə
bir-birindən fərqləndirilir:
- qeyri-maliyyə və qeyri-hüquqi korporasiyalar
- maliyyə və qeyri-hüquq, maliyyə korporasiyaları;
- dövlət idarələri;
- ev təsərrüfatları;
- ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatları (icti
mai, siyasi və dini təşkilatlar).
Qeyri-maliyyə müəssisələri bölməsinə istehsal xərclərini ödəyə bilən
qiymətlərlə satmaq üçün əmtəə istehsal edən və qeyri-maliyyə xidmətləri
göstərən korporasiyalar, yaxud da onlara bənzər, lakin korporasiya sta
tusu olmayan təsərrüfat subyektləri daxildir. Qeyri-maliyyə müəssisələri
bölməsinə daxil olan təsərrüfat vahidləri öz xərclərini hər şeydən əvvəl
əmtəə və xidmətlərin satışından əldə etdikləri gəlir hesabına ödəyirlər.
Maliyyə korporasiyalarının əsas vəzifələri sərbəst maliyyə resurslarını
səfərbərliyə almaqdan və onları müəyyən şərtlərlə investorlara vermək
dən ibarətdir. Deməli, maliyyə korporasiyaları resurslara qənaət edib onu
yığanlarla, ondan investisiyaları maliyyələşdirmək üçün istifadə edənlər
arasında vasitəçilik edirlər. Bunlara banklar, sığorta şirkətləri, investisiya
fondları və digər maliyyə subyektləri daxildir. Maliyyə vasitəçilərinin
əksəriyyəti öz xərclərini təklif etdikləri maliyyə ehtiyatları müqabilində
aldıqları faiz məbləği ilə cəlb etdikləri vəsait müqabilində verdikləri
(ödədikləri) faiz məbləği arasındakı fərq hesabına maliyyələşdirirlər.
Dövlət idarələri bölməsi, əsas vəzifələri gəlirlərin və sərvətin bölgü
sünü həyata keçirməkdən, bütövlükdə cəmiyyətə və ayrı-ayrı qruplara,
yaxud da fiziki şəxslərə qeyri-bazar xidməti göstərməkdən ibarət olan
dövlət büdcəsindən ayrılan təsisatların hesabına formalaşır.
Ev təsərrüfatları bölməsinə istehlak xarakterli fəaliyyət növləri ilə
məşğul olan ev təsərrüfatları; heç bir korporasiyaya daxil olmayan kiçik
müəssisələr; kiçik firmalar, çox da böyük olmayan mağazalar, qəlyanal
tılar, emalatxanalar, habelə sərbəst peşə sahibləri daxildir. Bu bölməyə
daxil olan təsərrüfat vahidləri öz xərclərini əmək haqqı, mülkiyyətdən əl
də edilən gəlirlər, yenidən bölgü vasitəsilə daxilolmalar, habelə korpora
siyalara daxil olmayan, lakin bu bölməyə aid edilən müəssisələrin məhsul
satışından əldə etdikləri gəlir hesabına ödəyirlər. Korporasiyalara daxil
olmayan müəssisələrin maliyyə fəaliyyətinin nəticələri qarışıq gəlirlərdir
(qarışıq gəlirlərə həm mənfəətin ünsürləri, həm də əmək ödəmələri
daxildir). Korporasiyalara daxil olmayan müəssisələrin ev təsərrüfatlarına

aid edilmələri onunla bağlıdır ki, təcrübədə onların gəlir və xərclərini
sahiblərinin gəlir və xərclərindən ayırmaq mümkün deyildir.
Ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatlarının əsas
vəzifələri bu təşkilatların üzvlərinə pulsuz xidmət göstərməkdən ibarətdir.
Bunlara ictimai, siyasi, həmkarlar ittifaqı və dini təşkilatlar daxildir. Bu
təşkilatların xərcləri üzvlük haqları, ianələr, mülkiyyətdən əldə edilən
gəlirlər hesabına maliyyələşdirilir.
Xarici ölkələrlə aparılan maliyyə əməliyyatlarını və iqtisadi əlaqələri
uçota almaq üçün milli hesablar sistemində “qalan dünya ilə iqtisadi
əlaqələr” bölməsi nəzərdə tutulmuşdur.
MHS-nin bütün bölmələrində istehsal, gəlirlərin əmələ gəlməsi, bölgü
sü və yenidən (təkrar) bölgüsü, yığım, maliyyə aktivlərinin satın alınması,
maliyyə təəhhüdlərinin (öhdəliyinin) götürülməsi ilə əlaqədar iqtisadi
əməliyyatların qeyd olunduğu standart hesablar “dəsti” nəzərdə tutulmuş
dur. Bu hesablardakı məlumatlar iqtisadiyyatda ayrı-ayrı bölmələrin
iqtisadi və maliyyə vəziyyətini, habelə iqtisadi proseslərdə onların arasın
dakı qarşılıqlı əlaqələri təhlil etməyə imkan verir. MHS-də iqtisadiyyatın
sahələri üzrə də ən mühüm hesablar (“istehsal”, “gəlirlərin əmələ gəlməsi”
hesabları) nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar müəssisə və təşkilatların eynitipli
bölmələri, oxşar fəaliyyət növləri ilə məşğul olan sahələr (məsələn, emal
sənayesi, kənd təsərrüfatı, tikinti məhsulları istehsalı) üçün lazımdır. Lakin
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri və ayrı-ayrı əməliyyatların əks etdirilməsi
üçün hesabların sayı bir qədər məhduddur. Bölmələr və iqtisadiyyatın
sahələri üçün nəzərdə tutulan hesablardakı məlumatlar ən mühüm
ümumiləşdirici makroiqtisadi göstəriciləri hesablamağa imkan verir.
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8.3. MHS-də istifadə olunan ən mühüm makroiqtisadi göstəricilər
və onların xarakteristikası
MHS-də aşağıdakı ən mühüm makroiqtisadi göstəricilər nəzərdə tutul
muşdur:
- ümumi daxili məhsul (ÜDM);
- xalis daxili məhsul (XDM);
- sərəncamda qalan ümumi milli gəlir (SQUMG);
- sərəncamda qalan xalim milli gəlir (SQXMG);
- son milli istehlak (SMI);
- ümumi yığım (ÜY);
- xalis yığım (XY);

- əmtəə və xidmətlərin ixrac-idxal qalığı;
- xalis kreditlər və xalis borclar;
- milli sərvət (MS).
ÜDM Milli Hesablar Sistemində ən əsas göstəricidir. Onun tərkibinə
hansı ölkənin mülkiyyətində olmasından və mülkiyyət formasından asılı
olmayaraq hesablama aparılan ölkədə fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidlər
(rezidentlər) tərəfindən bu və ya digər dövrdə (ay, ilib, il) istehsal edilmiş
məhsul və xidmətlərin bazar dəyəri daxil edilir. ÜDM son istehlakçının
ödədiyi bazar qiymətləri (ticarət-nəqliyyat xidməti ilə əlaqədar olan
qiymət əlavələri, habelə məhsullara qoyulan vergilər də - ƏDV, aksizlər
və i.a. - daxil olmaqla) ilə hesablanır. Deməli, təkrar uçotaalmalara yol
verməmək üçün ÜDM-i hesablayarkən yalnız son məhsulun bazar dəyəri
nəzərə alınmalıdır.
Son məhsul dedikdə, satmaq və ya emal etmək məqsədi ilə deyil, son
nəticədə istifadə olunmaq üçün satın alman əmtəə və xidmətlər nəzərdə
tutulur ki, bu da ÜDM-in tərkibində təkrar hesablamaları aradan qaldırır.
ÜDM-dən istehsalın nəticələrinə, iqtisadi inkişaf səviyyəsinə, iqtisadi
artım sürətinə xarakteristika vermək, əmək məhsuldarlığını təhlil etmək
üçün istifadə olunur. Bəzi hallarda ÜDM-dən digər göstəricilərlə
qarşılıqlı əlaqədə istifadə edilə bilər. Buna büdcə kəsirinin ÜDM-ə olan
nisbəti kimi hesablanan göstəricini misal göstərmək olar. Adından görün
düyü kimi, ÜDM ümumi əsaslarla, başqa sözlə, istehlak olunmuş əsas
kapitalın dəyəri ilə birlikdə hesablanır. Çünki istehlak olunmuş əsas
kapitalın dəyəri haqqında məlumatın əldə edilməsi təsəvvür olunduğu ki
mi bir o qədər də asan deyildir. Odur ki, nəzəri cəhətdən xalis daxili
məhsul (XDM) göstəricisinin hesablanması daha düzgündür. Məlum
olduğu kimi, ÜDM ölkənin rezidentləri olan idarə, müəssisə və təşki
latların istehsal fəaliyyətinin nəticəsində yaranır. Lakin bu iqtisadi vahid
lərdə çalışan işçilərin hamısı həmin ölkənin rezidentləri deyildir. Deməli,
XDM dedikdə, ÜDM-dən istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri
çıxıldıqdan sonra yerdə qalan dəyər nəzərdə tutulur.
Milli gəlir bu və ya digər dövrdə ölkə rezidentlərinin əldə etdikləri
bütün ilkin gəlirlərin cəmi deməkdir. MG iki qaydada hesablana bilər.
Bunlardan biri ümumi milli gəlir (ÜMG), digəri isə xalis milli gəlir
(XMG) adlanır. MG istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri nəzərə alın
maqla, yəni onunla birlikdə hesablandıqda buna ÜMG, nəzərə almmamaqla, yəni o çıxılmaqla hesablandıqda isə ona XMG deyilir. ÜMG
ÜDM-dən, XMG isə XDM-dən həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə
fərqlənir. Onların arasındakı keyfiyyət fərqi ondan ibarətdir ki, MG son
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əmtəə və xidmətlərin axınını, yaxud da yeni yaradılmış dəyəri səciyyələn
dirdiyi halda, ÜDM ölkənin daxili məhsulunun və digər ölkələrin ÜDMnin yaradılmasında iştirak edən rezidentlərin əldə etdikləri ilkin gəlirlərin
cəmini ifadə edir. Bunların arasındakı keyfiyyət fərqi isə özünü ÜMG-nin
ÜDM-dən və XMG-nin XDM-dən qalan dünyadan əldə edilmiş ilkin
gəlir arasındakı kənarlaşmada göstərir.
MHS-də ilkin gəlirlərə aşağıdakılar aid edilir: 1) əməyin ödənilməsi; 2)
mənfəət; 3) mülkiyyətdən əldə edilən gəlir; 4) istehsala və idxala qoyulan
vergilər; 5) qalan dünyadan alınan və qalan dünyaya verilən ilkin gəlirlər.
Qalan dünyadan alman, yaxud da qalan dünyaya verilən ilkin gəlirlər
adətən əməyin ödənilməsindən, mülkiyyətdən əldə edilən faiz məbləği və
dividenddən, həmçinin xaricə birbaşa yeni investisiya qoyuluşundan əldə
edilən gəlirdən ibarət olur.
Sərəncamda qalan ümumi milli gəlir (SQÜMG) ÜMG-dən və sərən
camda qalan xalis milli gəlir (SQXMG) XMG-dən gəlirlər təkrar
bölünərkən alınmış və verilmiş cari transferlərin qalığı qədər fərqlənir. Bu
transferlərə humanitar yardım, xaricdə yaşayan qohumların verdikləri
hədiyyələr, gəlirlərə görə ödənilən vergilər, rezidentlərin xaricə ödədik
ləri cərimələr və s. daxil edilə bilər. Beləliklə, SQÜMG və SQXMG
gəlirlərin ilkin və təkrar bölgüsü zamanı hesablama aparılan ölkə rezi
dentlərinin əldə etdikləri bütün gəlirləri əhatə edir. SQÜMG və SQXMG
iqtisadiyyatın beş bölməsinin hamısında müvafiq olaraq sərəncamda
qalan ümumi və xalis milli gəlirləri cəmləmək yolu ilə də hesablana bilər.
SQÜMG və SQXMG son milli istehlaka və qənaətetmə yolu ilə əldə
edilən ümumi və xalis milli yığıma (qənaətə) bölünür.
Milli son istehlaka aşağıdakılar daxildir: 1) ev təsərrüfatlarınin son
istehlak xərcləri; 2) dövlət müəssisələrinin son istehlak xərcləri; 3) ev
təsərrüfatlarına xidmət edən ictimai (qeyri-kommersiya) təşkilatlarının
son istehlak xərcləri. Dövlət müəssisələrinin və ev təsərrüfatlarına xidmət
edən ictimai (qeyri-kommersiya) təşkilatlarının son istehlak xərcləri
mahiyyətcə bu idarə və təşkilatlar tərəfindən göstərilən qeyri-bazar
(pulsuz) xidmətlərin dəyərinə uyğun gəlir.
MHS-də son istehlaka dair iki konsepsiya bir-birindən fərqlənir. Bun
lardan biri artıq yuxarıda haqqında bəhs olunmuş xərc konsepsiyasıdır,
digəri isə faktiki son istehlak adlanır. Birinci konsepsiyada (xərc konsep
siyası) son istehlak xərclərini üzərinə götürən institusional iqtisadi
vahidlər, ikinci konsepsiyada isə (faktiki son istehlak konsepsiyası) son
istehlaka sərf olunan xərcdən səmərə əldə edən institusional iqtisadi
vahidlər nəzərdə tutulur. Məsələn, məlum olduğu kimi, dövlət təhsilə
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xərc çəkir, ev təsərrüfatları isə ondan fayda götürürlər. Ev təsərrüfat
larının faktiki son istehlak xərcləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
Ev təsərrüfatlarının
faktiki son istehlak
xərcləri

Ev təsərrüfatD övləti idarəet= lannın son is- + mə orqanlarının +
tehlak xərcləri
fərdi son istehlak xərcləri

Ev təsərrüfatlarına
xidm ət edən ictimai
(qeyri-kommersiya)
təşkilatlarının son
istehlak xərcləri

Dövləti idarəetmə orqanlarının faktiki son istehlakı onların kollektiv
istehlaka sərf etdikləri xərcə bərabərdir. Beləliklə, bütövlükdə iqtisadiy
yat üzrə son istehlak xərclərinin ümumi məbləği faktiki istehlakın ümumi
məbləğinə bərabər olur. Son istehlak haqqında bu konsepsiyaların ikisi də
iqtisadi təhlildə qarşıya qoyulan məqsəd və istiqamətlərə xidmət edir.
Ümumi yığım dedikdə: 1) əsas kapitalın ümumi yığımı; 2) maddi
dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi; 3) qiymətlilərin (zinət şey
ləri, əntiq əşyalar və i.a.) xalis alqışı nəzərdə tutulur.
Əmtəə və xidmətlərin ixrac-idxal qalığı ÜDM-dən son istifadənin
başlıca ünsürlərindən biridir. İxrac olunan məhsullar FOB (franko - gə
minin yanı), idxal olunan məhsullar isə SİF (dəyər, sığorta, fraxt) qiy
mətləri ilə qiymətləndirilir. Göründüyü kimi, burada müxtəlif termin
lərdən istifadə olunur və qiymət növlərinin adı çəkilir. Odur ki, bunların
məna və mahiyyətlərinin aydmlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Bu termin
lərdən biri “franko”dur. Franko yükün göndərənin vəsaiti hesabına olaraq
yüklənib müəyyən məntəqəyə, yerə göndərilməsi deməkdir. Yeri gəlmişkən, franko-anbar termini də vardır. Bu, anbara çatdmiana qədər olan
xərclərin ödənilməsi mənasını verir. “Fraxt” termini müxtəlif mənalarda
işlədilir. Birinci mənada su yolu ilə daşınılan yükün xərci deməkdir. O,
həm də kirayəyə götürülmüş gəmi ilə daşınılan yük mənasını verir. FAS
qiymətinə əmtəələrin gəmiyə qədər daşınması ilə əlaqədar olan nəqliyyat
xərcləri də daxildir. FOB qiymətinə FAS qiyməti üstəgəl əmtəələrin
gəmiyə yüklənməsi ilə əlaqədar olan xərclər daxildir. SlF qiyməti dedikdə
FOB qiyməti üstəgəl əmtəələrin onu ixrac və ya idxal edən ölkənin
sərhədlərinə qədər daşınması ilə əlaqədar olan və sığorta xərcləri nəzərdə
tutulur.
Son istehlakın, ümumi yığımın və ixrac-idxal qalığının cəmi son isti
fadə metodu ilə hesablanan ÜDM deməkdir. Bu, nəzəri cəhətdən istehsal
metodu ilə hesablanan ÜDM-ə, başqa sözlə, iqtisadiyyatın bütün böl
mələri, yaxud da sahələrində yaradılmış əlavə dəyərin cəminə uyğun
gəlməlidir. Əlavə dəyər əsas qiymətlərlə, yəni məhsullara görə verilən
224

subsidiyaların daxil edildiyi, lakin məhsullara qoyulan vergilərin daxil
edilmədiyi qiymətlərlə müəyyən olunduğuna görə əlavə dəyərin ÜDM-lə
eyniyyət təşkil etdiyini təmin etmək üçün onun (yəni ÜDM-nin) üzərinə
məhsullara görə alınan vergiləri əlavə etmək və məhsullara görə verilən
subsidiyaları ondan çıxmaq lazımdır. ÜDM bölgü metodu ilə də hesab
lana bilər. ÜDM-i bu metodla hesablamaq üçün aşağıdakıları cəmləmək
lazımdır: 1) hesablama aparılan ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisə və
təşkilatlarda (işçilərinin həmin ölkənin rezidenti və ya qeyri-rezidenti
olmasından asılı olmayaraq) məşğul olan işçilərin əməyinin ödənilməsi
xərcləri; 2) ümumi mənfəət və ümumi qarışıq gəlir; 3) istehsala və idxal
olunan məhsullara görə alman vergilər.
Ümumi və xalis milli qənaət MHS-nin çox mühüm göstəricilərindən
biridir. Bu, sərəncamda qalan gəlirin son istehlaka cəlb olunmamış və
yığımın artırılmasına yönəldilə bilən hissəsidir. Lakin qənaət etmək yolu
ilə pul yığılmasını banklardakı depozitlərlə qarışdırmaq olmaz. Bunların
arasında aşağıdakı fərqlər vardır: MFIS-də müəyyən olunduğuna görə
qənaətetmə yolu ilə pul yığımı mövcud pulun və digər maliyyə aktivlə
rinin artmasına səbəb ola və maddi aktivlərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilə bilər. Digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, mövcud pulun və
banklardakı depozitlərin artımı yalnız qənaətetmə yolu ilə pul yığımı
hesabına deyil, həm də maliyyə öhdəlikləri hesabına (məsələn, istiqrazlar,
kreditlər və i. a.) təmin oluna bilər. Bundan başqa mövcud pulun və de
pozitin artımı qənaət edilmiş vəsaitin deyil, aktivlərin formasının dəyiş
məsi hesabına da baş verə bilər. Məsələn, hər hansı bir şəxs öz mülkiy
yətində olan evini satmış və pulu banka qoymuşdursa bu MliS-də
müəyyən olunduğu kimi qənaət deyil, depozit artımı deməkdir.
Qənaət - investisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsinin əsas mənbə
lərindən biridir. Bunun başqa bir mənbəyi kapital transfertlər, yəni
yenidən (təkrar) bölgü xarakterli birdəfəlik daxilolmalardır. Kapital
qoyuluşunun dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi kapital transfertə
əyani misal ola bilər. Qənaətlə kapital transfertlər ikisi birlikdə milli
investisiyaların maliyyələşdirilməsi mənbəyini əmələ gətirir. Kapital
transferrin qeyri-maliyyə aktivlərindən ibarət olan hissəsinə aşağıdakılar
daxildir:
1) əsas kapitalın ümumi yığımı;
2) maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi;
3) qiymətlilərin xalis alqışı, başqa sözlə, uzun bir zaman kəsiyində
öz dəyərini saxlamaq xassəsinə malik olan şeylər (zərgərlik məmulatları,
qiymətli rəsm əsərləri, əntiq mallar və i.a.);
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4) istehsalın məhsulu olmayan maddi aktivlərin (torpaq, faydalı
qazıntı yataqları və i.a.) xalis alqışı;
5) istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maddi aktivlərin (patentlərin,
müəllif hüquqlarının və i. a.) xalis alqışı.
İnvestisiyaların yuxarıda göstərilən üç ünsürü ümumi yığımı əmələ
gətirir. Ümumi yığım isə ÜDM-dən son istifadənin ünsürlərindən biridir.
MHS-nin əsas göstəricilərindən biri də xalis kreditlər və xalis
borclardır. Bu göstərici iqtisadiyyat üzrə bütövlükdə maliyyələşdirmə
mənbələri ilə (qənaət üstəgəl kapital transfertlər) investisiyaların yuxarıda
göstərilən tərkib ünsürlərinin cəmi arasındakı fərqə bərabərdir. Xalis
kreditlər (iqtisadiyyat üzrə bütövlükdə) başqa ölkələrə verilmiş resurs
göstəricisidir. Xalis kreditlər həmçinin ölkə rezidentlərinin aldıqları
maliyyə aktivlərinin götürdükləri maliyyə öhdəliklərindən artıq olması
kimi də təsəvvür oluna bilər. Xalis borc (bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə)
xalis kreditlərə simmetrik olan göstəricidir. O, ölkə rezidentlərinin qay
tarılmaq şərtilə xaricdən aldıqları resursların həcmini göstərir.
MHS-də milli sərvət dedikdə iqtisadi vahidlərin -- ölkə rezidentlərinin
(ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı bölmələrinin) hər hansı bir tarixə (adətən
ilin əvvəlinə və ya axırına) malik olduqları kapitalın xalis dəyəri başa
düşülür. Kapitalın xalis dəyəri iqtisadi vahidlərin sahib olduqları bütün
iqtisadi aktivlərin (qeyri-maliyyə və maliyyə) dəyəri ilə onların götürdük
ləri maliyyə öhdəliklərinin dəyəri arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.
Milli sərvət ölkə rezidentlərinin mülkiyyətində olan və tarixən toplanmış
qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyəri ilə onların qalan dünyadan əldə
edəcəkləri xalis ödənişləri cəmləmək yolu ilə də hesablana bilər.
MHS-nin göstəricilər sistemində xarici iqtisadi əlaqələri səciyyələn
dirən göstəricilər də xüsusi yer tutur. Bu göstəricilərə aşağıdakılar da
xildir: 1) əmtəə və xidmətlərin ixracı; 2) əmtəə və xidmətlərin idxalı; 3)
əmtəə və xidmətlərin ixrac-idxal qalığı; 4) qalan dünya ilə aparılan
əməliyyatlar üzrə cari hesabların qalığı.
8.4. Əsas makroiqtisadi göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqələrin
öyrənilməsi
Yuxarıda nəzərdən keçirilən bütün makroiqtisadi göstəricilər bir-birini
tamamlayır, onlar bir-birinə uyğunlaşdırılmışdır və bu səbəbdən də
onlardan qarşılıqlı əlaqədə istifadə edilə bilər. Onlar iqtisadi proseslərin
müxtəlif cəhətlərini aşkara çıxarmağa imkan verir. Odur ki, MHS-nin ən
mühüm iqtisadi göstəricilərini şərti işarələrlə göstərək və onlarm

arasındakı qarşılıqlı əlaqələri nəzərdən keçirək.
A - Son istehlakçıların satm aldığı qiymətlərlə ÜDM;
В - Əsas kapitalm istehlakı;
C - Xalis daxili məhsul (A-B);
D - xaricdən alınmış və xaricə verilmiş ilkin gəlirlərin qalığı;
E - Xalis milli cəlir (C+D);
F - Xaricdən alınmış və xaricə verilmiş cari transfertlərin qalığı;
G - sərəncamda qalan xalis milli gəlir (E+A);
H - Son milli istehlak;
İ - milli qənaət (G-H);
J - Xaricdən alınmış və xaricə verilmiş kapital transfertlərin qalığı;
К - İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsinin ümumi mənbələri (I+J);
L - ÜDM-dən istifadənin ünsürü - xalis yığım;
M - istehsalm məhsulu olmayan maddi və qeyri-maddi aktivlərin xalis
alqışı;
N - Xalis kreditlər və xalis borclar (K-L-M);
MHS hesablarında iqtisadi əməliyyatları qeyd etməklə ən əhəmiyyətli
iqtisadi dəyişənlər arasındakı çox mühüm nisbəti aşkara çıxarmaq
mümkün olur.
Bunları aşağıdakı bərabərlik şəklində təsvir etmək olar:
GDP = C + İ + E,
burada: GDP - ümumi daxili məhsul; C - son istehlak; İ - investisiyalar
(əsas kapitalm ümumi yığımı, maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının
dəyişməsi (qiymətlilərin xalis alqışı); E - xalis ixrac deməkdir.
GDP = W + Q + R + P + T,
burada: W - ölkənin rezidenti olub-olmamasından asılı olmayaraq onun
müəssisə və təşkilatlarında çalışan işçilərə verdikləri əmək haqqı; Q sosial sığorta ayrılmaları; R - ümumi mənfəət; P - ümumi qarışıq gəlir; T
- subsidiyalar çıxılmaqla istehsala və idxala görə vergilər deməkdir.
CDP - D + N - U,
burada: D - əsas qiymətlərlə iqtisadiyyatın bütün sahələrində yaradılmış
əlavə dəyər; N - məhsullara görə alınan vergilər; U - məhsullara görə
verilən subsidiyalar deməkdir.
GNI = GDP + L +M,
burada: GNI - ümumi milli gəlir; L - ölkə rezidentlərinin xaricdən
aldıqları ilkin gəlirlər (əməyin ödənilməsi, faiz məbləği, dividend, xarici
birbaşa investisiyalardan əldə edilən yeni gəlirlər); M - ölkə
rezidentlərinin xaricə verdikləri ilkin gəlir deməkdir.
GNDI = CNI +B - G,
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burada: GNDI - sərəncamda qalan ümumi milli gəlir; В - ölkə rezident
lərinin xaricdən aldıqları cari transfertlər, G - ölkə rezidentlərinin xaricə
verdikləri cari transfertlər deməkdir.
GNDI = C + S,
burada: C - son istehlak; S - milli qənaət deməkdir.
S+K = l + Z + J - O ,
burada: S - milli qənaət; К - xaricdən alınmış və xaricə verilmiş kapital
transfertlərin qalığı; İ - investisiyalar; Z - istehsalın məhsulu olmayan
qeyri-maddi aktivlərin (patentlər, lisenziyalar və i.a.) yığımı; J - xalis
kreditlər və ya xalis borclar; O - əsas kapitalın istehlakı deməkdir
J = F - y,
burada: J - xalis kreditlər və ya xalis borclar; F - qeyri-rezidentlərdən
maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi; у — qeyri-rezidentlər qarşısında
götürülmüş maliyyə öhdəlikləri (təəhhüdləri) deməkdir.
8.5. MHS-də istifadə olunan hesabların təsnifləşdirilməsi
MHS-də hesablardan istifadə edilməsi xüsusi yer tutur. Onlardan ölkə
nin rezidentləri olan vahidlərdə (idarə, müəssisə və təşkilatlarda, ev təsər
rüfatlarında və i. a.) həyata keçirilən əməliyyatların qeydiyyatını aparmaq
üçün istifadə edilir. Onlar ölkə rezidentləri ilə qalan dünya rezidentləri
arasında aparılan əməliyyatları da əhatə edir.
MFIS hesablarında hər hansı bir ayrıca əməliyyatın deyil, müəyyən bir
iqtisadi əməliyyatlar qrupunun (məsələn, istehlak, yığım, ixrac, idxal və i.
a.) qeydiyyatı aparılır. Bundan başqa, hesablarda edilən bəzi qeydlər
iqtisadi əməliyyatları yox, fövqəladə hadisələr (yanğın, təbii fəlakət,
müharibələr və i. a.), yaxud inflyasiya nəticəsində aktivlərin dəyişməsini
ifadə edir. Nəhayət hesablarda edilən bəzi qeydlər hər hansı bir iqtisadi
prosesin müxtəlif cəhətlərini ifadə edən ümumiləşdirici analitik göstəri
ciləri əks etdirir. Bu göstəricilərin çox böyük hissəsi (məsələn, əlavə
dəyər, qənaət, ilkin gəlirlərin qalığı və i. a.) balans metodu, başqa sözlə,
hesabların “ehtiyatlar” və “istifadə” hissələri arasındakı fərq kimi hesab
lanır. Məlum olduğu kimi, bütövlükdə iqtisadiyyata aid olan ən mühüm
göstəricilərə (ümumi daxili məhsul, milli gəlir, milli sərvət və i. a.)
ümumi göstəricilər deyilir.
MHS hesabları formalarına görə mühasibat uçotunun hesablan ilə
eyniyyət təşkil edir. Onların ikisi də “T” - obrazlı formaya malikdir.
Hesablar arasında tarazlıq yaradılmasının isə iki metodu vardır. Bir sıra
hesablar arasında tarazlıq balans metodunun köməyilə təmin olunur.
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Sonra, tarazlığı təmin edən “maddə” başqa bir hesabm ilkin “maddəsi”
olur. Elə hesablar da vardır ki, onların arasındakı tarazlıq “təyinetmə”
prinsipi ilə təmin edilir. Bu, o deməkdir ki, hesabm heç bir maddəsi ba
lans metodu ilə müəyyən edilmir. Hesablar arasındakı tarazlığa “ehtiyat
lar” və “istifadə” hissələrinə aid qeydlərin bir-birinə bərabər olması
prinsipi əsasında nail olunur. Məsələn, təyinetmə üzrə bərabərləşdirmə
aparılan hesabata “əmtəə və xidmətlər hesabf’nı aid etmək olar. O, əmtəə
və xidmətlərdən müxtəlif məqsədlər (istehlak, yığım və i. a.) üçün istifadə
olunan “ehtiyatlar” və “istifadə”ni səciyyələndirir. Bu hesabda tarazlığı
təmin edən maddə yoxdur. Lakin maddələr dəqiq müəyyən olunduqda
hesabm “ehtiyatlar” və “istifadə” hissələri bir-birinə bərabər olacaqdır.
Bərabərliyin olmaması ayrı-ayrı maddələrin həcmini müəyyən edərkən
səhvə yol verildiyini göstərir.
MHS hesablarında iki tərəf - “ehtiyatlar” və “istifadə” (mühasibat
uçotundakı “debet” və “kredit” yox) bir-birindən fərqlənir. Qeyd etmək
lazımdır ki, hər bir hesabda “ehtiyatlara” aid olan qeydlərin cəmi “istifadə”yə aid olan qeydlərin cəminə bərabər olur.
MHS-də hesablar aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:
1) iqtisadiyyatın institusional bölmələri üçün hesablar;
2) iqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələri üçün hesablar;
3) ayrı-ayrı iqtisadi əməliyyatları uçota almaq üçün hesablar;
4) bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə hesablar (əlaqələndirici hesablar).
İqtisadiyyatın institusional bölmələri üçün hesablar da öz növbəsində
aşağıdakı üç qrupa bölünür:
a) cari əməliyyatlar üçün hesablar;
b) yığım üçün hesablar;
c) aktiv və passivlər balansları.
Cari əməliyyatları uçota almaq üçün nəzərdə tutulan hesablara
aşağıdakılar aiddir:
- istehsal hesabı;
- gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabı;
- gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabı;
- gəlirlərin təkrar bölgüsü hesabı;
- sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı;
- natura formasında gəlirlərin yenidən bölgüsü hesabı;
- sərəncamda qalan təshih edilmiş gəlirlərdən istifadə hesabı.
Yığım üzrə hesablar aşağıdakılardan ibarətdir:
- kapital ilə əməliyyatlar hesabı;
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- maliyyə hesabı;
-aktivlərin həcmində digər dəyişmələr hesabı (aktivlərin həcmində
digər dəyişmələr hesabı və yenidən qiymətləndirmə hesabı).
Aktivlər və passivlər balanslarının tərkibi isə aşağıdakılardan iba
rətdir:
- dövrün əvvəllərinə aktivlər və passivlər balansı;
- dövrün axırına aktivlər və passivlər balansı.
8.6. İqtisadiyyatın institusional bölmələri üçün nəzərdə tutulmuş
hesabların xarakteristikası
İqtisadiyyatın institusional bölmələri üçün nəzərdə tutulan hesabları
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin hazırladığı
hesablar əsasında qısaca nəzərdən keçirək.
“İstehsal hesabı” istehsalın nəticələrinin təhlil edilməsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur və forması aşağıdakı kimidir (cədvəl 8.1).
Cədvəl 8.1
Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ildə “İstehsal hesabı”
(cari qiymətlərlə, milyon manatla)38
Ehtiyatlar

İstifadə

1) Əsas qiymətlərlə məhsul və xidm ət
lərin ümumi buraxılışı - 74455,2

2) Aralıq istehlak - 23780,2
3) Ümumi əlavə dəyər (1-2) - 50675,0

Ehtiyatların cəmi: 74455,2

İstifadənin cəmi: 74455,2

j

Hesabın sol tərəfində qeyd edilən məhsul və xidmətlərin ümumi bura
xılışı istehsalın nəticələrinin ölçülməsinin başlanğıc nöqtəsidir. Sözün
geniş mənasında məhsul buraxılışı istehsal edilmiş bütün əmtəə və
xidmətlərin dəyəri deməkdir. Bu göstərici təkrar uçotdan xali deyildir.
Çünki onu hesabladıqda istehsal prosesində sərf olunmuş əmtəə və xid
mətlərin də dəyəri nəzərə alınmışdır. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində
və bütövlükdə məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışının hesablanma
sında fərqlər vardır. Məsələn, qeyri-maliyyə müəssisələri (korporasiyalar)
bölməsində məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı (sadə olsun deyə
“məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı” anlayışı, bundan sonra qısaca
olaraq “ümumi buraxılış” adlandırılacaqdır) aşağıdakı düsturla hesab-38
38 Azərbaycanın statistik göstəriciləri, 2010. Bakı, “Səda nəşriyyatı”, 2010, s. 377; 2013, s. 376.
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lanır:
P = R + S,
burada: P ümumi buraxılış; R
satılmış məhsulların dəyəri; S
satılmamış məhsulların ehtiyatlarının (hazır məhsul və bitməmiş istehsal)
dəyişməsi deməkdir.
Satılmamış məhsul ehtiyatlarının artımı aşağıdakı kimi müəyyən
oluna bilər:
S —S, —S0>
burada: Sı - dövrün axırına olan ehtiyatların dəyəri; S0 - dövrün əvvəlinə
olan ehtiyatların dəyəri deməkdir.
MHS-də belə bir qayda müəyyən edilmişdir: ümumi buraxılış məhsul
və xidmətlərin satıldığı qiymətlərlə deyil, onlar istehsal olunduğu
məqamlardakı qiymətlərlə qiymətləndirilməlidir. Yüksək inflyasiya
şəraitində bu qiymətlər arasında kəskin fərq ola bilər və olur. Odur ki,
MHS-də ümumi buraxılışın məhsul istehsal olunarkən mövcud olan
qiymətlərlə qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün yüksək inflyasiya
şəraitində satılmamış məhsul ehtiyatı artımının aşağıdakı düsturla
hesablanması tövsiyə olunur:
S' = L - M
burada: L - dövr ərzində ehtiyat yaradılmasına yönəldilmiş məhsulların
dəyəri (məhsullar ehtiyat yaradılmasına yönəldilərkən mövcud olan qiy
mətlə qiymətləndirilir); ehtiyatdan çıxarılmış məhsulların dəyəri (məh
sullar ehtiyatdan çıxarılarkən mövcud olan qiymətlərlə qiymətləndirilir)
deməkdir.
S = Sı - So düsturunun əvəzinə S' = L - M düsturundan istifadə olun
ması məhsulun istehsal olunduğu məqamdakı qiymətlərlə qiymətlən
dirilməsinə imkan verir. Məsələn, tutaq ki, müəssisədə hər vahidin
qiyməti 4 manat olarkən 200 ədəd məhsul istehsal edilmiş və o, qiymətlər
2 dəfə bahalandıqda satılmışdır. Başqa sözlə, məhsul satışı 1600 (200
ədəd x 8) təşkil etmişdir. Tutaq ki, bu misalda dövrün əvvəlinə və axırma
məhsul ehtiyatı barədə məlumat verilmişdir. S' = L - M düsturundan
istifadə etməklə satılmamış məhsul ehtiyatının artımını və P - R + S
düsturu ilə məhsul buraxılışının həcmini müəyyənləşdirək:
S' = 8 0 0 - 1 6 0 0 - -800;
P = 1600 + (800-1600) = 800
Beləliklə, göründüyü kimi, satılmamış məhsul ehtiyatının S' = L - M
düsturu ilə hesablanmış artımı mənfi kəmiyyətdir. Doğrudan da,
müəssisədə yeni ehtiyat yaradılmasına 800 vahid məhsul göndərildiyi
halda, hər vahidinin qiyməti 8-ə çatdıqda anbardakı mövcud ehtiyatlardan
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1600 vahid götürülmüşdür. Başqa sözlə, S' anbarda olan məhsulların
dəyərinin qiymətlərin yüksəlməsinin təsiri ilə artması haqqında təsəvvürü
yaradır. Ona görə də S' = L - M düsturu qiymət amillinin təsiri ilə əmələ
gələn və holdinq mənfəəti adlandırılan bu artımı satışın həcmindən təcrid
etməyə (ayırmağa) imkan verir. Gətirdiyimiz misalda holdinq mənfəəti
800-ə bərabərdir. O, satışın həcmində ona görə nəzərə alınmamalıdır ki,
məhsul və xidmətlərin buraxılışım istehsal olunduğu dövrdəki qiymətlərlə
qiymətləndirmək mümkün olsun. Bizim misalda satılmamış ehtiyatların
bütün artımı mənfi işarə ilə holdinq mənfəətinə bərabərdir.
İndi isə satılmamış məhsul ehtiyatlarının artımı S = Sı - S0 düsturu ilə
hesablandıqda hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını nəzərdən keçirək. Belə
halda, ehtiyatların artımı sıfıra bərabər olur. Çünki ilin əvvəlinə və axırma
məhsul ehtiyatı nəzərdə tutulmamışdır. Nəticədə ümumi buraxılış 1600
təşkil edər, başqa sözlə, satılmamış məhsulun həcminə bərabər olardı.
Lakin holdinq mənfəəti adlandırılan 800 ədədi 1600 ədədinin tərkibin
dədir və o, MHS-nin müəyyən etdiyi qaydalara görə ümumi buraxılışın
dəyərindən çıxılmalıdır. İl ərzində qiymətlər dəyişmədikdə S = Sı -So və
S' =L-M düsturları ilə hesablanan satılmamış məhsulların ehtiyatları üzrə
artım bir-birinin eyni olur.
Lakin dövləti idarəetmə orqanlarının və ev təsərrüfatlarına xidmət
edən ictimai (qeyri-kommersiya) təşkilatlarının göstərdiyi qeyri-bazar
xidmətlərinin ümumi buraxılışını qiymətləndirmək üçün P = R + S
düsturundan istifadə olunmur. Çünki bu bölmələrdə nə satış, nə də
satılmamış məhsullar üzrə ehtiyatların artımı olmur. Ona görə də onlar
üçün ümumi buraxılış istehsala sərf olunan xərclərin cəmi kimi müəyyən
edilir. İstehsala sərf olunan xərclərə aşağıdakılar daxildir:
- aralıq istehlak üçün əmtəə və xidmətlərin alınmasına sərf edilən
xərclər;
- əməyin ödənilməsi;
- istehsala qoyulan digər vergilər (istehsala görə verilən subsidiyalar
çıxılmaqla);
- əsas kapitalın istehlakı.
Bəzi hallarda qeyri-bazar xidməti göstərən idarə və müəssisələr öz
müştərilərindən qismən ödənişlər ala, yaxud da az miqdarda məhsul sata
bilərlər. Məsələn, dövlət məktəbəqədər uşaq müəssisələri valideynlərdən
müəyyən məbləğdə “xidmət haqqı” alır, muzeylər açıqca satmaqla gəlir
“əldə edirlər”. Lakin buna baxmayaraq həmin idarə və müəssisələrin
ümumi buraxılışı onların istehsala sərf etdikləri ümumi xərcin cəminə
bərabər götürülür. Bu zaman qeyri-bazar xidmətlərinin dəyəri bazar üçün
232

istehsal olunan əmtəə və xidmətlərə sərf olunan ümumi xərc məbləği ilə
ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq kimi hesablanır.
P = R + S düsturundan maliyyə müəssisələri tərəfindən məhsul və
xidmətlərin ümumi buraxılışında da istifadə edilmir. Məsələn, bankların
ümumi buraxılışı aşağıdakı düsturla hesablanır:
P = Fı - F0,
burada: P - bankların “ümumi buraxılışı”; F ı - bankların cəlb etdikləri
və ssuda formasında yerləşdirdikləri resurslara görə aldıqları faiz
məbləği; F0- bankların depozit formasında cəlb etdikləri sərbəst maliyyə
resursları müqabilində ödədikləri faiz məbləği deməkdir.
Bankların özlərinə məxsus xüsusi resurslarından verdikləri ssuda
müqabilində aldıqları faiz məbləği P = Fı - Fo düsturunda nəzərə alınmır.
Çünki maliyyə təşkilatlarının “ümumi buraxılışf’nm qiymətləndirilməsi
əslində bankların vasitəçilik fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi deməkdir.
Bu fəaliyyət sərbəst maliyyə resurslarının axtarılmasından, onların cəlb
edilməsindən və investisiyalara verilməsindən ibarətdir. Beləliklə,
banklar sərbəst maliyyə resurslarının cəlb olunması və onun investorlara
verilməsində vasitəçilik edirlər. Maliyyə təşkilatlarının “ümumi buraxılışı”na həm də müştərilərə məxsus qiymətlilərin dəmir seyflərdə
saxlanılması, investisiya qoyuluşu ilə əlaqədar məsləhət verilməsi,
valyutaların dəyişdirilməsi kimi köməkçi xidmətlər də daxildir. Sığorta
şirkətlərinin “ümumi buraxılışı” aşağıdakı düsturla hesablanır:
P = R -K -Q -N ,
burada: P - sığorta şirkətlərinin “ümumi buraxılışı”; R - sığorta şirkət
lərinin ödədikləri sığorta məbləği; К - sığorta şirkətlərinin verdikləri
sığorta ödənişləri; Q - sığorta şirkətlərinin texniki sığorta ehtiyatlarının
qiymətli kağızlara və başqa likvid maliyyə “alətləri”nə qoyduqları inves
tisiyalara görə aldıqları faiz məbləği; N - aktuar sığorta ehtiyatlarının
artımı (həyatın sığortalanması üzrə “ümumi buraxılış” hesablandığı
hallarda nəzərə alınır) deməkdir.
Aralıq istehlak istehsal prosesində sərf edilmiş əmtəə və xidmətlərin
dəyərini ifadə edir. Bunlara istehsal prosesində istifadə olunmuş xammal
və materialların, yanacağın, elektrik enerjisinin, reklam və nəqliyyat
agentliklərinin, hüquq məsləhətxanalarının göstərdikləri xidmətlərə görə
ödənişlər və i.a. daxildir. Aralıq istehlakın ən mühüm maddələrindən biri
də binalann, maşın və avadanlıqların icarəyə götürülməsi müqabilində
ödənilən icarə haqqıdır. Lakin əsas kapitalın istehlakı aralıq istehlaka
daxil edilmir.
Aralıq istehlak bütün ticarət-nəqliyyat əlavələri də daxil olmaqla
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axırıncı alıcının ödədiyi qiymətlə qiymətləndirilir. Müəssisənin satdığı
məhsullara görə hesablanan əlavə dəyər vergisi ƏDV-dən çıxılmalı
olduğu hallarda aralıq istehlaka daxil edilmir. Lakin bəzi istehsalçılar
ƏDV ödəməkdən azad olunduqlarına görə onların aralıq məhsula sərf
etdikləri xərclər ƏDV-nin də daxil olduğu qiymətlə qiymətləndirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, aralıq istehlak satın alınmış əmtəələr isteh
salda sərf olunduğu anda mövcud olan faktiki qiymətlərlə (vaxtilə satın
alındığı qiymətlərlə deyil) qiymətləndirilməlidir. Yüksək inflyasiya şərai
tində bu qiymətlər arasında kəskin fərq ola bilər. Məsələn, Azərbaycan
keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq qiymətlərin liberallaşdırılması ərəfəsində müəssisələr aşağı qiymətlərlə satın aldıqları xam
mal və materialdan çox böyük həcmdə ehtiyat yaratmışdılar. Lakin
bunlardan istehsal prosesində 3-4 ay keçdikdən, qiymətlər 2-3 dəfə və
daha çox bahalandıqdan sonra istifadə olunmağa başlamışdır. Müəssisələr
həmin xammal və materialları maya dəyərinə satın aldıqları qiymətlərlə
daxil etdiklərinə görə holdinq mənfəəti əldə etmişlər. Lakin MHS-də
onun istehsalın nəticələri hesablanarkən nəzərə alınmaması tövsiyə edilir.
Ümumi əlavə dəyər (ÜƏD) iqtisadi fəaliyyətin ən mühüm göstərici
lərindən biridir. ÜƏD istehsal hesabının balanslaşdırıcı maddəsidir.
Başqa sözlə, o, məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı ilə aralıq istehlak
arasındakı fərq kimi hesablanır. Məhsul və xidmətlərin buraxılışı əsas
qiymətlərlə (məhsullara qoyulan vergilərin çıxıldığı, lakin məhsullara gö
rə verilən subsidiyaların daxil edildiyi qiymətlərlə) qiymətləndirilmişdir
sə, onda belə hesab olunur ki, ÜƏD də əsas qiymətlərlə qiymətləndiril
mişdir. Məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı istehlakçı qiymətləri ilə
(ƏDV-dən və idxala görə alınan vergilərdən başqa məhsula görə alman
vergilər daxil edilməklə, lakin məhsullara görə verilən subsidiyaların da
xil edilmədiyi qiymətlərlə) qiymətləndirilmişdirsə, bu o deməkdir ki,
ÜƏD də istehsalçı qiymətləri ilə qiymətləndirilmişdir. İqtisadiyyatın
bütün bölmələrində, yaxud da sahələrində yaradılan ÜƏD sözün geniş
mənasında ümumi daxili məhsula bərabərdir.Lakin təcrübədə ÜƏD və
ÜDM-in qiymətləndirilməsindəki spesifik xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla
onların arasındakı nisbəti aşağıdakı kim yazmaq olar:
ÜƏD + N - S = ÜDM,
burada: ÜƏD - iqtisadiyyatın bütün bölmə və ya sahələrində yaradılmış
əsas qiymətlərlə ümumi əlavə dəyər; N - məhsullara qoyulan bütün
vergilərin cəmi; S - məhsullara görə verilən subsidiyalar deməkdir.
ÜƏD istehsalçı qiymətləri ilə qiymətləndirildikdə isə ÜƏD-lə ÜDM
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arasındakı nisbət aşağıdakı şəkli alır:
ÜƏD + ƏDV + у = ÜDM
burada: ÜƏD-iqtisadiyyatm bütün bölmə və ya sahələrində yaradılmış
istehsalçı qiymətləri ilə ümumi əlavə dəyər; ƏDV -əlavə dəyər vergisi;
y - idxala görə verilmiş subsidiyalar çıxılmaqla idxala görə alınmış vergi
məbləği deməkdir.
ÜƏD-nin tərkibində istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri qaldığına
görə o, ümumi əlavə dəyər adlanır. Nəzəri cəhətdən bəlkə də ÜƏD-ni
hesablayarkən istehlak olunmuş kapitalın dəyərini nəzərə almamaq olardı.
Lakin təcrübədə MHS-nin qarşıya qoyduğu tələb nəzərə alınmaqla
istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyərinin müəyyən edilməsi bir o qədər
də asan məsələ deyildir. Çünki istehlak olunmuş əsas kapital haqqında
mühasibat uçotunun məlumatları MHS-nin tələblərinə cavab vermir. Ona
görə ki, əsas kapital MHS-nin tələb etdiyi bərpa dəyəri ilə deyil, bir
qayda olaraq tam ilk dəyərlə qiymətləndirilir. Statistiklər əsas kapitalın
istehlakım dəqiq müəyyən edə bilsələr (bu məqsədlə onlar fasiləsiz
inventarlaşdırma metodundan istifadə olunmasını təklif edirlər), onda
iqtisadi fəaliyyətin daha dəqiq göstəriciləri olan xalis əlavə dəyəri (XƏD)
və xalis daxili məhsulu (XDM) hesablamaq imkanı yaranacaqdır.
MHS-nin ən mühüm hesablarından biri də “Gəlirlərin əmələ gəlməsi”
hesabıdır. O, yaranmış gəlirlərin tərkib hissələrinə necə bölünməsini gös
tərməlidir. ÜƏD-nin tərkib ünsürləri 8.2 cədvəlində göstərildiyi kimidir.
Cədvəl 8.2
Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ildə “Gəlirlərin yaranması
hesabı” (cari qiymətlərlə, milyon manatla)
İstifadə

Ehtiyatlar
1) Ümumi əlavə dəyər (əsas
qiymətlərlə) - 49026,0

2) Əməyin ödənilməsi - 7761,0
3) İstehsala və idxala vergilər (+) - 277,0
4) İstehsala və idxala subsidiya ( - ) - 0.0
5) Ümumi mənfəət (qarışıq g əlirlər)-4 0 9 8 8 ,0
6) Əsas fondların istehlakı - 2406,7
7) Xalis mənfəət (xalis qarışıq gəlirlər) - 38581,3
İstifadənin cəm i- 49026,0

Ehtiyatların cəmi - 49026,0

Bunların məzmununu qısaca nəzərdən keçirək.
Əməyin ödənilməsi iki hissədən ibarətdir: 1) əmək haqqı; 2) sosial sı
ğortalara ayrılmalar. Əməyin ödənilməsi dedikdə ÜƏD-nin yaradılma
sında iştirak edən həm rezidentlər, həm də qeyri-rezidentlər tərəfindən
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həyata keçirilən ödənişlər nəzərdə tutulur. Məsələn, Azərbaycanda
müxtəlif ölkələrin iş adamları iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində çalışır
və deməli, ÜƏD-nin yaradılmasında iştirak edirlər. İstehsala görə digər
vergilərə ayrı-ayrı istehsal amillərinə (torpaq, binalar, nəqliyyat vasitələri,
əmək haqqı fondu) görə müəyyən olunan vergiləri misal gətirmək olar.
Bu maddə xalis şəkildə, yəni istehsala görə verilən digər subsidiyalar
çıxılmaqla qeyd edilir. Əsas kapitalın istehlakı onun bərpa dəyərinə görə
hesablanan köhnəlmə dəyərini xarakterizə edir.
Mənfəət korporasiyalar üçün tarazlaşdırıcı maddədir. Başqa sözlə, o,
qeyri-maliyyə və maliyyə korporasiyalarının gəlirlərinin əmələ gəlməsi
hesablarında əks etdirilir. Qarışıq gəlir korporasiyalara daxil olmayan
müəssisələr üçün tarazlaşdırım maddədir. Başqa sözlə, qarışıq gəlirlər ev
təsərrüfatı bölməsində gəlirlərin əmələ gəlməsi hesablarında öz əksini
tapır, ev təsərrüfatlarının mülkiyyətində olan və korporasiyalara daxil
olmayan müəssisələr də (ayrı-ayrı ailələrə məxsus olan kiçik firmalar,
emalatxanalar, restoran və mağazalar) bu bölməyə aiddir. Qeyd etmək
lazımdır ki, MHS-də hesablanan mənfəət göstəricisi mühasibat uçotunun
məlumatlarına əsasən hesablanan mənfəətə uyğun gəlmir. Bu, məhsulla
rın və xərclərin qiymətləndirilməsi və ayrı-ayrı xərc maddələrinin
müəyyən olunmasındakı müxtəlifliklə əlaqədardır.
MHS-nin çox mühüm hesablarından biri də “Gəlirlərin ilkin bölgüsü
hesabı”dır. Bu hesabdan bir bölmədə istehsalçılar tərəfindən yaradılan
əlavə dəyərin, digər bölmələrə - istifadəçilərə ilkin gəlir şəklində necə
daxil olmasını göstərmək üçün istifadə edilir. Bunu 8.3. cədvəlindən daha
aydın görmək olar.
Cədvəl 8.3
Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ildə “Gəlirlərin ilkin
bölüşdürülməsi hesabı” (cari qiymətlərlə, milyon manatla)
Ehtiyatlar

İstifadə

1) Ümumi mənfəət (qanşıq gəlirlər) 40988,0
2) Əm ək ödənişləri - 8020,0
3) İstehsala və idxala vergilər (+) - 3460,0
4) İstehsala və idxala subsidiya (-) - 127,0
5) M ülkiyyətdən alınmış gəlirlər - 17955,6
Ehtiyatların cəmi - 70296,6

6) M ülkiyyətdən verilmiş gəlirlər 21777,5
7) İlkin gəlirlərin qalığı - 48519,1

İstifadənin cəmi - 70296,6

8.3 cədvəlinin sağ tərəfindəki ilkin gəlirlərin qalığı hesabın tarazlaşdı
rım maddəsidir. Cədvəlin sol tərəfində göstərilmiş əsas gəlir mənbələrinə
qısa xarakteristika verək.
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Mənfəət (qarışıq gəlir) dedikdə, korporasiyaların (qeyri-maliyyə və
maliyyə), həmçinin korporasiyalara daxil olmayan (korporasiyalaşdırılmamış) kiçik müəssisələrin ilkin gəlirləri nəzərdə tutulur. İlkin gəlirlərin
bölüşdürülməsi hesabında əməyin ödənilməsi həmin ölkədə və xaricdə
ÜDM-in istehsalında iştirak edən rezidentlərdən daxil olan əmək haqqını
göstərir. Beləliklə, bu hesabdakı əməyin ödənilməsi ilə gəlirlərin əmələ
gəlməsi hesabındakı əməyin ödənilməsi maddələri bir qayda olaraq birbirinə uyğun gəlmir. Bunlar bir-birinə təsadüfən uyğun gəlir.
Subsidiyalar çıxılmaqla istehsala və idxala görə vergilər dedikdə,
dövləti idarəetmə orqanlarının ilkin gəlirləri nəzərdə tutulur. Qeyd etmək
lazımdır ki, gəlirlərə və əmlaka görə ödənilən vergilər ilkin gəlir hesab
olunmur, yenidən bölgü tədiyələri sayılır. Mülkiyyətdən əldə edilən
gəlirlər isə iqtisadiyyatın bütün bölmələrində ilkin gəlirlər hesab edilir.
Buna faiz, dividend, renta, birbaşa yeni investisiya qoyuluşu nəticəsində
əldə edilən gəlirlər, texniki sığorta ehtiyatlarının investisiyalaşdırılmasından alman gəlirlər, sığorta polisinin öhdəlikləri və s. aiddir. Lakin yaşayış
və qeyri-yaşayış binalarından istifadə üçün alman icarə haqqı mülkiy
yətdən əldə edilən gəlir deyil, xidmətə görə ödəniş hesab edilir.
İqtisadiyyatın bütün bölmələri üçün ilkin gəlirlərin qalığının cəmi
MHS-nin çox mühüm başqa bir ümumi göstəricisini - milli gəliri verir.
Milli gəlir ölkə rezidentlərinin əldə etdikləri ilkin gəlirlərin məbləğini ifa
də edir. O, ümumi və xalis formada hesablana bilər. Milli gəlir istehlak
olunmuş əsas kapitalla birlikdə hesablandıqda buna onun ümumi formada
hesablanması deyilir. Milli gəlir istehlak olunmuş kapitalın dəyəri çıxıl
maqla hesablandıqda isə ona milli gəlirin xalis formada hesablanması
deyilir. Beləliklə, milli gəliri iki yerə bölmək olar. Başqa sözlə, ümumi
formada hesablanan milli gəlir ümumi milli gəlir (ÜMG), xalis formada
hesablanan milli gəlir (XMG) adlanır. Məlum olduğu kimi, ÜMG ÜDMdən ölkə rezidentlərinin xaricdən aldıqları ilkin gəlirlərin qalığı qədər
azdır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə ÜMG bir qayda olaraq
ÜDM-dən çox, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə, əksinə, az olur. Bu,
onunla əlaqədardır ki, inkişaf etmiş ölkələr xaricə investisiya qoyulu
şundan daha çox gəlir əldə edirlər.
“Gəlirlərin təkrar bölgüsü hesabı” əsas etibarilə pul formasında olan
gəlirlərin yenidən bölgüsünü həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Hesabın tarazlaşdırıcı maddəsi ilkin gəlirlərin qalığıdır. Hesab haqqında
8.4 cədvəlindəki məlumatlar daha aydın təsəvvür verir.
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Cədvəl 8.4
Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ildə “Gəlirlərin təkrar bölgüsü
hesabı” (cari qiymətlərlə, milyon manatla)
Ehtiyatlar
1) İlkin gəlirlərin qalığı - 48519,1
2) Alınmış cari transfertlər 9380,2
Ehtiyatların cəmi - 57899,3

İstifadə
3) Verilmiş cari transfertlər - 8419,8
4) Sərəncam da qalan ümumi gəlir - 49479,5
istifadənin cəm i - 57899,3

MHS-də gəlirlərin təkrar bölgüsü “transfert”lərin köməyilə həyata
keçirilir. Transfertlər əmtəələrin, xidmətlərin və aktivlərin başqa bir
institusional vahidə əvəzi qaytarılmadan verilməsi nəticəsində həyata
keçirilən iqtisadi əməliyyat deməkdir. Transfertlər aşağıdakı növlərə
bölünür: 1) cari transfertlər; 2) kapital transfertlər; 3) pul formasında
transfertlər; 4) natura formasında transfertlər. Gəlirlərin təkrar bölgüsü
hesabında cari transfertlər pul formasında qeyd edilir. Buna aşağıdakı
maddələr daxildir:
- gəlirlərə və əmlaka görə cari vergilər;
- sosial sığortaya ayrılmalar;
- sosial yardımlar (natura formasında sosial transfertlərdən başqa);
- sığorta mükafatları və ödəmələri;
- digər təkrar ödənişlər (cərimələr, peniyalar və i. a.)
Milli iqtisadiyyatın bölmələrinin əldə etdikləri cari transfertlər bir qayda
olaraq onların ödədikləri cari transfertlərə bərabər olmur. Ona görə ki,
transfertlərin bir hissəsi xaricə verilir. Digər tərəfdən milli iqtisadiyyatın
bölmələrinin əldə etdikləri transfertlərin bir hissəsi xaricdən daxil olur.
Beləliklə, milli iqtisadiyyatın bölmələrinin verdikləri cari transfertlər onla
rın aldıqları cari transfertlərə yalnız təsadüf nəticəsində bərabər ola bilər.
Bu, xaricə verilmiş və xaricdən alınmış cari transfertlərin qalıqları sıfıra
bərabər olduqda mümkün olur. İqtisadiyyatın hər bir bölməsinin aldığı və
verdiyi cari transfertlərin qalığı da adətən sıfıra bərabər olmur. O, bir qayda
olaraq ev təsərrüfatları bölməsində müsbət, korporasiyalar (maliyyə və
qeyri-maliyyə) bölməsində isə mənfi işarəli olur. Bu qalıq dövləti idarəetmə
bölməsində sıfıra yaxın olur. Çünki bu bölməyə daxil olan transfertlər
prinsipcə digər bölmələrə transfert olunmaq üçün nəzərdə tutulur.
Hesabın tarazlaşdırıcı maddəsi sərəncamda qalan gəlirdir. Bu göstərici
də ümumi və xüsusi əsasda, yəni istehlak olunmuş əsas kapital çıxılma
dan və çıxılmaqla hesablana bilər. İqtisadiyyatın bütün bölmələrinin əldə
etdikləri sərəncamda qalan gəlirlərin cəmi sərəncamda qalan milli gəlirə

(ümumi, yaxud da xalis) bərabərdir. ÜDM və ÜMG kimi sərəncamda
qalan ümumi milli gəlir (SQÜMG) və sərəncamdan qalan xalis milli gəlir
(SQXMG) MHS-nin ən mühüm makroiqtisadi göstəriciləridir. SQÜMG
ümumi milli gəlirdən (ÜMG) xaricdən alınan transfertlərin qalığı qədər
fərqlənir.
“Sərəncamda qalan gəlirdən istifadə hesabı” sərəncamda qalan gəlirlər
dən istifadə ilə əlaqədar əməliyyatların qeyd olunması üçün nəzərdə tu
tulmuşdur. Hesabın əsas maddələri 8.5. cədvəldə göstərilənlərdən ibarətdir.
Cədvəl 8.5
Azərbaycan Respublikasında 2008-ci ildə “Sərəncamda qalan gəlirlərin
istifadəsi hesabı” (cari qiymətlərlə, milyon manatla)
İstifadə

Ehtiyatlar
1) Sərəncam da qalan ümumi gəlir 37358.3
Ehtiyatların cəmi - 37358.3

2) Son istehlak xərcləri - 16829.8
3) Qənaət - 20528.5
İstifadənin cəmi - 37358.3

Məlum olduğu kimi, son istehlak xərclərinə aşağıdakılar daxildir: 1)
ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri; 2) dövləti idarəetmə orqanlarının
son istehlak xərcləri; 3) ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya
təşkilatlarının (ictimai) son istehlak xərcləri. Bütün bu xərclər müvafiq
bölmələrin hesablarında qeyd edilir. Hesabın sxemi standart maddələr
“toplusu”ndan ibarətdir və tarazlaşdırıcı maddəsi qənaətdir. İqtisadiyyatın
bütün bölmələrindəki qənaətləri cəmlədikdə MHS-nin daha bir makro
iqtisadi göstəricisi - milli qənaət alınır.
“Natura formasında olan gəlirlərin təkrar bölgüsü” hesabı da vardır.
Təkrar bölgü yalnız pul formasında olan transfertlərin deyil, həm də
natura formasında olan sosial transfertlərin köməyilə həyata keçirilir.
Natura formasmda sosial transfertlər dedikdə, ayrı-ayrı şəxslərə, yaxud da
şəxslər qrupuna (məsələn, əlillərə pulsuz dərman, əlil arabaları, yaxud da
maşın verilməsi və i. a.) pulsuz sosial-mədəni xidmətlərin göstərilməsi
nəzərdə tutulur. Əhaliyə göstərilən bir sıra xidmət növlərinə görə bəzi
xərclərin (məsələn, tibb müəssisələrinin göstərdikləri xidmətin ödənil
məsi xərclərinin) sosial sığorta fondundan ödənilməsi də natura ifadəsin
də sosial transfertlərə aiddir. Natura ifadəsində olan gəlirlərin təkrar
bölgüsü MHS-nin xüsusi hesabında əks etdirilir. Onun forması 8.6.
cədvəlində verilmişdir.
İqtisadiyyatın heç də bütün bölmələri natura formasında sosial trans-
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fertləri alan və verənlər deyildirlər. Burada ev təsərrüfatları alıcı, dövləti
idarəetmə və ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilat
ları bölmələri isə ödəyicidirlər. Qeyri-maliyyə və maliyyə korporasiyaları
natura formasında sosial transfertlərin nə alıcısı, nə də vericisidirlər.
Bütövlükdə natura formasında alınmış (ev təsərrüfatlarının aldıqları)
sosial transfertlər natura formasında verilmiş (dövləti idarəetmə orqanları
və ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya (ictimai) təşkilat
larının verdikləri) sosial transfertlərə bərabərdir.

Cədvəl 8.7
“Sərəncamda qalan təshih olunmuş gəlirlərdən istifadə hesabı”
Ehtiyatlar

İstifadə

1) Sərəncamda qalan təshih olunmuş gəlir 2) Faktiki son istehlak
3) Qənaət (1-2)
Ehtiyatların cəmi
İstifadənin cəmi

MHS-nin hesablarının biri də “Sərəncamda qalan təshih olunmuş
gəlirlərdən istifadə hesabf’dır. Ev təsərrüfatlarının sərəncamında qalan
gəlirə onların natura formasında aldıqları sosial transfertləri əlavə etdikdə
MHS-nin daha bir ümumiləşdirici göstəricisi - ev təsərrüfatlarının sərən
camında qalan təshih olunmuş gəlir qalır. Beləliklə, ev təsərrüfatlarının
sərəncamına keçən bütün daxilolmalar onların istehlak və qənaət etmək
imkanlarını müəyyən edir. Sərəncamlarında qalan təshih olunmuş gəlir
göstəricisi əhalinin həyat səviyyəsində (xüsusilə do iqtisadiyyatın
kommersiyalaşdığı şəraitdə) baş verən dəyişiklikləri təhlil etmək üçün
lazımdır.
Dövləti idarəetmə orqanlarının və ev təsərrüfatlarına xidmət edən
qeyri-kommersiya (ictimai) təşkilatlarının sərəncamlarında qalan təshih
olunmuş gəlirləri bu bölmələrin malik olduqları sərəncamda qalan gəlir
lərdən natura formasında ev təsərrüfatlarına verilmiş sosial transfertlər
çıxıldıqdan sonra yerdə qalan gəlirə bərabərdir. Beləliklə, iqtisadiyyatın
bütün bölmələrinin sərəncamlarında qalan təshih olunmuş gəlirlərin cəmi
onların sərəncamlarında qalan gəlirlərin cəminə bərabərdir. Sərəncam
larında qalan təshih olunmuş gəlirdən istifadə olunması xüsusi hesabda
əks etdirilir ki, onun da sxemi 8.7 cədvəlində göstərildiyi kimidir.

Məlum olduğu kimi, faktiki son istehlaka aşağıdakılar daxildir: son
istehlak xərcləri üstəgəl (çıxılsın) natura formasında alınmış (verilmiş)
sosial transfertlər. Ev təsərrüfatlarının faktiki son istehlakını müəyyən
etmək üçün ev təsərrüfatlarının son istehlak xərclərinin üzərinə dövləti
idarəetmə orqanlarından və ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommer
siya təşkilatlarından natura formasında alınmış sosial transfertləri gəlmək
lazımdır. Dövləti idarəetmə orqanlarının faktiki son istehlak xərcləri son
istehlak xərclərindən natura formasında ev təsərrüfatlarına verilmiş sosial
transfertləri çıxmaq yolu ilə hesablanır. Digər bölmələrdə faktiki son
istehlak, korporasiyalar bölməsində isə (maliyyə və qeyri-maliyyə)
ümumiyyətlə son istehlak xərcləri olmur. Ev təsərrüfatlarına xidmət edən
qeyri-kommersiya təşkilatlarında son istehlak xərcləri olur. Lakin məlum
olduğu kimi, onların hamısı fərdi son istehlak xərcləri hesab edilir. Bu isə
o deməkdir ki, bu təşkilatların faktiki son istehlakı sıfıra bərabərdir.
MHS-də belə bir bərabərlik də vardır: ev təsərrüfatları və dövləti
idarəetmə orqanları bölmələrindəki faktiki son istehlakın cəmi onların hər
ikisinin son istehlak xərcləri ilə ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyrikommersiya təşkilatlarının son istehlak xərclərinin cəminə bərabərdir.
Başqa sözlə, bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə son istehlak xərclərinin cəmi
faktiki son istehlakın cəminə bərabərdir. Hesabın tarazlaşdırıcı maddəsi
qənaətdir. O, sərəncamda qalan gəlirdən istifadə hesabının tarazlaşdırım
maddəsinə uyğun gəlir.
“Kapital ilə əməliyyatlar hesabf’nm forması aşağıdakı kimidir (cədvəl
8.8.). Bu hesabı açmaqda məqsəd investisiyaların maliyyələşdirilməsi mən
bələrini və onlardan müxtəlif növ kapital xərcləri üçün istifadə olunmasını
göstərməkdən ibarətdir. Kapital xərclərinin maliyyələşdirilməsinin əsas
mənbəyi qənaətdir. Maliyyələşdirmənin başqa bir mənbəyi kapital transfer
ləridir. Bunlara birdəfəlik yenidən bölgü ödəmələri - müəssisələrin dövlət
büdcəsindən maliyyələşdirilməsi, keçmiş illərdən qalmış borcların bağışla
nılması və s. - aiddir.
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Cədvəl 8.6
“Natura formasında olan gəlirlərin təkrar bölgüsü”
Ehtiyatlar

İstifadə

1) Sərəncamda qalan gəlir
2) Natura formasında sosial transfertlər
(alınmış)

3) Natura formasında sosial transfertlər
(verilmiş)
4) Təshih olunmuş sərəncamda qalan
gəlir
fl + 2 - 3 )
İstifadənin cəmi

Ehtiyatların cəmi

Cədvəl 8.8

“Kapital və əməliyyatlar hesabı”
Aktivlərdə baş verən dəyişikliklər
4) Əsas kapitalın xalis yığımı (istehlak
olunmuş əsas kapital çıxılmaqla)
5) M addi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının
dəyişməsi
6) Dəyəri ödənilmiş qiymətlilərin xalis alqışı
7) Torpağın və istehsalın məhsulu olm ayan
digər aktivlərin (maddi və qeyri-maddi) alqışı
8) Xalis kreditlər və xalis borclar (1+2+-3-45-6-7)
Aktivlərdə baş verən dəyişikliklərin cəmi

Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis
dəyərində baş verən dəyişikliklər
1) Qənaət
2) Alınm ış kapital transfertlər (+)
3) kapital transfertlər (-)

Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis dəyə
rində baş verən dəyişikliklərin cəmi

Əsas kapitalın ümumi yığımına tikilmiş bina və qurğuların, satın
alınmış maşınların, avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin və digər əsas
fondların (əsas kapitalın) dəyəri daxildir. Maddi dövriyyə vəsaitləri
ehtiyatlarının dəyişməsi dedikdə, xammal, material, yanacaq, alətlərin və
bitməmiş istehsalın, satılmış hazır məhsul ehtiyatları dəyərinin artımı
nəzərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəricini hesabladıqda
inflyasiya nəticəsində aktivlərin dəyərində baş verən artım (yəni holdinq
mənfəəti) onun üzərindən çıxılır.
Qiymətlilərin xalis alqışına (uzun müddət ərzində dəyərini və təra
vətini saxlamaq xassəsinə malik olan) zərgərlik məmulatları, incəsənət
əsərləri, əntiq mallar, qızıl və başqa qiymətli metalların satın alınması
(satışı çıxılmaqla) daxildir. Qiymətlilər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən
istehsal və ya istehlak olunmaq üçün deyil, aktivləri inflyasiyadan
qorumaq üçün satın alınır. Torpaqların və istehsalın məhsulu olmayan
digər aktivlərin xalis alqısma satın alınmış torpaqların və digər maddi
aktivlərin (təbiətdən istifadə obyektlərinin) dəyəri (satışı çıxılmaqla) ilə
yanaşı, satın alınmış istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maddi aktivlərin
(patentlərin, müəllif hüquqlarının və i. a.) dəyəri daxildir.
Xalis kreditlər və xalis borclar bu hesabın tarazlaşdırıcı maddəsidir.
Bu maddə kapital xərclərini maliyyələşdirmək üçün əvəzsiz və ya qay
tarılmaq şərtilə bir bölmə tərəfindən başqa bir bölməyə verilmiş maliyyə
resurslarının həcmini göstərir. O, kapital xərclərini maliyyələşdirmək
üçün iqtisadiyyatın bir bölməsindən başqa bir bölməsinə qaytarılmaq
şərtilə müvəqqəti verilən maliyyə resurslarının həcmini də göstərə bilər.
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“Maliyyə hesabf’nm sağ tərəfində götürülən maliyyə öhdəlikləri, sol
tərəfində isə maliyyə aktivlərinin satın alınması ilə əlaqədar olan əməliy
yatlar qeyd edilir. Maliyyə hesabının sxemi 8.9. cədvəlində göstərildiyi
kimidir.
Cədvəl 8.9
“Maliyyə hesabı”
A k tiv lə r d ə b a ş v e r ə n d əy işik lik lə r

T ə ə h h ü d lə r d ə v ə k a p ita lın x a lis d əy ərin 
d ə baş v e r ə n d ə y işik lik lə r

8) K ülçə qızıl və xüsusi əvəzetmə 1) Xalis kreditlər və xalis borclar
2) Nağd pullar və depozitlər
hüququ.
3) Qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa)
9) N ağ d pullar və depozitlər
10) Qiymətli kağızlar (səhmlərdən 4) Ssuda (borc)
5) Səhmlər və kapitalda iştirakın digər
başqa).
növləri
11)
Ssuda
12) Səhm lər və kapitalda iştirakın digər 6) Texniki sığorta ehtiyatlan
7) Digər kreitorlar hesabı
növləri
13) Texniki sığorta ehtiyatlan
141 D ig ər debitorlar hesabı
A ktivlərdə baş verən dəyişikliklərin Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis dəyərində
baş verən dəyişikliklərin cəmi
cəmi

Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə hesabında maliyyə aktivlərinin, ya
xud da maliyyə təəhhüdlərinin özü deyil, dövr ərzində onların dəyişməsi
qeyd olunur. Hesabda maddələr yerləşdirilərkən müvafiq aktivlərin
likvidliyinin azalması nəzərə alınır.
“Aktivlərin həcmində digər dəyişikliklər hesabı”ndan fövqəladə
hallarda (qəza, bədbəxt hadisə baş verməsi, müharibələr, yanğın, daşqın
və s.) aktivlərin və təəhhüdlərin dəyərində baş verən dəyişikliklərə
xarakteristika vermək üçün istifadə olunur. Bu hesabın forması aşağıdakı
kimidir (cədvəl 8.10).
Cədvəl 8.10
“Aktivlərin həcmində digər dəyişikliklər hesabı”
T ə ə h h ü d lə r d ə v ə k a p ita lın x a lis d ə y ə r in d ə
A k tiv lə r d ə baş v e r ə n d əy işik lik lər

b a ş verən d ə y işik lik lə r

2) Fövqəladə hallar nəticəsində aktiv
lərin dəyərində baş verən dəyişikliklər

1) Fövqəladə hallar nəticəsində təəhhüdlərin
dəyərində və kapitalın xalis dəyərində baş
verən dəyişikliklər
Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis dəyərində baş
verən dəyişikliklərin cəmi

A ktivlərdə baş verən dəyişikliklərin
cəmi
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Qiymətlərin dəyişməsi nəticəsində aktivlərdə baş verən dəyişikliklər
yenidən qiymətləndirmə hesabında qeyd edilir.
Aktivlər və passivlər balansı dövrün əvvəlinə və axırına olan
vəziyyətə tərtib olunur və mövcud olan resursların (aktivlərin), maliyyə
təəhhüdlərinin, habelə kapitalın xalis dəyərinin kəmiyyəti və strukturunu
xarakterizə edir (cədvəl 8.11).

Cədvəl 8.11
“Dövrün əvvəlinə və ya axırma aktiv və passivlər balansı”
Aktivlər

Təəhhüdlər və kapitalın xalis dəyəri

1) Qeyri-maliyyə aktivləri
2) M aliyyə aktivləri

3) Təəhhüdlər
4) Kapitalın xalis dəyəri (1+2-3)

Aktivlərin cəmi

Təəhhüdlərin və kapitalın xalis dəyərinin cəmi

Bu hesabın tarazlaşdırıcı maddəsi kapitalın xalis dəyəridir. İqtisadiy
yatın bütün bölmələri üzrə kapitalın xalis dəyərini cəmlədikdə MHS-nin
daha bir ümumi göstəricisi - milli sərvət alınır. Milli gəlir həmin ölkənin
bütün rezid en tlərin in m a lik oldu qları k a p ita lın xalis d əyə rin in cəm i kim i

də müəyyən oluna bilər.
Dövrün əvvəlinə və axırma aktivlər və passivlər balansının tərtib olun
ması milli gəlirin artmasını (azalmasını) aşkara çıxarmağa imkan verir.
Balansın məlumatlarma əsasən aktiv və passivlərin strukturunda baş
verən dəyişmələri də müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, belə
məlumatlar aktivlərin ümumi həcmində qeyri-maliyyə və maliyyə
aktivlərinin xüsusi çəkisini göstərir. İqtisadiyyatın bir bölməsinin maliyyə
aktivləri digər bölmələrin (külçə qızıl və xüsusi əvəzetmə hüququndan
başqa) maliyyə təəhhüdləridir. Digər ölkələrlə əlaqələrdən sərf-nəzər
etdikdə demək olar ki, bu maddələr iqtisadiyyat miqyasında bir-birini
qarşılıqlı surətdə ödəyir. Lakin əslində bəzi maliyyə aktivləri qeyrirezidentlərin təəhhüdləri və əksinə, rezidentlərin bəzi təəhhüdləri qeyrirezidentlərin maliyyə aktivləri ola bilər. Beləliklə, milli sərvəti ölkənin
qeyri-maliyyə aktivlərinin üzərinə digər ölkələrin təəhhüdləri - maliyyə
aktivləri ilə həmin ölkə rezidentlərinin onun (həmin ölkənin) qeyrirezidentləri qarşısında olan maliyyə təəhhüdləri arasındakı müsbət fərqin
cəminə bərabərdir.
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8.7. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmə və sahələrində hesabların tərtib
olunmasının xüsusiyyətləri
Bundan əvvəlki yarımfəsillərdə iqtisadiyyatın bütün bölmələrində
tərtib oluna bilən hesabların standart formasından bəhs olundu. Lakin hər
bir bölmədə məhz hansı hesablardan istifadə olunacağını müəyyən
ləşdirmək üçün onlardan seçim edilməlidir.
“İstehsal hesabı”nm standart formasından iqtisadiyyatın bütün sahə
lərində istifadə oluna bilər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hər bölmə üzrə
ümumi buraxılışın hesablanmasında müəyyən fərqlər vardır. Məsələn,
qeyri-maliyyə korporasiyaları bölməsində əmtəə və xidmətlərin ümumi
buraxılışı bazar qiymətləri ilə onların satışı haqqında məlumatlara əsasən
hesablanır və üzərinə satılmış hazır məhsul ehtiyatlarının və bitməmiş
istehsal qalığının artımı əlavə edilir. Maliyyə korporasiyaları bölməsində
ümumi buraxılış maliyyə vasitəçilərinin iqtisadiyyatın müxtəlif
bölmələrinə verdikləri borc (ssuda) müqabilində aldıqları faiz məbləği ilə
yerləşdirdikləri depozitlərə görə verdikləri faiz məbləği arasındakı fərq
kimi müəyyən edilir. Sonra isə onun üzərinə göstərilən köməkçi maliyyə
xidmətləri (hesabların aparılması, valyutaların dəyişdirilməsi və i.a.)
müqabilində əldə edilən gəlir əlavə olunur.
Dövləti idarəetmə bölməsində ü m u m i buraxılış e v təsərrüfatlarına və
bütövlükdə cəmiyyətə göstərilən qeyri-bazar xidmətlərinin "istehsalrna
sərf olunan xərclərin cəmi kimi hesablanır. Bunun üzərinə dövləti
idarəetmə orqanlarının bazar strukturlarının (əgər varsa) göstərdikləri
bazar xidmətlərinin ümumi buraxılışı əlavə olunur. Belə strukturlara
dövlət xəstəxanalarında bəzi bölmələrin öz xidmətlərini bazar qiymətləri
ilə satmalarını misal göstərmək olar.
Ev təsərrüfatlarının ümumi buraxılışı aşağıdakı kimi müəyyən
edilir:
Ev təsərrü fa tların ın
üm u m i b u rax ılışı =

B azard a satıim ış
m əh su llar
+

Ö z istehlakları
üçü n istifad ə +
olu n an
m əhsul

S atılm am ış h a 
zır m əhsul və
b itm əm iş isteh 
sal eh tiy atla
rının d əy işm əsi

Bundan başqa, mənzil mülkiyyətçilərinin özlərinin özlərinə göstər
dikləri şəxsi istehlakla əlaqədar xidmətlərin şərti qiymətlə hesablanan
dəyəri də bu bölmənin ümumi buraxılışına daxil edilir.
Ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatlarının
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(ETXEQKT) ümumi buraxılışı onların göstərdikləri xidmətlərin “isteh
sa lın a sərf olunan xərclərlə ölçülür.
Xərclərin əmələ gəlməsi hesablarında ümumi, yaxud da xalis mənfəət
əsas etibarilə qeyri-maliyyə və maliyyə korporasiyalarında aparılan
müvafiq hesabda qeyd edilir. Dövləti idarəetmə bölməsində gəlirlərin
əmələ gəlməsi hesabında kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan struktur
larda az da olsa mənfəət əldə oluna bilər. Lakin dövlətin tabeliyində olan
büdcə təşkilatlan tərəfindən qeyri-bazar xidmətləri göstərmək üçün əsas
kapitaldan istifadə edilməsi nəticəsində əldə edilən mənfəətin şərti qiy
mətlə qiymətləndirilməsi haqqında təkliflər də səslənir. Bu təkliflər
reallaşdıqca dövləti idarəetmə bölməsində gəlirlərin əmələ gəlməsində
mənfəətin rolu və əhəmiyyəti də artacaqdır. Ev təsərrüfatı bölməsində
gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabında əmtəə və xidmətlərin istehsalı və mən
zil xidmətlərindən əldə edilən qarışıq gəlirlər qeyd edilir. ETXEQKT-də
gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabında mənfəət olmur. Çünki bu bölmə
vahidləri qeyri-bazar xidməti göstərməklə məşğul olurlar.
İqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələrində gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabının
tərtib olunmasının aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır. Dövləti idarəetmə böl
məsində əldə edilən ilkin gəlirlərə istehsala və idxala qoyulan vergilər
(subsidiyalar çıxılmaqla) daxildir. İqtisadiyyatın digər bölmələrində apa
rılan hesablarda bu maddə açıq-aşkar qeyd edilmir. Əməyin ödənilməsi
yalnız ev təsərrüfatlarının ilkin gəlirlərinin bölgüsü hesabının “ehtiyatlar”
hissəsində qeyd edilir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu
hesabdakı əməyin ödənilməsi həmin ölkənin rezidentləri tərəfindən həm
ölkə daxilində, həm də xaricdən aldıqları “əməyin ödənilməsi”nə aid edi
lir. Gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabındakı “əməyin ödənilməsi” isə həmin
ölkə müəssisələrinin həm onlarda işləyən rezidentlərə, həm də qeyri
rezidentlərə verdikləri “əməyin ödənilməsi”nə aid edilir. Qarışıq gəlirləri
yalnız ev təsərrüfatları, mənfəəti isə ETXEQKT-dan başqa bütün
bölmələr əldə edə bilərlər.
Gəlirlərin təkrar bölgüsü (gəlirlərin yenidən bölgüsü) hesabım
tərtib edərkən ayrı-ayrı bölmələr üzrə aşağıdakıları nəzərə almaq
lazımdır. Gəlirlərə və əmlaka görə vergiləri yalnız dövləti idarəetmə
bölməsi əldə edir. Bu vergilərin ödəyiciləri isə ETXEQKT-dən başqa
iqtisadiyyatın yerdə qalan bütün bölmələri ola bilər.
Sosial sığortaya ayırmalar ev təsərrüfatları bölməsi tərəfindən ödənil
diyinə görə onların əməyinin ödənilməsi də bu maddəyə daxil edilir və
həmin transfertin alıcısı dövləti idarəetmə bölməsi olur. Sosial sığorta
ödəmələri dövləti idarəetmə orqanlarının xərci, ev təsərrüfatlarının isə
gəliri kimi əks etdirilir. Ödənilmiş sığorta mükafatları cari transfertlərin
246

maddələrindən biri kimi iqtisadiyyatın istənilən bölməsinin hesabında əks
etdirilə bilər. Sığorta şirkətlərinin aldıqları mükafat onun (şirkətin) daxil
olduğu maliyyə korporasiyası bölməsinin hesabında əks etdirilir. Digər
tərəfdən, alınmış sığorta haqları (mükafatları) iqtisadiyyatın bütün bölmə
lərinin hesablarında, verilmiş sığorta ödənişləri isə maliyyə korporasiya
larının ödədikləri cari transfertlərin tərkibində öz əksini tapır.
“Sərəncamda qalan gəlirdən istifadə hesabları”nda yalnız ev təsər
rüfatları, dövləti idarəetmə orqanları və ETXEQKT bölmələri üzrə son
istehlak xərcləri qeyd edilir. Qeyri-maliyyə və maliyyə korporasiyaları
üzrə hesablarda son istehlaka sərf olunan xərclər müəyyənləşdirilə
bilməz.
Natura formasında gəlirlərin təkrar (yenidən) bölgüsü hesablarında
sosial transfertlərin alıcısı ev təsərrüfatlarıdır. Bu transfertləri dövləti
idarəetmə orqanları və ETXEQKT bölmələri həyata keçirirlər. Sərəncam
da qalan təshih olunmuş gəlirdən istifadə olunması hesablarında faktiki
son istehlak yalnız ev təsərrüfatları və dövləti idarəetmə bölmələri üzrə
qeyd edilir. ETXEQKT-nin göstərdiyi bütün xidmətlər şərti olaraq fərdi
ev təsərrüfatlarına verilən sosial transfertlər hesab edilir və buna görə də
bu bölmədə faktiki son istehlak müəyyən olunmur. Təshih olunmuş
sərəncamda qalan gəliri alanlar ev təsərrüfatları və dövləti idarəetmə
vahidləri hesab olunurlar, iqtisadiyyatın digər bölmələrinin hesablarında
bu gəlir kateqoriyaları qeyd edilmir.
Kapital ilə əməliyyatlar hesabının standart formasındakı maddələr
prinsipcə iqtisadiyyatın bütün bölmələri üçün qəbul olunandır. Bu sözləri
maliyyə hesabı haqqında da demək olar. Lakin burada istisna təşkil edən
bir cəhəti nəzərə almaq lazımdır. Bu, ondan ibarətdir ki, külçə qızıl və
xüsusi əvəzetmə hüququ (“Spesial dreving riqhts”) yalnız dövləti idarə
etmə və maliyyə korporasiyaları (bu aktivləri saxlayan vahidlər) böl
mələri üzrə qeyd oluna bilər. Yerdə qalan bölmələr, daha doğrusu, onların
iqtisadi vahidləri bu aktivlərin həmsahibləri ola bilməzlər. Bununla
yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatda mövcud olan pulların
artması mərkəzi bankın təəhhüdlərinin, habelə bütün bölmələrin maliyyə
aktivlərinin artması deməkdir.
Aktivlər və passivlər balansının standart formasının bütün maddələri
külçə qızıl, xüsusi əvəzetmə hüququ və nağd pullar istisna olmaqla,
iqtisadiyyatın bütün bölmələri üzrə qəbul olunandır.
Daha əyani olsun deyə ev təsərrüfatları bölməsi üzrə əsas hesabların
(istehsal hesabından tutmuş maliyyə hesabınadək) formalarını nümayiş
etdirək (Cədvəl 8.12-8.20). Tarazlaşdırıcı maddələr hesabların başlanğı
cında (8.13-8.19) cədvəllərində “ulduzla” qeyd edilmişdir) xalis əsaslarla
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Cədvəl 8.15

Cədvəl 8.12

“Gəlirlərin təkrar bölgüsü hesabı”

“İstehsal hesabı”
Ehtiyatlar

Ehtiyatlar

İstifadə

Aralıq islehlak
Ümumi əlavə dəyər:
Əsas kapitalın istehlakı (-)
Xalis əlavə dəyər
Ehtiyatların cəmi

Ümumi buraxılış:
Bazar məhsulları
Özünün son xüsusi istehlakı üçün istehsal olunmuş
məhsul
İstifadənin cəmi

Cədvəl 8.13
“Gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabı”
Ehtiyatlar
Əlavə dəyər *

Ehtiyatların
cəmi

İstifadə
Əməyin ödənilməsi:
Əmək haqqı
İşverənlərin sosial sığortaya ayırmaları (faktiki və şərti
hesablanan)
İstehsala görə qoyulan digər vergilər (istehsala görə verilən
digər subsidiyalar çıxılmaqla)
Mənfəət*
Qarışıq gəlir*
İstifadənin cəmi

İstifadə

İlkin gəlirlərin qalığı*
Gəlirlərə, əm laka və s. görə cari vergilər
Sosial yardım lar (natura ifadəsində sosial Sosial sığortaya ayrılmalar:
transfertlərdən başqa):
İşverənlər tərəfindən sosial sığortaya
Pul form asında sosial təminat üzrə yardım. faktiki ayırmalar (icbari və könüllü)
Xüsusi fond yaradılmaqla qeyri-dövlət so Muzdlu işçilərin sosial sığortaya ödə
sial sığorta proqramları üzrə yardım
mələri - üzvlük haqları (icbari və
X üsusi fond yaradılmadan muzdlu işçilərə könüllü)
ödənilən sosial yardım
Özünıəşğul və məşğul olmayan şəxslərin
sosial sığortaya ayırmaları (icbari və kö
Pul form asında sosial yardım
nüllü)
A lınm ış digər cari transfertlər:
Sığorta ödəmələri (həyatın sığortalan Sosial sığortaya şərti hesablanan ayır
malar
m asından başqa)
Ödənilmiş digər cari transfertlər:
Sair cari transfertlər
Sığorta ödəmələri (həyatın sığortalan
masından başqa)
Sair cari transfertlər
Sərəncamda qalan gəlir*
İstifadənin cəmi
Ehtiyatların cəmi

Cədvəl 8.16
“Natura formasında olan gəlirlərin təkrar bölgüsü hesabı”
Cədvəl 8.14
“Gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabı”
Ehtiyatlar

İstifadə

Mənfəət*
Qarışıq gəlir*
Əməyin ödənilməsi:
Əmək haqqı
İşverənlərin sosial sığortaya
ayırmaları
(faktiki və şərti hesablanan)
M ülkiyyətdən əldə edilmiş gəlirlər:
Faiz məbləği
Korporasiyaların bölüşdürülən gəliri (dividend)
Birbaşa xarici investisiyalardan yeni gəlirlər
Renta
Ehtiyatların cəmi

Mülkiyyətdən
əldə
gəlirlərdən ödəmələr:
Faiz məbləği
Renta

edilən

Sərəncam da qalan gəlir*
N atura form asında alınmış sosial
transfertlər:
N atura form asında sosial yardım
Qeyri-bazar əmtəə və xidmətlərinin fərdi
transferti
Ehtiyatların cəmi

Sərəncamda qalan təshih
gəlir*
İstifadənin cəmi

olunmuş

Cədvəl 8.17
“Sərəncamda qalan gəlirlərdən istifadə hesabı”
İlkin gəlirlərin qalığı*
İstifadənin cəmi

İstifadə

Ehtiyatlar
Sərəncam da qalan gəlir*

Ehtiyatların cəmi
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İstifadə

Ehtiyatlar

Son istehlak xərcləri:
Fərdi istehlak xərcləri
Qənaət*
İstifadənin cəmi
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Cədvəl 8.18
“Sərəncamda qalan təshih olunmuş gəlirlərdən istifadə hesabı”
İstifadə

Ehtiyatlar

Sərəncamda qalan təshih olunmuş gəlir* Faktiki son istehlak:
Ev təsərrüfatlarının pensiya fondlarındakı Faktiki fərdi son istehlak
aktivlərinin xalis dəyərinin dəyişməsinin Qənaət*
təshih olunması
İstifadənin cəmi
Ehtiyatların cəmi

MHS-də bölmələr üzrə hesablarla yanaşı, iqtisadiyyatın sahələri üzrə
də hesablar nəzərdə tutulmuşdur. Hər sahə üzrə yalnız iki hesab tərtib
olunur: 1) istehsal hesabı; 2) gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabı. Bu hesab
ların da forması bölmələr üzrə tərtib olunan hesabların forması kimidir.
Nəhayət, MHS-də ən mühüm iqtisadi əməliyyatların aparılması üçün
hesablar nəzərdə tutulmuşdur. Onların içərisində ən mühümləri “Əmtəə
və xidmətlər” və “Qalan dünya ilə xarici iqtisadi əlaqələr hesabı”dır.
“Əmtəə və xidmətlər hesabf’nm forması 8.21. cədvəlində göstərildiyi
kimidir.

Cədvəl 8.19
Cədvəl 8.21

“Kapital ilə əməliyyatlar hesabı”
Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis
dəyərində dəyişmələr

Aktivlərdə dəyişmələr
Əsas kapitalın ümumi yığımı
Əsas kapitalın istehlakı (-)
Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının
dəyişməsi
Qiymətlilərin xalis alqışı
İstehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivlərinin xalis alqışı:
Torpaqların və istehsalın məhsulu olma
yan digər aktivlərin xalis alqışı
İstehsalın məhsulu olmayan qeyri-maddi
aktivlərin xalis alqışı
Xalis kreditlər (+), xalis borclar (-)*
Aktivlərdə dəyişmələrin cəmi

“Əmtəə və xidmətlər hesabı”

Qənaət*
Alınmış kapital transfertləri (+):
İnvestisiya subsidiyaları (qrantlar)
Sair kapital transfertlər
Yerilm iş kapital transfertlər (-):
Kapitala görə vergilər
Sair kapital transfertlər

Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis dəyərində
dəyişm ələrin cəmi

Cədvəl 8.20
“Maliyyə hesabı”
Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis
dəyərində dəyişmələr

Aktivlərdə dəyişmələr

Borclar (ssudalar)
Nağd pul və depozitlər
Digər kreditorlar hesabı
Qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa)
Borclar (ssudalar)
Səhmlər və kapitalda iştirakın digər növləri
Faktiki sığorta ehtiyatları:
Həyatm sığortalanması və pensiya fondları
üzrə
ehtiyatlarda
və
təsərrüfatın
aktivlərinin xalis dəyəri
Sığorta mükafatlarının ilkin haqları və
tənzimlənməyən
iddialann
ödənilməsi
Xalis kreditlər / xalis borclar
üçün ehtiyatlar
Təəhhüdlərdə və kapitalın xalis dəyərində
Aktivlərdə dəyişmələrin cəmi
dəyişm ələrin cəmi
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Ehtiyatlar

İstifadə

1) Üm um i buraxılış
2) Ə m təə və xidmətlərin idxalı
3) M əhsullara görə xalis vergilər

4)
5)
6)
7)

Ehtiyatların cəmi

Aralıq istehlak
Son istehlak
Ümumi yığım
Əmtəə və xidmətlərin ixracı
İstifadənin cəmi

Hesabın bir tərəfində bütün əmtəə və xidmətlərin ehtiyatı (ümumi
buraxılış, idxal və məhsula qoyulan xalis vergilər), digər tərəfində isə
müxtəlif məqsədlər üçün istifadə (aralıq istehlak, son istehlak, ümumi
yığım, ixrac) əks etdirilir. Əmtəə və xidmətlər hesabmdakı məlumatlar
ÜDM-i istehsal və son istifadə metodları ilə hesablamağa imkan verir.
Son istifadə və istehsal metodları ilə hesablanan ÜDM aşağıdakı tərkib
hissələrdən ibarətdir:
1) Son istifadə üsulu ilə ÜDM-in hesablanması:
ÜDM = son istehlak + ümumi yığım + ixrac - idxal
2) İstehsal üsulu ilə ÜDM-in hesablanması:
ÜDM =

Əmtəə və
xidmətlərin ümumi buraxılışı

Aralıq
istehlak +

Məhsullara
qoyulan
xalis vergilər

Hesabda əmtəə və xidmətlərin buraxılışının əsas qiymətlərlə
qiymətləndirildiyi fərz edilir. Qalan dünya ilə hesablaşmalar “Tədiyə
(ödəniş) balansı” fəslində ətraflı nəzərdən keçirilir.
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8.8. Makroiqtisadi təhlildə və iqtisadi siyasətin işlənib
hazırlanmasında MHS-dən istifadə olunması
MHS bütövlükdə iqtisadi proseslərin bir-biri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə
təsvir olunması haqqmda ümumi təsəvvür verir. Bu, makroiqtisadi proses
lərə ümumi xarakteristika verilməsini təmin edir. MHS-nin göstəriciləri
iqtisadiyyatın inkişafının aşağıdakı parametrlərini səciyyələndirməyə imkan
verir:
1) ÜDM-in həcmi. Bu, əksəriyyət halda bazarın həcmi göstəricisi
kimi təsəvvür olunur. Çünki o, bu və ya digər dövrdə ölkədə istehsal
olunan son əmtəə və xidmətlərin ümumi dəyərini göstərir. Hər nəfərə
görə ÜDM istehsalı göstəricisindən adətən iqtisadi inkişaf səviyyəsinə
xarakteristika vermək üçün istifadə olunur;
2) İqtisadi inkişaf sürəti. Bu göstərici sabit qiymətlərlə ÜDM-in həc
mini müvafiq dövrün göstəricisi ilə müqayisə etmək yolu ilə hesablanır.
Bu, həyata keçirilən iqtisadi siyasət, aparılan islahatların və proqramların
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi meyarlarından biridir;
3) İqtisadiyyatın sahə quruluşu. Bu məqsədlə ÜDM-in sahə quruluşu
haqqmda məlumatlardan istifadə olunur. O, ölkə iqtisadiyyatında hər bir
sahənin oynadığı rolu göstərir. ÜDM-in müxtəlif dövrlər üzrə sahə
quruluşu haqqında məlumatlar bu və ya digər dövrdə iqtisadiyyatın
strukturunda nə kimi dəyişikliklərin baş verməsi deməkdir;
4) ÜDM-dən istehlak, yığım və ixrac məqsədilə istifadə olunmasının
quruluşu. Bu, istehsalın genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndiril
məsi, həyat səviyyəsinin təhlil edilməsi və i. a. üçün lazımdır. ÜDM haq
qmda rüb üzrə hesablanmış məlumatlardan ölkənin iqtisadi konyunk
turasında baş verən cari dəyişiklikləri təhlil etmək üçün istifadə olunur;
5) Əmək məhsuldarlığı və ümumi məhsuldarlıq. Bu göstəricilər
ÜDM-in ya əmək, yaxud da ümumi əmək və kapital sərfinə olan nisbəti
kimi hesablanır. Onlar iqtisadi artım sürətinin və iqtisadi səmərəliliyin
təhlil olunması üçün lazımdır. Bu məsələlər “Məhsuldarlıq statistikası”
fəslində ətraflı nəzərdən keçirilir;
6) Milli gəlirin bölgüsü və yenidən (təkrar) bölgüsü. Bu prosesləri
təhlil etmək üçün MHS-nin göstəricilər sistemindən istifadə olunur. Bu
göstəricilər gəlirlərin bölüşdürülməsi və əhalinin həyat səviyyəsi
sahəsində dövlət siyasətinin aparılması və onun nəticələrinin təhlili üçün
lazımdır;
7) Əhalinin son istehlakı. Bu sahədə təhlil aparmaq üçün faktiki son
istehlak, onun quruluşu, əmtəə və xidmətlərin daxilolma mənbələri və s.

göstəricilərdən istifadə edilir.
8) İnvestisiya prosesi. Bu prosesi təhlil etmək üçün MHS-də kapital
xərclərin maliyyələşdirilməsi mənbələrini, investisiyaların quruluşunu,
onların dinamikasını səciyyələndirən göstəricilər sistemindən istifadə
olunur;
9) Maliyyə vəsaitləri ilə əməliyyatlar. Bu əməliyyatları təhlil etmək
üçün MHS-də iqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələri tərəfindən maliyyə
aktivlərinin satın alınması və maliyyə təəhhüdlərinin qəbul olunmasını
ifadə edən göstəricilərdən istifadə edilir. Bu göstəricilər iqtisadiyyatın bir
bölməsində istifadə olunmamış və kapital xərclərin maliyyələşdirilməsi
üçün digər bölmələrə verilmiş resursların həcmini aşkara çıxarmağa
imkan verir;
10) Qalan dünyaya kredit verilməsi, yaxud da qalan dünyadan borc alın
ması;
11) Milli sərvət, başqa sözlə, ölkənin bütün aktivləri (təəhhüdlər çıxıl
maqla), onların quruluşu, dəyişməsi və dinamikası. Bu göstəricilər iqti
sadi fəaliyyətin nəticələrinin, yığım prosesinin, resurslardan istifadənin
səmərəliliyinin və s. təhlil olunması üçün lazımdır.
12) Ölkənin xarici iqtisadi əməliyyatları, yəni əmtəə və xidmətlərin
ixrac-idxalı, kapitalın ölkədən kənar hərəkəti və i. a.
13) Ayrı-ayrı bölmə və sahələrin iqtisadiyyatının vəziyyəti. Bunun
üçün əlavə dəyər, gəlir və xərc, aktiv və passivlər kimi göstəricilərdən
istifadə edilir.
14) Sahələrarası əlaqələr və proporsiyalar. Bunlar MHS-nin ən mü
hüm tərkib hissələrindən olan sahələrarası balansın köməyi ilə öyrənilir.
İqtisadi təhlil aparmaq üçün bir sıra törəmə göstəricilərdən də istifadə
olunur ki, bunlardan da ən mühümləri aşağıdakılardır:
a) tədiyə balansının cari əməliyyatlar üzrə qalığının ÜDM-ə olan nisbəti;
b) pul kütləsinin artım sürəti (aqreqat М2 ilə ÜDM arasında nisbət);
c) ÜDM-in enerji tutumu (bu göstərici istehsalda istehlak olunmuş
enerjinin ÜDM-ə olan nisbəti kimi hesablanır);
d) ÜDM-in metal tutumu (bu göstərici istehsalda istehlak olunmuş
metalın ÜDM-ə olan nisbəti kimi hesablanır);
e) ÜDM-in istehsalda istifadə olunan bütün kapitala olan nisbəti.
MHS-nin göstəricilərindən beynəlxalq miqyasda iqtisadi inkişaf, əmək
məhsuldarlığı və həyat səviyyəsinin, iqtisadiyyatın və istehsal edilmiş
məhsulun quruluşunun müqayisə olunması üçün istifadə edilir. Ölkənin
regionlarının inkişaf səviyyəsinin müqayisəsini apardıqda da MHS göstə
ricilərindən istifadə oluna bilər. Bu, regionların imkanlarının aşkara
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çıxarılması üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. MHS məlumatlarının təhlili
prosesində iqtisadi artım sürəti ilə (ÜDM-in fiziki həcmi indeksi) aşağı
dakı göstəricilərin müqayisəsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır: 1) Döv
lət büdcəsi kəsirinin ÜDM-də xüsusi çəkisi; 2) Dövlət aparatının sax
lanması xərclərinin ÜDM-in ümumi həcminə olan nisbəti; 3) Daxili və
xarici borcun ÜDM-ə olan nisbəti. Müxtəlif ölkələrdə bunların təhlili
aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir: l)Büdcə kəsirinin ÜDM-ə
olan nisbətinin yüksək olması iqtisadi artım sürətinin aşağı olması
deməkdir; 2)ÜDM-də dövlət xərclərinin xüsusi çəkisi yüksəldikdə ÜDMin artım sürəti aşağı düşür; 3) Dövlət borcunun nisbi kəmiyyəti nə qədər
yüksək olarsa, iqtisadi inkişaf sürəti də bir o qədər aşağı olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, MHS dövləti idarəetmə orqanlarının qəbul
etdikləri iqtisadi qərarların əsas makroiqtisadi göstəricilərə mümkün olan
təsirini təhlil etməyə imkan verir. Məsələn, MHS-dən dövlətin daxili bor
cunun azaldılması haqqında qərarların ən mühüm makroiqtisadi göstəri
cilərə təsirini aşkara çıxarmağa imkan verən vasitə kimi istifadə edilə bi
lər. Ona görə ki, borcun azaldılması və dövlət istiqrazlarının satın alın
ması (bunun çoxu xüsusi bankların əlində olur) vergilərin artırılmasını
tələb edə bilər. Bu, istehlak mallarına olan tələbin, müəssisələrin və ən
imkanlı əhali qrupunun qənaətinin azaldılması nəticəsində baş verə bilər.
Bu dəyişikliklər isə son nəticədə investisiyaların və iqtisadi artım
sürətinin artmasına mənfi təsir edə bilər. Dövlət borcunun azaldılacağı və
vergilərin artırılacağı haqqında məlumatlara malik olduqda MHS-nin
hesablarından istifadə etməklə bir sıra göstəriciləri (ÜDM, son istehlak,
qənaət və investisiyalar) hesablamaq mümkündür. Belə təhlil iqtisadi
siyasət məsələləri üzrə ölçülüb-biçilmiş qərarlar qəbul edilməsinə təsir
göstərə bilər.
Nəticə
—Millli Hesablar Sisteminin meydana gəlməsi bir sıra səbəblərlə
əlaqədardır. O, iki istiqamətin birləşdirilmiş nəticəsi kimi formalaşmışdır;
- MHS-nin formalaşması və inkişaf etdirilməsində U.Pettinin, Q.Kinqin, C.Keynsin, A.Marşallın, R.Stounun, Y.Timbergenin və başqalarının
çox böyük xidmətləri olmuşdur;
-M H S-nin nəzəriyyəsi və metodologiyasının inkişaf etdirilməsində
BMT, BƏT və başqa maliyyə qurumlarının xüsusi rolu olmuşdur;
-M H S sözün geniş mənasında ölkənin bütün iqtisadiyyatı üçün
mühasibat uçotu deməkdir;
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- Hesabdarlıq terminini ilk dəfə Hollandiya iqtisadçısı Van Kliff işlət
mişdir;
-M üasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində saysız-hesabsız əməliyyatlar
aparılır. Bunları həyata keçirən bütün təsərrüfat subyektləri bir-biri ilə
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərirlər;
- “İqtisadi istehsalçın, yəni ÜDM-in və MG-nin yaradıldığı sahələrin
sərhədlərini düzgün müəyyən etmək lazımdır. Çünki məhsuldar qüvvə
lərin inkişafı ilə əlaqədar olaraq “iqtisadi istehsal” konsepsiyasında bir
sıra dəyişikliklər baş vermişdir;
- MHS-nin bir neçə çox mühüm konsepsiyası vardır. Bunlara beynəl
xalq standartlara cavab verən konsepsiyalar daxildir.
-T əsərrüfat subyektləri iqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələri üzrə qrup
laşdırılır. MHS-nin 1993-cü il variantında bir-birindən fərqlənən beş
bölmə müəyyən edilmişdir;
- MHS-də ÜDM, XDM, MG, SMI, ÜY, XY, MS kimi makroiqtisadi
göstəricilər nəzərdən keçirilir;
- ixrac və idxal olunan məhsulların qiymətləndirilməsində FOB, FAS
və STF qiymətlərindən istifadə edilir;
- kapital transfertin qeyri-maliyyə aktivləri müxtəlif tərkib hissələ
rindən ibarətdir. Bunlardan ümumi yığımın müəyyən edilməsində istifadə
olunur;
- MHS-də milli sərvət dedikdə ölkə rezidentlərinin hər hansı bir
tarixə malik olduqları kapitalın xalis dəyəri nəzərdə tutulur;
- MHS-nin ən mühüm makroiqtisadi göstəriciləri arasında qarşılıqlı
əlaqə və asılılıq vardır və bunlar iqtisadi dəyişənlər arasındakı nisbəti
aşkara çıxarmağa imkan verir;
- MHS-nin hesablarından ölkə rezidentləri olan vahidlərdə həyata
keçirilən əməliyyatların qeydiyyatını aparmaq üçün istifadə edilir;
- MHS hesablarında iki tərəf - “ehtiyatlar” və “istifadə” - birbirindən fərqlənir. Hər bir hesabda “ehtiyatlar”a aid olan qeydlərin cəmi
“istifadə”yə olan qeydlərin cəminə bərabər olur;
- MHS-də iqtisadiyyatın institusional bölmələri, ayrı-ayrı bölmə və
əməliyyatlar və bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə hesablar nəzərdə tutul
muşdur. Bunlar da öz növbəsində müxtəlif qruplara bölünür;
- MHS hesabları formalarına görə mühasibat uçotunun hesablarına
bənzəyir. Onların hər ikisi “T” şəkilli formaya malikdir. Hesablar ara
sında müxtəlif metodların köməyilə tarazlıq yaradılır;
- hər bir bölmədə əmtəə və xidmətlərin ümumi buraxılışının müəyyən
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olunmasının özlərinə məxsus xüsusiyyətləri vardır;
-M akroiqtisadi təhlildə və iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanmasında
MHS-dən geniş istifadə edilir. Bu məqsədlə bir sıra əsas və törəmə
göstəricilər hesablanır.
Təhlil üçün suallar
-M illi hesablar sistemi (MHS) rəsmi statistikada nə vaxt meydana
gəlmişdir?
- MHS-nin formalaşması ıə inkişaf etdirilməsində kimlərin daha çox
xidməti olmuşdur?
- MHS-nin inkişaf tarixi hansı mərhələlərdən keçmişdir?
- MHS-nin beynəlxalq standartlarının yaradılması və inkişaf etdiril
məsini xronoloji ardıcıllıqla necə şərh etmək olar?
- Bazar iqtisadiyyatı şəraitində həyata keçirilən əməliyyatlarda hansı
subyektlər iştirak edir və onların arasında nə kimi qarşılıqlı əlaqə vardır?
- Son dövrlərdə məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə əlaqədar olaraq
“iqtisadi istehsal” konsepsiyasında nə kimi dəyişikliklər olmuşdur?
- “İqtisadi istehsaf’ın sərhədi necə müəyyən edilir, başqa sözlə, onun
tərkibinə nələr daxildir?
- Əsas gəlir göstəricilərinə əsaslanan konsepsiya kim tərəfindən
işlənib hazırlanmışdır?
- Amillərə görə gəlir anlayışı ilə ilkin gəlir anlayışı arasında nə kimi
fərq vardır?
-M HS-nin 1993-cü il variantında iqtisadiyyat hansı bölmələrə ayrılır
və onları necə səciyyələndirmək olar?
-M H S-də hansı makroiqtisadi göstəricilər nəzərdə tutulmuşdur və
onlara necə xarakteristika vermək olar?
- ÜDM hesablanarkən hansı məhsulun bazar dəyəri nəzərə alın
malıdır?
- Son məhsul dedikdə nə nəzərdə tutulur?
- Xalis daxili məhsul necə hesablanır?
- Milli gəlir nə deməkdir və onun hansı növləri vardır?
- MHS-də ilkin gəlirlər hansı tərkib hissələrindən ibarətdir?
- Sərəncamda qalan ümumi və xalis milli gəlir necə müəyyən edilir?
- Milli son istehlak hansı tərkib hissələrindən ibarətdir?
- MHS-də son istehlaka dair hansı konsepsiyalar vardır və onlar birbirindən nə ilə fərqlənir?
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- E v təsərrüfatlarının faktiki son istehlak xərcləri necə müəyyən
edilir?
- Ümumi yığım hansı tərkib hissələrindən ibarətdir?
- FOB, SİF və FAS qiymətləri nə deməkdir?
- Son istifadə metodu ilə hesablanan ÜDM hansı tərkib hissələrindən
ibarətdir?
- ÜDM bölgü üsulu ilə necə hesablanır?
- Kapital transfertin qeyri-maliyyə aktivlərindən ibarət olan hissəsi
hansı ünsürlərdən ibarətdir?
- Xalis kreditlər və xalis borclar nə deməkdir?
- MHS-də milli sərvət dedikdə nə nəzərdə tutulur?
- MHS-də xarici iqtisadi əlaqələri səciyyələndirən hansı göstəricilər
nəzərdə tutulmuşdur?
- MHS-də hesablardan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?
- Hesablar arasında tarazlıq yaradılmasının hansı metodları vardır?
- MHS hesablarındakı “ehtiyatlar” və “istifadə” anlayışlarına necə
xarakteristika vermək olar?
-M H S hesabları necə təsnifləşdirilir və onlar haqqında nə demək
olar?
-D övləti idarəetmə orqanlarının və ev təsərrüfatlarına xidmət edən
ictimai təşkilatların göstəriciləri qeyri-bazar xidmətlərinin ümumi
buraxılışının qiymətləndirilməsinin nə kimi xüsusiyyəti vardır?
- Maliyyə vasitəçilərinin “ümumi buraxılışı”nm hesablanmasının nə
kimi xüsusiyyətləri vardır və onlar necə müəyyən edilir?
- Holdinq mənfəəti nə deməkdir?
- Ümumi əlavə dəyər necə hesablanır?
- Əməyin ödənilməsi kateqoriyası ilə “əmək haqqı” kateqoriyası
arasında nə kimi fərq vardır?
- Qarışıq gəlir nə deməkdir və hansı müəssisələr üçün tarazlaşdırıcı
maddədir?
- Nə üçün MHS-də hesablanan mənfəət göstəricisi mühasibat uçotu
nun məlumatlarına əsasən hesablanan mənfəətə uyğun gəlmir?
- Milli gəlir nədir, necə hesablanır və hansı növləri vardır?
-M H S-də gəlirlərin təkrar bölgüsü necə həyata keçirilir. Transfertlərin hansı növləri vardır?
- Sərəncamda qalan gəlir necə hesablanır və necə istifadə olunur?
- Milli qənaət nə deməkdir və ona necə nail olunur?
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- Ev təsərrüfatlarının, dövləti idarəetmə orqanlarının və ev təsərrüfat
larına xidmət edən ictimai təşkilatların sərəncamlarında qalan təshih
olunmuş gəlir nə deməkdir və ondan necə istifadə olunur?
- “Kapital ilə əməliyyatlar hesabı”nı açmaqda məqsəd nədir və ondakı
maddələrin məzmununu necə səciyyələndirmək olar?
- “Maliyyə hesabf’nda hansı əməliyyatlar qeyd edilir və onları necə
səciyyələndirmək olar?
- Fövqəladə hallarda aktivlərin və təəhhüdlərin dəyərində baş verən
dəyişikliklər hansı hesabda qeyd edilir, onu necə səciyyələndirmək olar?
- Hər bölmə üzrə ümumi buraxılışın hesablanmasında nə kimi fərqlər
vardır və onlara necə xarakteristika vermək olar?
- Ev təsərrüfatlarının ümumi buraxılışı necə müəyyən edilir?
- İqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələrində gəlirlərin ilkin bölgüsü
hesabının tərtib olunmasının nə kimi xüsusiyyətləri vardır?
- “Əmtəə və xidmətlər hesabf’ndakı məlumatlara əsasən istehsal və
son istifadə metodları ilə ÜDM-i necə hesablamaq olar?
- İqtisadi təhlil zamanı hansı əsas və törəmə göstəricilərdən istifadə
edilir?
- Regionların imkanlarının aşkara çıxarılmasında MHS göstəriciləri
nin nə kimi əhəmiyyəti vardır?
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IX FƏSİL
ÜMUMİ DAXİLİ MƏHSUL - MİLLİ HESABLAR SİSTEMİNDƏ
ƏSAS MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİDİR
9.1. Ümumi daxili məhsul anlayışının mahiyyəti və
digər makroiqtisadi göstəricilərlə qarşılıqlı əlaqəsi
Cəmiyyətin iqtisadi vəziyyətinə xarakteristika vermək üçün kompleks
göstəricilər sistemindən istifadə olunur. Lakin bu sistemdə başlıca meyarı
ayırmaq olar və bu, ümummilli məhsul (ÜMM) və ya ümumi daxili məh
suldur (ÜDM).
Ümummilli məhsul ölkə daxilində və onun hüdudlarından kənarda
milli iqtisadiyyata mənsub olan iqtisadi vahidlərdə bir il ərzində istehsal
olunmuş son məhsulların və xidmətlərin bazar dəyərinin toplusudur.
Lakin Midi hesablar sistemində (MHS-də) nəzərdə tutulan və həyata
keçirilən işlərin mərkəzində ÜMM deyil, dünya təcrübəsində özünü
doğrultmuş və ölkələrin əksəriyyətində hesablanan ÜDM durur.
ÜDM-in tərkibinə hansı ölkənin mülkiyyətində olmasından və mül
kiyyət formasından asılı olmayaraq hesablama aparılan ölkədə fəaliyyət
göstərən iqtisadi vahidlər (rezidentlər) tərəfindən son istifadə üçün isteh
sal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin bazar dəyəri daxil edilir.
ÜDM təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin son nəticələrini
səciyyələndirən makroiqtisadi təhlildə və beynəlxalq müqayisələrdə geniş
istifadə olunan ən mühüm göstəricidir. Çünki ÜDM istehsal edilmiş və
son istehlaka gedən əmtəə və xidmətlərin dəyərini ifadə edir, istehsal
prosesində istifadə olunan aralıq məhsulların (xammal, material, yanacaq,
enerji, toxum, yem, yük nəqliyyatının, topdansatış ticarətin, kommersiya
və maliyyə xidmətləri və i. a.) dəyəri onun tərkibinə daxil edilmədiyinə
görə təkrar uçotaalmalara yol verilmir. İkincisi, ÜDM daxili məhsuldur.
Ona görə ki, o, hansı ölkəyə və hansı mülkiyyət formasına mənsub olma
sından asılı olmayaraq ölkə daxilində fəaliyyət göstərən təsərrüfat sub
yektləri (rezidentlər) tərəfindən istehsal olunan məhsulu səciyyələndirir.
Rezidentlərə milli mənsubiyyətindən və vətəndaşlığından asılı olmayaraq
ÜDM-in hesablandığı ölkənin iqtisadi ərazisində fəaliyyət göstərən bütün
təsərrüfat vahidləri (müəssisələr və ev təsərrüfatları) aid edilir. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin iqtisadi ərazisində qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş müddətdən az olmamaqla fəaliyyət göstərən, yaxud da
yaşayan təsərrüfat vahidləri və vətəndaşlar rezident hesab olunurlar.
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Ölkənin iqtisadi ərazisi onun coğrafi ərazisindən fərqlənir. Milli
hesablar sistemində iqtisadi əraziyə dövlətin inzibati idarəçiliyi altında
olan və əhalinin, əmtəə və kapitalın sərbəst hərəkətinə imkan verən ərazi
daxildir. Hava yolları, ərazi suları və beynəlxalq sulardakı kontinental
şelflər də iqtisadi əraziyə aid edilir. Başqa ölkələrdəki “ərazi anklavları”
da iqtisadi ərazi hesab olunur. Bu, başlıca olaraq başqa ölkənin ərazisində
yerləşən, lakin həmin ölkənin icarə və ya mülkiyyət hüquqi ilə elmi, dip
lomatik və digər məqsədlər üçün istifadə olunan torpaq sahəsidir. Anklavlarda ölkənin xarici səfirlikləri, konsulluqları, ticarət və başqa nüma
yəndəlikləri yerləşdirilə bilər. Başqa ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların
ərazi anklavları onların yerləşdikləri ölkənin iqtisadi ərazisinə daxil edil
mir. Korporasiyalar və qeyri-kommersiya təşkilatları hansı ölkədə yara
dılıb və qeydə alınıblarsa, həmin ölkənin rezidenti hesab olunurlar. Kor
porasiyaların uzun müddət xaricdə fəaliyyət göstərən şöbələri, ofisləri,
istehsal sahələri yerləşdikləri ölkənin rezidentləri hesab olunurlar.
Nəhayət ÜDM ümumi məhsuldur. Çünki o, istehlak olunmuş əsas
kapitalla birlikdə hesablanır. Əsas kapitalın istehlakı dedikdə, hesabat
dövründə onun tərkib ünsürlərinin (binaların, tikililərin, maşın və
avadanlıqların və s.) fiziki və mənəvi aşınması nəzərdə tutulur.
Daxili məhsul nəzəri cəhətdən istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri
çıxılmaqla, xalis formada hesablanmalıdır. Deməli, ÜDM-dən istehlak
olunmuş əsas kapitalın dəyəri çıxıldıqda xalis daxili məhsul (XDM)
almır. Lakin MHS-nin prinsiplərinə uyğun olaraq istehlak olunmuş əsas
kapitalın dəyərini müəyyən etmək təsəvvür olunduğu qədər də asan
məsələ deyildir. Çünki əsas kapitalın istehlakı haqqında mühasibat
uçotunun məlumatları MHS-nin tələblərinə cavab vermir. Ona görə ki,
əsas kapital MHS-də tövsiyə olunan bərpa dəyəri ilə deyil, bir qayda
olaraq tam ilk dəyərlə qiymətləndirilir və amortizasiya ayırmaları da buna
əsasən hesablanır. Digər tərəfdən, ölkələrin hamısı belə bir hesablama
aparmır, aparanlar isə müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Bütün
bunlara görə ölkələr arasında müqayisə aparmaq üçün ÜDM-dən istifadə
olunması daha məqsədəuyğundur.
Odur ki, ÜDM-dən beynəlxalq miqyasda istehsalın həcminin, əhalinin
həyat səviyyəsinin, iqtisadi artım sürətinin hesablanmasında, habelə bir
sıra göstəricilərin səviyyəsinin (dövlət büdcəsi kəsirinin, yaxud da
təhsilin, səhiyyənin saxlanması və inkişaf etdirilməsinə, ölkənin müda
fiəsi üçün ayrılan xərclərin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi və i. a.)
müəyyən edilməsində istifadə olunur. Ona görə də BMT, BVF, Dünya
Bankı, AYIB və dünyanın digər nüfuzlu qurumları ölkələr arasında

müqayisə apararkən bu göstəricidən istifadə olunmasını tövsiyə edirlər.
Aydın məsələdir ki, ölkə öz iqtisadiyyatını qapalı şəkildə inkişaf etdir
səydi, başqa sözlə, digər ölkələrlə heç bir əlaqə yaratmasaydı, onlarla
əməkdaşlıq etməsəydi, onda ÜDM rezidentlərin istehsaldan əldə etdikləri
ümumi gəlirin cəminə bərabər olardı. Lakin hər bir ölkə dünyanın digər
ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir, daha dəqiq desək, digər
ölkələrdən bu və ya digər formada gəlir əldə edir və öz gəlirlərinin bir
hissəsini onlara verir. Bütün bu gəlirlər nəzərə alındıqda ümumi milli
gəlir (ÜMG) hesablanmış olur. Bir zamanlar bu, ümummilli məhsul
adlandırılırdı. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, rezidentlərin istehsalda
iştirakdan və sahibi olduqları mülkiyyətdən əldə etdikləri ilkin gəlirlərin
toplusu kimi bu, onun mahiyyətini düzgün əks etdirmirdi. Odur ki, MHSnin 1993-cü il variantında onun ümumi milli gəlir (ÜMG) adlandırılması
tövsiyə olunur.
Beləliklə, MHS-də ümumi daxili məhsul (ÜDM), xalis daxili məhsul
(XDM), ümumi milli gəlir (ÜMG) və xalis milli gəlir (XMG)
kateqoriyalarından istifadə olunur. Bunların arasında qarşılıqlı əlaqə
vardır və onu aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
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ÜDM

-

istehlak edilmiş əsas
kapitalın dəyəri

= XDM

ÜDM

+

qalan dünyadan əldə
edilən ilkin gəlirlərin
qalığı

= ÜMG

XDM

+

qalan dünyadan əldə
edilən ilkin gəlirlərin
qalığı

= XMG

ÜMG

-

istehlak edilmiş əsas
kapitalın dəyəri

= XMG

9.2. Ümumi daxili məhsulun istehsal metodu ilə hesablanması
Ümumi daxili məhsul aşağıdakı üç metodla hesablanır: 1) istehsal
metodu; 2) son istifadə metodu; 3) bölgü metodu.
ÜDM-i istehsal metodu ilə hesablamaq üçün sahələr, yaxud da böl
mələrdə fəaliyyət göstərən bütün istehsal vahidlərində yaradılmış əlavə
dəyər haqqında məlumatlar cəmlənir. Ümumi əlavə dəyər istehsal edilmiş
əmtəələrin və göstərilmiş xidmətlərin (ümumi buraxılış) dəyəri ilə isteh

sal prosesində tamamilə istehlak olunmuş əmtəə və xidmətlərin (aralıq
istehlak) dəyəri arasındakı fərq kimi hesablanır. Ümumi buraxılış dedik
də, nəzərdən keçirilən dövrdə iqtisadi vahidlər (rezidentlər) tərəfindən is
tehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyəri nəzərdə tutulur. MHS-də
müəyyən olunduğu kimi, ümumi buraxılış anlayışına aşağıdakılar
daxildir:
- hansı məqsəd üçün istifadə edilməsindən asılı olmayaraq bütün əm
təələr (həm özünün istehsalı olmayan məhsullardan başqa iqtisadi vahid
lərə göndərilmiş əmtəələr, həm də istehsalçının maddi dövriyyə vəsaitləri
ehtiyatının artımı da daxil olmaqla özünün son istehlakı, yaxud da yığım
üçün istehsal edilmiş məhsullar);
- digər institusional iqtisadi vahidlərə göstərilən xidmətlər, xüsusilə
də dövləti idarəetmə orqanları və qeyri-kommersiya xidmətləri;
- e v təsərrüfatlarının özlərinin öz mənzillərinə xidmət etmələri və
muzdla tutulmuş ev qulluqçularının göstərdikləri xidmətlər. Ev təsərrü
fatlarının üzvü olan şəxslərin bir-birilərinə göstərdikləri pulsuz ev xid
mətləri (yeməyin hazırlanması, paltarın yuyulması, evin təmizlənməsi, ev
avadanlıqlarının təmiri və i.a.) MHS-də istehsal dairəsinə daxil edilmir.
Məlum olduğu kimi, elə sahələr və fəaliyyət növləri vardır ki, onlar
heç bir statistik hesabatda öz əksini tapmır. Buna statistikada “nəzarət
oluna bilməyən iqtisadiyyat” deyilir. Birbaşa nəzarət oluna bilməyən iqti
sadi fəaliyyətin bütün növləri xüsusi metodların köməyilə qiymətləndirilir
və əmtəə və xidmətlərə daxil edilir.
Ümumi buraxılışın aşağıdakı növləri vardır: 1) bazar üçün ümumi
məhsul buraxılışı; 2) özünün son istehlakı (istifadəsi) üçün istehsal
olunan məhsullar; 3) digər qeyri-bazar məhsulları.
Bazar üçün istehsal olunan məhsullara aşağıdakılar daxildir:
- satış, yaxud da barter yolu ilə iqtisadi cəhətdən sərfəli qiymətlərlə
reallaşdırılan əmtəə və xidmətlər;
- işçilərə əmək haqqı olaraq natura formasında verilən əmtəə və xid
mətlər;
- müəssisənin bir struktur bölməsində (müstəqil balansa malik, yaxud
da ayrıca uçot vahidi olan bölmədə) istehsal olunan və həmin dövrdə,
yaxud da gələcəkdə özündəki başqa bir struktur bölməsinə göndərilən
(məsələn, müəssisənin yardımçı təsərrüfatında istehsal olunan və həmin
müəssisəyə məxsus yeməkxanaya, uşaq müəssisələrinə, istirahət evlərinə
verilən) əmtəə və xidmətlər;
- istehsalçının maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatına daxil edilən və yu
xarıda göstərilən bütün məqsədlər - birinci növbədə bazar üçün nəzərdə
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tutulan hazır məhsul və bitməmiş istehsal.
Özünün son istehlakı (istifadəsi) üçün istehsal olunan məhsullara
iqtisadi vahidlərin özlərinin son istehlakı, yaxud da yığım üçün istehsal
olunan (məsələn, fermer, kəndli, yaxud da əhalinin həyətyanı təsərrüfat
larında bu məqsəd üçün istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı və digər
məhsullar; təsərrüfat üsulu ilə həyata keçirilən tikinti; özünün xüsusi
mənzilində yaşaması üçün özünün özünə göstərdiyi xidmətlər; ev
qulluqçularının haqqı ödənilən xidmətləri və i. a.).
Digər qeyri-bazar məhsullarına aşağıdakılar daxildir:
- bütövlükdə cəmiyyətə göstərilən xidmətlər də daxil olmaqla (məsə
lən, pulsuz təhsil və tibbi xidmət, dövləti idarəetmə orqanları və ölkənin
müdafiəsi ilə əlaqədar xidmətlər və i. a.) pulsuz, yaxud da bir o qədər də
iqtisadi əhəmiyyəti olmayan qiymətlərlə digər institusional vahidlərə
verilən əmtəə və xidmətlər;
-istehsal prosesində istifadə olunmaq üçün qeyri-bazar məhsulları
istehsalçılarına məxsus bir müəssisənin (məsələn, büdcə təşkilatlarına
məxsus olub, kadrların ixtisasının artırılması ilə məşğul olan tədris
müəssisələrinin xidməti) digər müəssisəyə verdiyi əmtəə və xidmətlər;
- qeyri-bazar istehlakı üçün nəzərdə tutulan və istehsalçının maddi
d ö v r iy y ə v ə sa itlə ri ehtiyatlarına əla v ə edilmək məqsədilə ayrılan hazır
məhsullar və bitməmiş istehsal.
Bazar üçün məhsul və xidmətlərin buraxılışını (bazar üçün istehsal
olunan əmtəə və xidmətləri) əsas qiymətlərlə, bu mümkün olmadıqda isə
istehsalçının müəyyən etdiyi qiymətlərlə qiymətləndirmək məqsədəuy
ğundur. Əsas qiymətlər dedikdə, istehsalçdar tərəfindən əmtəə və xid
mətlərin istifadəçilərə satdıqları qiymətlər nəzərdə tutulur. Bu qiy
mətlərə məhsullara görə verilən subsidiyalar əlavə edilir, məhsullara qo
yulan və ödənilməli olan hər cür vergilər isə onun üzərindən çıxılır. İsteh
salçı qiyməti dedikdə isə onun (yəni istehsalçının) əmtəə və xidmətləri
satarkən müəyyən etdiyi qiymətlər başa düşülür. Bu qiymətlərdən məh
sullara görə müəyyən edilmiş və ödənilməli olan vergilər (əlavə dəyər
vergisi və idxala qoyulan vergilərdən başqa) əlavə edilir, məhsullara görə
verilən subsidiyalar isə onun üzərindən çıxılır. Məhsullara qoyulan ver
gilər müəssisələr tərəfindən istehsal edilən, satılan, yaxud da idxal olunan
əmtəə və xidmətlərin miqdarına və ya dəyərinə mütənasib olaraq alman
vergilərdir. Buna daha geniş yayılmış aşağıdakı vergilər daxildir:
- əlavə dəyər vergisi (ƏDV) və ona bənzər vergilər;
- aksizlər;
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- satılan, satın alınan məhsullara qoyulan vergilər, dövriyyə vergisi;39
- ayrı-ayrı xidmət növləri (nəqliyyat, rabitə, sığorta, reklam xidmət
ləri; əyləncəli oyunlar, proqramlar və lotereya biletləri, idman tədbirləri)
ilə əlaqədar vergilər;
- fıskal inhisar mənfəətinə görə alman vergilər (istehsal və müəyyən
növ əmtəə və xidmətlərin bölgüsü üzərində müəssisələrin qanunla
müəyyən edilmiş inhisarla əlaqədar əldə etdikləri vəsait);
- idxal və ixracla əlaqədar qoyulan vergilər, gömrük rüsumu.
Məhsullara görə verilən subsidiyalar - rezident müəssisələr tərəfindən
İstehsal edilən, satılan, yaxud da idxal olunan əmtəə və xidmətlərin
miqdarına və ya dəyərinə mütənasib olaraq verilən vəsait deməkdir.
Bunlara baş verən zərərin dövlət büdcəsindən müəssisələrə ödənilməsi
(bu, onların istehsal etdikləri məhsulların satış qiymətlərinin orta istehsal
xərclərindən aşağı olması nəticəsində baş verir), idxal və ixraca görə
verilən subsidiyalar və s. aiddir.
Özünün son istifadəsi üçün istehsal olunan əmtəə və xidmətlər oxşar
bazar məhsullarının əsas qiymətləri ilə qiymətləndirilir.
Ev təsərrüfatlarına xidmət edən dövləti idarəetmə müəssisələri və
qeyri-kommersiya təşkilatlarının göstərdikləri qeyri-bazar xidmətləri əsas
kapitalın istehlakı da daxil olmaqla həmin təşkilatların cari xərcləri ilə
qiymətləndirilir.
Aralıq istehlak dedikdə, digər əmtəə və xidmətləri istehsal etmək üçün
həmin dövrdə istehlak olunmuş əmtəələrin (əsas fondlar istisna olmaqla)
və göstərilmiş bazar xidmətlərinin dəyəri nəzərdə tutulur. Bunlara
konkret olaraq aşağıdakılar daxil edilir:
1)
sərf olunan xammal və materialların, yanacağın, enerjinin, toxu
mun, yemlərin (satın alınmış və öz istehsalı), qida məhsullarının, kimyəvi
vasitələrin, dəftərxana ləvazimatlarının, xüsusi geyimlərin və s. dəyəri; 2)
digər müəssisələr və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən görülən işlərin və gös
tərilən xidmətlərin (təmir işləri, nəqliyyat, rabitə, hesablama mərkəzləri
nin, kommunal təsərrüfatlarının, habelə reklam, bank, sığorta, hüquqşü
nas və məsləhətçilərin göstərdikləri xidmətlərin dəyəri və s.) dəyəri.
Aralıq istehlak əmtəə və xidmətlər istehsal prosesinə daxil olduğu
anda (məqamda) qüvvədə olan alıcı qiyməti ilə qiymətləndirilir. Bu
qiymətə ticarət-nəqliyyat əlavələri və məhsullara qoyulan vergilər (əlavə
dəyər vergisindən başqa) daxil edilir, məhsullara görə verilən subsidiyalar
isə onun üzərindən çıxılır.
39 Bəzi ölkələrdə hələ də dövriyyə vergisindən istifadə olunur.
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Ümumi əlavə dəyər hesablanarkən maliyyə vasitəçilərinin göstərdikləri
xidmətin dolayı yolla müəyyən edilən aralıq istehlakı nəzərə alınmalıdır.
Bu xidmətlərin dəyəri maliyyə vasitəçilərinin (məsələn, bankların) aldıqları
və verdikləri faiz məbləğləri arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Və bu,
prinsipcə bütün müştərilərə - müəssisələrə, ev təsərrüfatlarına, rezidentlərə
və qeyri-rezidentlərə şamil edilir. Ona görə də bu, onların arasında bölüş
dürülməli və müvafiq olaraq müəssisələrin aralıq, ev təsərrüfatlarının isə
son istehlakında və xidmətlərin ixracında göstərilməlidir. Bu, MHS-nin
1993-cü il variantındakı tələblərə uyğun gəlir. Lakin, bu cür hesablama
metodikasından hələ istifadə olunmur, o, baxılma mərhələsindədir və buna
görə də ölkələrin əksəriyyətində köhnə metoddan istifadə edilir. Köhnə
metoda uyğun olaraq maliyyə vasitəçilərinin göstərdikləri və dolayı yolla
ölçülən bütün xidmətlər ümumi buraxılışı sıfıra bərabər olan şərti vahidlə
aralıq istehlaka aid edilir. Beləliklə, bütün bölmələrin, yaxud da sahələrin
ümumi əlavə dəyərinin cəmi maliyyə vasitəçilərinin dolayı yolla müəyyən
edilən xidmətlərinin dəyəri qədər azaldılmalıdır.
Lakin ÜDM-i bazar qiymətləri ilə qiymətləndirmək üçün bu, kifayət
deyildir. Bunlarla yanaşı, məhsullara qoyulan xalis vergilər də nəzərə alın
malıdır. Başqa sözlə, sahələrin, yaxud da bölmələrin ümumi əlavə dəyərinə
daxil edilməmiş məhsullara görə vergiləri əlavə etmək və ümumi əlavə də
yərə daxil edilmiş məhsullara görə alman vergiləri onun üzərindən çıxmaq
lazımdır. Məhsullara qoyulan belə vergilərə hər şeydən əvvəl idxala görə
alman və ümumi əlavə dəyərə daxil edilməmiş əlavə dəyər vergisini aid
etmək olar. Bundan başqa, ümumi əlavə dəyər MHS-nin 1993-cü il varian
tında tövsiyə olunduğu kimi əsas qiymətlərlə hesablandıqda, məhsullara
görə alınan bütün vergiləri (aksizlər, ixrac vergisi, satış vergisi, dövriyyə
vergisi və i. a.) onun üzərinə əlavə etmək lazımdır. Çünki onlar bu zaman
ÜƏD-də nəzərə alınmamış olurlar. Əksinə, məhsullara görə verilən
subsidiyalar (idxala görə verilən subsidiyalardan başqa) əsas qiymətlərlə
sahələrin, yaxud da bölmələrin ümumi əlavə dəyərinə daxil edilir və buna
görə də bazar qiymətləri ilə hesablanan ÜDM-dən çıxılmalıdır.
Beləliklə, fikrimizi konkretləşdirməklə aşağıdakıları demək olar:
ÜDM-i istehsal metodu ilə hesablamaq üçün ölkə üzrə bütövlükdə əmtəə
və xidmətlərin ümumi buraxılışından (ƏXÜB) aralıq istehlakı (Aİ)
çıxmaq lazımdır. Yəni:
ƏXÜB - Aİ = ÜDM.
Məsələn, 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasında məhsul və xidmət
lərin ümumi buraxılışı cari qiymətlərlə 74455,2 mln. manata, aralıq
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istehlak isə 23780,2 mln. manata bərabər olmuşdur.40 Düsturda rəqəmləri
yerinə yazmaqla ölkəmizdə 2012-ci ildə istehsal edilmiş ÜƏD-i aşağıdakı
kimi hesablamaq olar:
ÜƏD = ƏXÜB - Aİ = 74455,2 - 23780,2 = 50675 mln. manat.
ÜDM-i istehsal metodu ilə iqtisadiyyatın bütün sahələrində yaradılmış
əlavə dəyəri cəmləmək yolu ilə də hesablamaq olar. Bu isə o deməkdir ki,
əsas qiymətlərlə ÜDM əsas qiymətlərlə iqtisadiyyatın bütün sahələrində
yaradılmış əlavə dəyərin cəminə bərabər olmalıdır. Bunu belə ifadə etmək
olar:
Əsas qiymətlərlə ÜDM = Əsas qiymətlərlə I ÜƏD
Ayrı-ayrı sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərin ümumi kəmiyyətinin
hesablanması üçün istifadə olunan əsas qiymətlər dedikdə, məhsullara
qoyulan vergilərin daxil edilmədiyi, lakin subsidiyaların daxil edildiyi
qiymətlər nəzərdə tutulur. ÜDM-i bazar qiymətləri ilə hesablamaq üçün
subsidiyalar çıxılmaqla ÜƏD-in üzərinə məhsullara və idxala görə alman
vergiləri əlavə etmək lazımdır:
Bazar qiymətləri ilə ÜDM

= L ÜƏD -

Məhsullara və idxala görə verilən +
subsidiyalar

Məhsullara və idxala
görə alman vergilər

Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ildə əsas qiymətlərlə 49026,0
mln. manatlıq ÜƏD yaradılmış, məhsullara və idxala görə 127,0 mln.
manatlıq subsidiya verilmiş, məhsullara və idxala görə 3460,0 mln.
manatlıq vergi alınmışdır. Düsturda rəqəmləri yerinə yazmaqla
ölkəmizdə 2011-ci ildə əsas qiymətlərlə yaradılmış ÜDM-i aşağıdakı
kimi hesablamaq olar:
ÜDM - 49026,0 - 127,0 + 3460,0 - 52359,0 mln. manat.
ÜDM-in istehsal metodu ilə hesablanması ölkədə gedən prosesləri
təhlil etməyə, son məhsulun yaradılmasında hər sahənin və ya bölmənin
rolunu aydınlaşdırmağa, iqtisadiyyatın sahə strukturunu müəyyənləş
dirməyə imkan verir.

40 Azərbaycanın statistik göstəriciləri, 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı. 2013. s. 375.
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9.3. Ümumi daxili məhsulun son istifadə metodu ilə hesablanması
ÜDM son istifadə metodu ilə aşağıdakıların cəmi kimi müəyyən edi
lir: 1) əmtəə və xidmətlərin son istehlak xərcləri; 2) ümumi yığım
(qənaət); 3) əmtəə və xidmətlərin ixrac-idxal qalığı.
Əmtəə və xidmətlərin son istehlak xərcləri dedikdə, ev təsərrüfatları rezidentlərin istehlak malları və xidmətlərinə, habelə dövləti idarəetmə
müəssisələri (büdcə təşkilatları) və ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyrikommersiya təşkilatlarının fərdi və kollektiv istehlakı ödəyən əmtəə və
xidmətlərə sərf etdikləri xərclər nəzərdə tutulur. Belə qruplaşdırma son
istehlak xərclərinin kim tərəfindən maliyyələşdirilməsi haqqında fikir
söyləməyə imkan verir.
Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərclərinə aşağıdakılar daxildir:
1) istehlak malları (əmtəələri) və xidmətlərinin satın alınmasına sərf
olunan xərclər; 2) əmək ödənişləri formasında, natura ifadəsində alınmış
əmtəə və xidmətlərin, hədiyyələrin istehlakı; 3) ev təsərrüfatları tərəfin
dən özlərinin son istehlakı üçün istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin
istehlakı. Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərclərinə rezidentlərin ezamiy
yə, turist səfərləri dövründə xaricdən satın aldıqları əmtəə və xidmətlər
daxil edilməli, qeyri-rezidentlərin gəldikləri ölkədə eyni formada satın
almaları isə onun üzərindən çıxılmalıdır. Ev təsərrüfatlarının son istehlak
xərcləri onların öz gəlirləri hesabına istehlak malları (əmtəələri) və
xidmətlərinə faktiki ödədikləri vəsaitlə müəyyən edilir.
Dövləti idarəetmə müəssisələrinin və ev təsərrüfatlarına xidmət
edən qeyri-kommersiya təşkilatlarının son istehlak xərcləri aşağıdakı
kimi müəyyən olunur: əsas kapitalın istehlakı da daxil olmaqla, bu
müəssisələrin saxlanmasına sərf edilən cari xərclərdən bazar qiymətləri
ilə əmtəə və xidmətlərin satışından və istehlakçılar tərəfindən onların
dəyərinin qismən ödənilən hissəsindən41 əldə etdikləri gəlirlər çıxılır və
alınan nəticənin üzərinə pulsuz, yaxud da bir o qədər də iqtisadi əhəmiy
yət kəsb etməyən qiymətlərlə ev təsərrüfatlarına vermək məqsədilə bu
müəssisələrin bazar üçün məhsul istehsal edən iqtisadi vahidlərdən satın
aldıqları əmtəə və xidmətlərin dəyəri, habelə ev təsərrüfatlarının dövlət
sosial sığorta fondunun vəsaiti hesabına əldə etdikləri əmtəə və xidmət
lərin (əlillərə verilən avtomobillərin, əl arabalarının, benzinin dəyərinin
ödənilməsi) dəyəri əlavə olunur.
41 Burada kim tərəfindən ödənilməsindən asılı olaraq ev təsərrüfatlarının son istehlak, yaxud da
haqqında söhbət gedən müəssisələrin aralıq istehlak xərclərində hesaba alınmış xərclər nə
zərdə tutulur.
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Büdcə təşkilatlan (təhsil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət və incə
sənət), habelə ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya müəs
sisələri əmtəə və xidmətləri fərdi istehlak üçün təqdim edirlər. Ev təsər
rüfatları bunlardan özlərinin şəxsi istehlakımn ödənilməsi üçün istifadə
edirlər. Kollektiv istehlak, başqa sözlə, bütövlükdə cəmiyyət üçün
xidmətlərin göstərilməsi büdcə təşkilatları, idarəetmə və ölkənin müda
fiəsini təmin edən orqanlar, elmi müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir.
Artıq qeyd olunduğu kimi, MHS-nin 1993-cü il variantında son
istehlaka xarakteristika vermək üçün əmtəə və xidmətlərdən kimlərin
faktiki istehlak etməsini səciyyələndirən göstərici kimi “faktiki son isteh
lak” göstəricisindən istifadə edilir. Bu göstərici maliyyələşdirilmə mənbə
yindən asılı olmayaraq ev təsərrüfatları - rezidentlər tərəfindən fərdi
istifadə üçün əldə edilən bütün əmtəə və xidmətlərin və dövləti idarəetmə
orqanlarının bütövlükdə cəmiyyətə göstərdikləri kollektiv xidmətlərin
dəyərini xarakterizə edir.42 Ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyrikommersiya təşkilatlarının göstərdikləri xidmət şərti olaraq fərdi xidmət
hesab olunur və natura ifadəsində sosial transfertlərə aid edilir. Bu
təşkilatlar üçün faktiki son istehlak göstəricisi yoxdur.
Ona görə ki, ev təsərrüfatlarının natura formasında aldıqları sosial
transfertlərin kəmiyyəti onlara (ev təsərrüfatlarına) xidmət edən dövləti
idarəetmə və qeyri-kommersiya təşkilatlarına verilmiş transfertlərin
cəminə bərabərdir. Bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə faktiki son istehlak və
son istehlaka sərf olunan xərclər bir-birinə bərabər olmalıdır.
Ümumi yığım cari dövrdə istehsal edilmir. Lakin istehlak olunmamış
əmtəə və xidmətlərin rezidentlər tərəfindən xalis alqışı (xaricolma çıxıl
maqla) deməkdir. Ümumi yığıma əsas kapitalın ümumi yığımı, maddi
dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi və qiymətlilərin xalis alqışı
daxildir.
Əsas kapitalın ümumi yığımı gələcəkdə istehsal prosesində yeni gəlir
yaratmaq üçün institusional vahidlər - rezidentlər tərəfindən əsas kapital
obyektlərinə vəsait qoyuluşu deməkdir. Əsas kapitala istehsal prosesində
uzun müddət ərzində dəfələrlə iştirak edən, öz dəyərini istehsal olunan
məhsullara xidmətetmə müddətində amortizasiya ayırmaları formasında
tədriclə, hissə-hissə keçirən bina və tikililər, maşın və avadanlıqlar, nəq
liyyat vasitələri, cins mal-qara, südlük və iş heyvanları, bağlar, üzüm
lüklər və digər çoxillik əkmələr; geoloji-kəşfiyyat, proqram təminatı və
EHM üçün məlumat bazaları; ədəbi-bədii əsərlərin (çoxaldılmaq üçün
42 Bu barədə dərs vəsaitinin “Milli hesablar sistemi” fəslində ətrafh bəhs olunur.
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əsas olan filmlər, səsyazmalar, əlyazmalar) orijinalları daxildir. Geolojikəşfiyyat işlərinə EHM-in proqram təminatının yaradılması və alqışına
sərf olunan xərclərin, ədəbi-bədii əsərlərin orijinallarının əsas kapitala aid
edilməsi onunla əsaslandırılır ki, onların nəticələri istehsal prosesində
dəfələrlə və uzun müddət iştirak edir.
Əsas kapitalın ümumi yığımı əldə edilən yeni əsas kapital ünsür
lərinin və mövcud olan əsas kapitalın dəyərindən xaric olan əsas
kapitalın dəyərini çıxmaq yolu ilə müəyyən edilir. Aktivlərin alqısma
onların satın alınması, barter və natura ifadəsində kapital transfertlərin
alqışı, özünün istifadə etməsi üçün istehsal olunan əsas kapital və əsaslı
təmir işləri daxildir. Aktivlərin xaric olması mənfi işarə ilə göstərilir.
Əsas kapitalın ümumi yığımının tərkib ünsürləri aşağıdakı kimi
qiymətləndirilir:
1) əsas kapital satın alındıqda - satmalma (əldə edilmə) qiyməti ilə,
(buna alıcı qiyməti də deyilir). Bu qiymətə mülkiyyət hüququnun veril
məsi ilə əlaqədar olan bütün xərclər (vəkillərin, daşınmaz əmlakla əlaqə
dar əməliyyatların aparılması müqabilində müvəkillərin və digər vasitə
çilərin göstərdikləri xidmətlərin dəyəri, komisyon haqqı və rüsumlar,
vergilər və i. a.) daxildir;
2) özünün xüsusi istifadəsi üçün istehsal etdiyi əsas kapital - əsas
qiymətlərlə, yaxud da onun istehsalına sərf olunan xərclərlə.
İstehsalın məhsulu olmayan aktivlərin yaxşılaşdırılması və onlara
olan mülkiyyət hüququnun başqasına keçməsi ilə əlaqədar olaraq sərf
edilən xərclər də əsas kapitalın ümumi yığımına daxil edilir. İstehsalın
məhsulu olmayan aktivlərə adından göründüyü kimi, istehsalın nəticəsi
olmayan aktivlər, məsələn, torpaq, yerin təki və digər təbii resurslar,
həmçinin patentlər, lisenziyalar və s. aiddir. Onlar əsas kapitalın tərkibinə
daxil olmasalar da, onların yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar görülən işlər
(meliorasiya işləri, şaxtaların, meşə sahələrinin, plantasiyaların, bağların
və kənd təsərrüfatına yararlı digər torpaq sahələrinin genişləndirilməsi ilə
əlaqədar işlər), digər vahidlərə verilməsi ilə əlaqədar olaraq göstərilən
xidmətlər istehsal fəaliyyəti hesab edilir. Və buna görə də onların də
yəri əsas kapitalın ümumi yığımına daxil edilir.
Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi dedikdə, istehsal
ehtiyatlarının, bitməmiş istehsalın, hazır məhsulların və yenidən satış
üçün nəzərdə tutulan məhsulların (əmtəələrin) dəyərinin dəyişməsi nəzər
də tutulur. Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyərinin dəyişməsi
ehtiyat üçün ayrılan məhsulların dəyəri ilə ehtiyatdan çıxarılmış məhsul
ların dəyəri arasındakı fərq kimi müəyyən edilməlidir. Və həm də bu
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zaman məhsullar ehtiyat üçün ayrılan və ehtiyatdan götürülən məqamda
mövcud olan qiymətlərlə qiymətləndirilməlidir. Lakin təcrübədə hesabat
dövrü ərzində ehtiyat üçün ayrılan və ehtiyatda olan məhsullardan
götürülən məhsullar haqqında informasiya almaq olduqca çətindir. Odur
ki, ehtiyatların dəyişməsi müəssisələrin hesabatlarında dövrün əvvəlinə
və axırına olan məlumatlara əsasən onların arasındakı fərq kimi müəyyən
edilir. Başqa sözlə, dövrün axırma olan məlumatdan dövrün əvvəlinə olan
məlumat çıxılmaqla ehtiyatlarda baş verən dəyişiklik müəyyənləşdirilir.
Bu zaman ehtiyatların saxlanmaqda (ehtiyatda) olduqları müddətdə qiy
mətlərin dəyişməsinin onların dəyərinin dəyişməsinə təsirini aradan
qaldırmaq lazımdır.
Qiymətlilərin xalis alqışı - istehsal, yaxud da istehlak olunmaq üçün
deyil, dəyərin qorunub saxlanması üçün satın alman predmetlərə aid olan
kateqoriyadır. Bunlara zaman keçdikcə qiyməti (dəyəri) artmağa doğru
gedən qiymətli metallar və qiymətli daşlar (külçə qızıldan və sənayedə
istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan qızıl və qiymətli daşlardan başqa),
zərgərlik məmulatları, əntiq şeylər, kolleksiyalar və i. a. aiddir. Bu gös
tərici qiymətlilərin alqışı ilə satqısı (xaric olması) arasındakı fərq kimi
müəyyən edilir.
Əmtəə və xidmətlərin ixrac və idxalı - hər bir ölkənin dünyanın digər
ölkələri ilə apardığı ixrac-idxal əməliyyatları deməkdir. Əmtəə və
xidmətlərin ixracı və idxalı ölkədən aparılan və ölkəyə gətirilən əmtəə və
xidmətlərin dəyəri arasındakı fərqi göstərir. Ölkə üzrə ixrac və idxal
olunan əmtəə və xidmətlər FOB və ya ixracatçının franko-sərhəd
qiyməti ilə qiymətləndirilir. Xarici iqtisadi fəaliyyət statistikasında əm
təə və xidmətlərin ixrac və idxal olunmasının uçota alınması ilə yanaşı,
MHS-də kömək məqsədi ilə əvəzsiz olaraq humanitar yardım, yaxud da
hədiyyə kimi verilən, qeyri-mütəşəkkil ticarətin, bağlamaların, miqrantların əmlakının dəyəri də əmtəə və xidmətlərin ixrac-idxalına daxil edilir.
Xidmətlərin ixrac-idxalına isə konkret olaraq nəqliyyat, turizm, kommu
nikasiya, tikinti, maliyyə, kompüter, informasiya, reklam, mühasibat
uçotu, idarəetmə ilə əlaqədar məsləhətlərin verilməsi və s. xidmətlər
aiddir.
Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək fikrimizi konkretləşdirməklə
ÜDM-in son istifadə metodu ilə hesablanmasını belə müəyyən etmək
olar: ən sadə şəkildə desək, ÜDM-i son istifadə metodu ilə hesablamaq
üçün bütün iqtisadi bölmələrin son istehlak xərclərini, ümumi yığımını
və xalis ixracını cəmləmək lazımdır.
Son istehlak xərcləri (SIX) aşağıdakı tərkib hissələrdən ibarətdir: a)
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ev təsərrüfatlarının xərcləri; b) dövlət müəssisələrinin xərcləri; c) ev
təsərrüfatlarına xidmət edən ictimai (qeyri-kommersiya) təşkilatların
xərcləri. Dövlət müəssisələrinin xərcləri də kollektiv və fərdi istehlakı
ödəyən xərclərə bölünür.
Ev təsərrüfatlarının son istehlakı əmtəələrin və fərdi xidmətlərin isteh
lakı deməkdir. Milli hesablar sistemində ev təsərrüfatlarına xidmət edən
ictimai təşkilatların bütün xərcləri fərdi xərclər hesab edilir.
Ümumi yığım (ÜY) aşağıdakı tərkib hissələrinə bölünür: a) əsas
kapitalın (əsas fondların) ümumi yığımı; b) maddi dövriyyə vəsaitləri
ehtiyatlarının dəyişməsi; c) qiymətlilərin xalis alqışı.
Xalis ixrac daxili qiymətlərlə əmtəə və xidmətlərin ixracı və idxalı
arasındakı fərq kimi (İx - İ d) hesablanır və ölkənin digər ölkələrlə ticarət
dövriyyəsinə daxil edilir. Beləliklə, son istifadə metodu ilə ÜDM
aşağıdakı düsturla hesablana bilər:
ÜDM = SIX + ÜY + İx - İ d
Bu metod ÜDM-dən istifadənin strukturunu, son istehlakçıların
tələbatının ödənilməsində və ölkənin milli sərvətinin artırılmasında onun
rolunu aydınlaşdırmağa imkan verir.
ÜDM-in son istifadə metodu ilə hesablanmasını Azərbaycan Respub
likası iqtisadiyyatını səciyyələndirən faktiki statistik rəqəmlərdən istifadə
etməklə nümayiş etdirək. Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ildə son
istehlak xərcləri 24679,7 mln. manat, əsas fondların ümumi yığımı
10508,9 mln. manat, məhsul və xidmətlərin xalis ixracı isə 15156,4 mln.
manat olmuşdur.43 Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi
(+56,0) mln. manata bərabərdir. Düsturda rəqəmləri yerinə yazmaqla son
istifadə metodu ilə ÜDM-i hesablayaq:
ÜDM (bazar qiymətləri ilə) = 24679,7 + 10508,9 + 15156,4 + 56,0 =
50401,0 mln. manat.
İstehsal və son istifadə metodu ilə aparılan hesablama nəticəsində əldə
edilən göstəricilər üst-üstə düşür. Həmin göstəricilər arasında kəskin fərq
olduqda bu, gizli iqtisadiyyatın mövcudluğuna işarə kimi qiymətləndirilə
bilər. Son istifadə metodu ilə hesablanan ÜDM-in tərkibində son istehlak
xərcləri 56,1%-ə, ümumi yığım 18,2%-ə, məhsul və xidmətlərin xalis
ixracı 25,6%-ə bərabərdir.

43 Azərbaycanın statistik göstəriciləri, 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı. 2013. s. 376.
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9.4. Ümumi daxili məhsulun bölgü metodu ilə hesablanması
ÜDM-i bölgü metodu ilə hesablamaq üçün onun tərkibinə institusional
istehsal vahidləri - rezidentlər tərəfindən ödənilən aşağıdakı ilkin gəlir
növləri daxil edilir: 1) muzdlu işçilərin əməyinin ödənilməsi; 2) istehsala
və idxala görə alınan xalis vergilər (istehsala və idxala görə ödənilən
vergilərdən verilmiş subsidiyalar çıxılmaqla); 3) ümumi mənfəət və
ümumi qarışıq gəlirlər.
Muzdlu işçilərin əməyinin ödənilməsi dedikdə, hesabat dövründə
yerinə yetirilmiş işin müqabilində işverənlərin natura və pul formasında
muzdlu işçilərə ödəməli olduqları haqq nəzərdə tutulur. Əməyin ödə
nilməsinin özü də iki hissədən ibarətdir: 1) əmək haqqı; 2) işverənlər
tərəfindən ödənilən sosial sığortaya ayırmalar.
Əmək haqqı - maliyyələşdirilmə mənbəyindən asılı olmayaraq verilən
mükafat və əlavələr də daxil olmaqla natura və pul formasında hesab
lanan bütün ödəmələrdən (qanunvericiliyə uyğun olaraq işçilərə
işləmədikləri iş günləri - növbəti məzuniyyət, bayram günləri və i. a. müqabilində verilən ödəmələr də daxil olmaqla) ibarətdir. Əmək haqqı
vergilər və muzdlu işçilərdən tutulan digər məbləğlər çıxılana qədər
hesablanan məbləğdir. Həm də bu zaman rezident müəssisə və təşkilat
ların işçilərə ödədikləri əmək haqqı nəzərdə tutulur.
Sosial sığortaya ayırmalar işverənlər tərəfindən həyata keçirilir.
Burada məqsəd muzdlu işçilərə gələcəkdə sosial yardım göstərməkdən
ibarətdir. Sosial yardım isə dövlət sosial sığorta orqanları, dövlət və qey
ri-dövlət pensiya fondları, sığorta təşkilatları, ev təsərrüfatlarının işverənləri tərəfindən həyata keçirilir. Bunlar bir qayda olaraq ev təsər
rüfatlarının gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarır və aşağıdakılardan
ibarətdir:
1) xəstələnmə, zədələnmə, uşaq doğulması, əlillik, qocalıq və s. sə
bəblər nəticəsində müalicəyə tələbatın olması;
2) himayədə olan şəxslərin (ər və ya arvadın, uşaqların, ahıl qohum
ların, əlillərin və i.a.) saxlanmasının zəruriliyi;
3) pensiyaya çıxmaq, işsiz qalmaq, xəstələnmək, zədələnmək, uşaq
doğulması nəticəsində ümumiyyətlə, yaxud da tam olmayan iş günü
ərzində işləməyin mümkünsüzlüyü;
4) ailə başçısının vəfat etməsi;
5) təhsil almağa çəkilən xərclərin ödənilməsinin zəruriliyi;
6) az gəlirli ev təsərrüfatlarının (pensiyaçılar, çoxuşaqlı ailələr və
i.a.) mənzil haqqının ödəyə bilmələrinin mümkünsüzlüyü.
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İşverənlər tərəfindən sosial sığortaya faktiki ödənilən və şərti
hesablanan ayırmalar bir-birindən fərqlənir. Sosial sığortaya faktiki
ayırmalar işverənlərin üçüncü tərəfə, yəni sosial sığorta təşkilatlarına
ödəmələrindən ibarətdir. Bu, əhalinin sosial təminatı və sosial sığortası
proqramlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu ödəmələr əhaliyə pensiya
verilməsi və yardım göstərilməsi, işçilərin müalicəsi və istirahətinin
təşkili ilə əlaqədar sərf olunan xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün əsas
vəsait mənbəyidir. Bunlar işverənlər tərəfindən birbaşa sosial sığorta
təşkilatlarına verilsə də, muzdlu işçilərin əməyinin ödənilməsinin tərkib
hissələrindən biridir.
İşverənlərin sosial sığortaya faktiki həyata keçirdikləri ödəmələr onun
(yəni sosial sığortanın) bütün növləri (sosial sığorta fondları, pensiya
fondu, əhalinin sosial müdafiəsi fondu) üzrə əmək haqqı fonduna əsasən
hesablanır. İşverənlərin tibbi sığortaya icbari ödəmələri, habelə müəssisə
lərin öz işçilərinə tibbi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar səhiyyə orqanları
ilə bağladıqları müqaviləyə uyğun olaraq sərf etdikləri xərc də buraya
aiddir. İşverənlərin qeyri-dövlət sığorta şirkətlərinə, yaxud da fondlarına
ayrı-ayrı işçilər üçün ödədikləri könüllü ayırmalar da şəxsi sığorta
vərəqəsinə uyğun olaraq natura formasında əmək haqqı kimi qeyd edilir.
Sosial sığortaya şərti hesablanan ayrılmalar dedikdə, işverənlərin
hazırda işləyən və keçmiş işçilərinə, yaxud da onların himayəsində olan
şəxslərə üçüncü tərəfi, məsələn, sığorta şirkətlərini cəlb etmədən, yaxud
da, xüsusi fond və ya ehtiyat formasında bu məqsəd üçün ayrıca insti
tusional vahid təsis etmədən öz vəsaiti hesabına ödədikləri sosial yardım
lar nəzərdə tutulur. Sığortalama məqsədilə heç bir ödəniş olmasa da, onlar
şərti olaraq müəyyən olunur və muzdlu işçilərin əmək ödənişlərinə daxil
edilir. Bu məqsədlə cari dövrdə işverənlərin işçilərə faktiki verdikləri
sosial yardımların məbləği şərti hesablama kimi qəbul oluna bilər. Bu
şərti yardımlara əmək müqaviləsi başa çatdıqda muzdlu işçilərə verilən
işdənçıxarılma pulu; müəssisənin yenidən qurulması, ləğv edilməsi nə
ticəsində, yaxud ştatlar ixtisar olunarkən işdən çıxarılmış işçilərə
işədüzəlmə dövründə ödənilən məbləğlər əmək qabiliyyətinin itirilməsi
ilə əlaqədar olaraq verilən yardımlar; pensiyalara edilən əlavələr, işçilərə
tədris məzuniyyətləri ilə bağlı ödənişlər; uşağa qulluq edilməsi üçün
qadınlara qismən ödənilən məzuniyyət məbləğləri; müəssisənin göndərişi
ilə təhsil alan tələbə və şagirdlərə verilən təqaüdlər aiddir.
İstehsala və idxala qoyulan vergilər - əmtəə və xidmətlərin istehsalı
və idxalı, yaxud da istehsal amillərindən istifadə ilə əlaqədar olaraq
istehsal vahidlərindən dövləti idarəetmə orqanlarının aldıqları icbari
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əvəzsiz və geri qaytarılmayan tədiyələrdən ibarətdir. Bunlar ona görə
əvəzsiz hesab olunur ki, dövlət, ödənişi həyata keçirən fərdi vahidə onun
müqabilində heç bir şey vermir. Lakin vergilər yolu ilə toplanmış vəsait
dən digər vahidlərə verilə, yaxud da bütövlükdə cəmiyyət miqyasında
görülən tədbirlərə sərf oluna bilər. Əmtəə və xidmətlərin istehsalı və
idxalı ilə əlaqədar olaraq müəyyən edilmiş vergilər müəssisə və təşkilatlar
tərəfindən mənfəətin olub-olmamasmdan asılı olmayaraq ödənilir.
İstehsal və idxala görə alman vergilər iki yerə bölünür. Bunlardan
birindən - məhsullara görə müəyyən edilmiş vergilərdən bu fəsildə artıq
bəhs olunmuşdur. İstehsala görə alman digər vergilərə istehsal amillə
rindən istifadə, habelə lisenziyalar və hər hansı bir fəaliyyət növü ilə məş
ğul olmaq üçün icazə verilməsi, yaxud da fəaliyyəti istehsal vahidləri rezidentlər üçün zəruri olan digər məcburi tədiyələr daxildir. Bu tədiyələr
istehsal prosesində istifadə olunan torpağa, istehsal vasitələrinə, işçi
qüvvəsinə, yaxud da müəyyən bir fəaliyyət növünü və ya əməliyyatı
həyata keçirmək hüququna görə ödənilə bilər. İstehsala görə müəyyən
olunan digər vergilər müəssisənin əldə etdiyi mənfəətə, yaxud da digər
gəlirlərə görə alman vergilərə daxil edilmir. Belə vergilər istehsalın
rentabelliyindən asılı olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.
Subsidiya - əmtəə və xidmətlərin istehsalı, satışı və idxalı, habelə
müəyyən bir iqtisadi və sosial siyasətin həyata keçirilməsi üçün istehsal
amillərindən istifadə edilməsi ilə əlaqədar olaraq dövlət tərəfindən müəs
sisələrə əvəzsiz və qaytarılmamaq şərtilə verilən tədiyələrdir. Subsidi
yalar məhsullara və istehsala görə verilən digər subsidiyalara bölünür.
Məhsullara görə verilən subsidiyalar bu fəsildə bir qədər ətraflı nəzərdən
keçirilmişdir. Müəssisələr istehsala görə digər subsidiyaları dövləti
idarəetmə orqanlarından istehsal amillərindən istifadə ilə əlaqədar olaraq
alırlar. Bunlara aşağıdakılar aiddir:
1) xüsusi şəxslər kontingentinin (əlillər, yeniyetmələr) əməyindən
istifadə edilməsi ilə əlaqədar olaraq ödənilən subsidiyalar;
2) digər istehsal amillərindən istifadə edilməsi ilə əlaqədar olaraq
ödənilən subsidiyalar (məsələn, hər hansı bir xammal, enerji növündən
istifadə edilməsinin stimullaşdırılması üçün);
3) ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması (məsələn, istehsal tullan
tılarının əlavə emalına sərf olunan xərclərin ödənilməsi) üçün subsidi
yalar.
Ümumi mənfəət və ümumi qarışıq gəlirlər - ümumi əlavə gəlirdən
muzdlu işçilərin əməyinin ödənilməsi ilə əlaqədar xərclər, habelə
istehsala və idxala görə ödənilən vergilər çıxıldıqdan sonra istehsalçıların

Lakin bu metoddan ÜDM-in normal həcmini, yaxud da dinamikasını
müəyyən etmək üçün deyil, yalnız ÜDM-in dəyərcə quruluşunu təhlil et
mək üçün istifadə oluna bilər. Digər tərəfdən müxtəlif əsaslarla hesab
lanan ÜDM göstəricisi kəmiyyətcə bir-birinə uyğun gəlməyə bilər. Bu,
daim inkişaf etməkdə olan statistika metodologiyasının təkmil olmaması
və toplanan məlumatların iqtisadi əməliyyatların məzmununu dəqiq əks
etdirməməsi ilə əlaqədardır. Müxtəlif metodlarla hesablanan ÜDM-in birbirinə uyğun gəlməməsi öz əksini «statistik fərq» göstəricisində tapır.
Statistika işləri təcrübəsində ÜDM-in bölgü üsulu ilə hesablanması bir
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əlində qalan gəlirdir. Bu maddə ümumi mənfəəti (qarışıq gəlirləri),
əməyin ödənilməsini, istehsala və idxala görə müəyyən edilmiş vergiləri,
istehsala və idxala görə ödənilən subsidiyaları, mülkiyyətdən əldə edilmiş
gəlirləri əhatə edir. Ev təsərrüfatlarına məxsus olan, lakin heç bir
korporasiyaya daxil olmayan müəssisələrdə onun üzvlərinə ödənilməyən
əmək məsrəfləri ola bilər. Lakin bunlar görülən iş üçün haqq verilməsini
xatırladır və sahibkarın gəlirindən əlahiddələşə (ayrıla) bilməz. Buna
qarışıq gəlirlər deyilir. Bu, əhalinin şəxsi həyətyanı təsərrüfatlarından
əldə etdiyi, habelə kiçik fərdi sahibkarların gəlirlərindən ibarətdir.
Ümumi mənfəət və qarışıq gəlirlər istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri
çıxılmadan müəyyən edilir. Ümumi mənfəətdən və ümumi qarışıq
gəlirdən istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri çıxıldıqda xalis mənfəət
və xalis qarışıq gəlirlər almır.
Beləliklə, ÜDM-i hesablamaq üçün bölgü metodundan da istifadə
olunur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu, əsas metod deyildir. Çünki
qəbul edilmiş metodologiyaya uyğun olaraq bütün gəlir göstəriciləri
birbaşa hesablama yolu ilə əldə edilmir. Onlardan bəziləri (məsələn,
ümumi qarışıq gəlirlər) balans metodu ilə hesablanır.
ÜDM-in gəlir mənbələri üzrə formalaşması istehsalda bilavasitə
iştirak edən iqtisadi vahidlərin, habelə dövləti idarəetmə orqanlarının
(büdcə təşkilatlarının) və ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommer
siya təşkilatlarının əldə etdikləri ilkin gəlirləri əks etdirir. Bu metodla
hesablanan ümumi mənfəət (ümumi qarışıq gəlirlər) - yəni ÜM və ÜQG
- balanslaşdırıcı (tarazlaşdırıcı) maddə hesab olunur, bazar qiymətləri və
istehsal metodu ilə hesablanan ÜDM-lə muzdlu işçilərin əməyinin
ödənilməsi (ƏÖ), istehsala və idxala qoyulan xalis vergilər (tİQXV)
arasındakı fərq kimi müəyyən edilir:
ÜDM - ƏÖ +TİQXV + ÜM (ÜQG)

o qədər də geniş yayılmamışdır. Bu, onun spesifik xüsusiyyətləri ilə
əlaqədardır. Bu, ondan ibarətdir ki, onun tərkib hissələrindən biri (ümumi
mənfəət və ümumi qarışıq gəlirlər) gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabınm
balanslaşdırıcı maddəsidir və qalıq metodu, başqa sözlə, ÜDM-lə ilkin
gəlirlərin digər tərkib hissələri (əməyin ödənilməsi, istehsala və idxala
görə alman vergilər) arasındakı fərq kimi hesablanır.
Beləliklə, ÜDM-in hesablanmasının istehsal və son istifadə metod
larından fərqli olaraq bölgü metodu “asılı” xarakter daşıyır. Aydın
məsələdir ki, lazım gəldikdə ümumi mənfəəti və ümumi qarışıq gəlirləri
xüsusi metodla hesablamaq olar. Bunun üçün müəssisənin mühasibat
balansındakı məlumatları təshih etmək lazımdır. Lakin bu, olduqca çətin
məsələdir. Bütün bunlara görədir ki, ÜDM-in hesablanmasının bölgü
metodunun tətbiq dairəsi məhduddur.
9.5. Ümumi daxili məhsulun sabit qiymətlərlə qiymətləndirilməsi
ÜDM-in və onun tərkib hissələrinin fiziki həcm indekslərini hesab
lamaq üçün o, sabit qiymətlərlə qiymətləndirilir. Başqa sözlə, hər hansı
bir dövr əsas götürülür və müxtəlif illərdə istehsal olunmuş məhsullar
onun vasitəsilə qiymətləndirilir. Bütün dünyada ÜDM-in fiziki həcmi
iqtisadi artımın və iqtisadi konyunkturanın dəyişməsinin ən mühüm
göstəricisi hesab olunur. ÜDM-in və onun tərkib hissələrinin fiziki həcmi
indeksləri həm də əmək məhsuldarlığını, milli gəlirin ayrı-ayrı ünsürlərin
dən istifadəni və əhalinin həyat səviyyəsini təhlil etmək, iqtisadiyyatın
strukturunda baş verən dəyişiklikləri aşkara çıxarmaq üçün lazımdır.
Sabit qiymətlərlə ÜDM və onun tərkib hissələri haqqında uzun bir dövrü
əhatə edən dinamika sırasından iqtisadi modelləşdirmə və proqnozlaşdırmada istifadə olunur.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, MHS-nin bütün göstəriciləri sabit
qiymətlərlə hesablanmağa “yararlı” deyildir. Sabit qiymətlərlə qiymətlən
dirilməyə yalnız asanlıqla iki ünsürə, yəni kəmiyyət (miqdar) və qiymət
ünsürünə bölünə bilən göstəricilər uyğun gəlir. Bunlara ÜDM-dən son
istehlak, yığım və ixrac üçün istifadə olunması, ümumi buraxılış, idxal,
aralıq istehlak, əlavə dəyər, əməyin ödənilməsi, mənfəət, milli sərvət gös
təriciləri misal ola bilər. Gəlirlərin (transfertlərin) təkrar bölgüsü, investi
siyaların maliyyələşdirilməsi mənbələri, xalis kreditlər və xalis borcların
fiziki həcm indekslərinin hesablanması asanlıqla iki ünsürə bölünə bilmə
dikləri üçün onlann sabit qiymətlərlə qiymətləndirilməsi mümkün
deyildir.
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MHS-nin 1993-cü il variantında fiziki həcm göstəricisi ilə onların real
göstəriciləri arasında dəqiq fərq qoyulur. Fiziki həcm göstəriciləri (sabit
qiymətlərlə) istehsal edilmiş, yaxud da istifadə olunmuş əmtəə və xidmət
lərin fiziki həcminin dəyişməsinə xarakteristika vermək üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Real göstəricilər isə gəlirlərin alıcılıq qabiliyyətinin dəyiş
məsini öyrənməyə imkan verir. Gəlirlər haqqında onların alıcılıq qabiliy
yəti daha düzgün təsəvvür verir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, makroiq
tisadi və statistika məsələlərinə həsr edilmiş elmi və tədris ədəbiyyatının
çoxunda onların müəllifləri terminologiyada göstərilən fərqlərə tərəfdar
çıxmır və bir çox hallarda “real ifadədə” və “fiziki həcm indeksləri” an
layışlarından istifadə edirlər. Belə ki, bəzi hallarda ÜDM-in fiziki həc
minin dəyişməsi əvəzinə, onun real ifadədə artması haqqında fikir
söylənilir.
ÜDM-in fiziki həcmi konsepsiyası ilk yanaşmada müxtəlif əmtəə və
xidmətlər kütləsi ilə eyniləşdirilir. Nəzəri baxımdan müxtəlif istehlak
dəyərlərinə malik olan və müxtəlif ölçü vahidləri ilə (ton, metr, ədəd)
ölçülən məhsulların müqayisə edilə bilən vəziyyətə gətirilməsi yalnız
faydalılıq funksiyasının və təfavütsüzlük əyrisinin düzəldilməsi yolu ilə
mümkündür (Pareto əyrisi). Təcrübədə isə bu “müqayisə edilə bilən
vəziyyət” yalnız bazar qiymətlərinin köməyilə həyata keçirilə bilər.
Hər hansı bir əsas dövrün (müqayisə üçün əsas götürülən dövrün) bazar
qiymətlərindən istifadə edilməsi bu və ya digər dövrdə ÜDM-in fiziki həc
mini ölçməyə imkan verir. Başqa sözlə, belə yanaşma qiymət (deflyator)
indeksinin köməyilə inflyasiyanın təsirini aradan qaldırmaqla ÜDM-in fiziki
həcm indekslərini (real ifadədə ÜDM-in dinamikasını) hesablamağa imkan
verir.
Təcrübədə həll edilməsi vacib olan ən mühüm məsələlərdən biri də
əmtəə və xidmətlərin keyfiyyətində baş verən dəyişikliklərin müəyyən
edilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, əmtəə və xidmətlərin keyfiyyətinin
dəyişməsini məhsulların fiziki və texniki-iqtisadi göstəricilərinin dəyiş
məsi kimi təsəvvür etmək düzgün deyildir. Keyfiyyət göstəricisinə daha
geniş aspektdən yanaşmaq lazımdır. Keyfiyyət göstəricisinə yuxarıda
deyilənlərlə yanaşı, əmtəələr reallaşdırılarkən alıcılara edilən əlavə gü
zəştlər (məhsulun qaytarılması üçün təminat və zay məhsulların təmirinin
öhdəyə götürülməsi), güzəştli ticarət şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi,
prinsipcə yeni məhsulların (mobil telefon, yeni dərman preparatları və
i.a.) satışa çıxarılması da keyfiyyət anlayışı ilə eyni vaxtda təhlil
olunmalıdır.
Oxşar əmtəələrin qiymətlərindəki fərqlər bir qayda olaraq onların
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keyfiyyətindəki fərqləri əks etdirir. Ona görə də bu məhsullar üzrə orta
qiymət indekslərinin hesablanması məqsədəuyğun deyildir. Çünki bu,
fiziki həcm indekslərinin təhrif olunmasına gətirib çıxara bilər. Bu zaman
çəkili orta qiymət indekslərinin hesablanması daha məqsədəuyğundur.
Lakin əksəriyyət hallarda eyni əmtəələrin qiymətlərindəki fərqlər təkrar
bölgü xarakteri daşıyır və məhsulların keyfiyyətindəki fərqlərlə deyil,
qiymət ayrı-seçkiliyi ilə əlaqədardır. Əksinə, belə hallarda qiymət indek
sini (deflyatoru) hesablayarkən orta qiymətlər haqqında məlumatlardan
istifadə etmək lazımdır. Bəzi hallarda isə əmtəələrin keyfiyyətinin dəyiş
məsinin qiymət indeksinə təsirinin aşkara çıxarılması onların (yəni əm
təələrin) texniki-iqtisadi parametrləri ilə qiymətləri arasındakı qarşılıqlı
əlaqəni aşkara çıxarmağa imkan verən reqressiv təhlildən istifadə olun
masını tələb edir. Belə yanaşma məsələn, kompüterlərin texniki xarakte
ristikalarının onların fiziki həcmi indeksinə təsirini təhlil etmək üçün
faydalı ola bilər. Beləliklə, ÜDM-in deflyatoru indeksinin hesablanması
onun əmtəələrin keyfiyyətinin dəyişməsinin təsirindən “təmizlənməsini”,
yalnız qiymətlərin təsirinin nəzərə alınmasım tələb edir. Tikinti məhsul
ları və İnvestisiya əmtəələri üzrə belə indekslərin hesablanması xüsusilə
mürəkkəbdir. Dövləti idarəetmə orqanlarının göstərdikləri qeyri-bazar
xidmətlərinin keyfiyyətinin dəyişməsini izləmək də olduqca mürəkkəbdir.
Məsələn, təhsil sahəsində göstərilən xidmətlərə maddi-texniki təchizat
kimi amillərin (kompüterlərin və digər texnikanın), müəllimlərin ixtisası
nın və s. təsirinin aşkara çıxarılması qeyri-müəyyən olaraq qalır. Qeyribazar xidmətləri üzrə ümumi buraxılışın sabit qiymətlərlə hesablanması
metodları hələlik qeyri-təkmildir ki, bu da ümumi iqtisadi artım sürətinin
qiymətləndirilməsinə mənfi təsir göstərir.
9.6.
Ümumi daxili məhsulun fiziki həcmi və qiymətlərin
dinamikasının hesablanması üçün indeks metodundan istifadə
edilməsi
Bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində fiziki həcm və qiymətlərin dina
mikası göstəricilərini hesablamaq üçün ən ümumi formada ÜDM-in fiziki
həcmi və deflyatoru indekslərindən istifadə olunur. ÜDM-in fiziki həcm
indeksinin düsturu aşağıdakı kimidir.
tüdm

4

__J.q,Po
Ь оР о
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Burada:

İ“DM - ÜDM-in fiziki həcmi indeksi;

^Tq,p0 - əsas dövrün qiymətləri ilə cari dövrdəki ÜDM-in dəyəri;
£ q 0p0 - əsas dövrdə ÜDM-in dəyəri deməkdir
Milli hesablar sistemində faktiki qiymətlərlə hesablanmış bir sıra çox
mühüm makroiqtisadi göstəriciləri müqayisəli (sabit) qiymətlərlə ifadə
olunan dəyər göstəricilərinə çevirmək üçün deflyator indekslərdən
istifadə olunur. Deflyator cari dövr üzrə dəyər ifadəsində verilmiş gös
təriciləri əsas dövrün göstəricilərinə çevirmək üçün istifadə olunan
əmsaldır. ÜDM-in deflyatoru müəyyən dövr ərzində iqtisadiyyatda
qiymətlərin orta hesabla dəyişməsini səciyyələndirir və cari qiymətlərlə
ÜDM-in dəyəri indeksini ÜDM-in fiziki həcmi indeksinə bölmək yolu ilə
hesablanır. Bunu ÜDM-in cari dövrdəki dəyərini onun əsas dövrün
qiymətləri ilə hesablanmış cari dövrdəki dəyərinə (X ü ıP o ) bölmək yolu
ilə də müəyyən etmək olar:
jüDM=

d

=

iQ o P o ' iQ o P o

Z ^ iPo

Burada: t f M - ÜDM-in deflyatoru; ^ ü ıP ı - ÜDM-in cari dövrdəki
dəyəri; £ q ,p , / £ q „ p 0 - ÜDM-in dəyəri indeksi deməkdir.
Deməli, ÜDM-in deflyatoru onun (yəni ÜDM-in) tərkib hissələri
yalnız sabit qiymətlərlə hesablanmış olduqda müəyyən edilə bilər.
Deflyator indeksin hesablanmasının əsasını aqreqat qiymət indeksinin
Paaşe tərəfindən müəyyən edilmiş aşağıdakı düsturu təşkil edir:
t
P Х

роЧ.

Paaşe indeksinin iqtisadi məzmunu belədir: kəsrin surəti cari dövrün
qiymətləri ilə həmin dövrdəki əmtəə dövriyyəsini əks etdirir. Kəsrin
məxrəci isə əsas dövrün qiymətləri ilə hesabat (cari) dövründə satılmış
məhsulların dəyərini ifadə edir. Başqa sözlə, belə bir “fərziyyə irəli
sürülür ki, əhali cari dövrdə satın aldığı əmtəə kütləsinə əsas dövrün
qiymətləri ilə nə qədər xərcləməli olardı. Məhz bu hesablama metodunda
indeksin vasitəsilə qiymətlərin dəyişməsi nəticəsində əhalinin əldə etdiyi
iqtisadi səmərəni müəyyən etmək olur. Belə bir qanunauyğunluq da
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vardır: dəyər indeksini Paaşenin qiymət indeksinə böldükdə digər bir
alman statistiki Laspeyres tərəfindən müəyyən edilmiş fiziki həcm
indeksi almır. Beləliklə, Paaşe indeksindən istifadə edilməsi, dəyər, fiziki
həcm və qiymət indekslərini əlaqələndirməyə imkan verir:

£q,p, ^ E^ıPo

Е м

£ЧоРо

£po4ı

£ЧоРо

Paaşenin qiymət indeksi düsturundan deflyator kimi istifadə
edilməsinin əsas üstünlüyü özünü onda göstərir ki, dəyər göstəricisi üçün
mövcud olan qarşılıqdı əlaqə fiziki həcmə də aiddir. Beləliklə, Paaşe
düsturu ilə qiymət indeksi MHS-nin prinsiplərinə uyğun gəlir. Çünki
ondan istifadə olunmaqla hesablanan fiziki həcm indeksi aşağıdakı
tələblərə cavab verir: 1) o, sabit çəki ilə fərdi fiziki həcm indekslərindən
hesablanan orta indeksdir; 2) onda qiymətlərin təsirindən sərf-nəzər
edilmişdir. Başqa sözlə, əsas dövr dəyişməz qaldıqda, ondan (yəni əsas
dövrdən) sonra gələn dövrlərdə qiymətlərin tərəddüd etməsi fiziki həcm
indeksinə təsir etmir.
Laspeyres indeksinə nisbətən Paaşe indeksinin çox böyük üstünlüyə
malik olmasına baxmayaraq, bəzi hallarda bir sıra səbəblər üzündən
Laspeyresin qiymət indeksinin düsturundan istifadə olunur.
Qiymət indeksinin hesablanması təcrübəsinə arxalanaraq demək olar
ki, Paaşe düsturu ilə hesablanmış qiymət indeksi inflyasiya sürətinin
azalması, Laspeyres düsturu ilə hesablanmış qiymət indeksi isə əksinə,
inflyasiya sürətinin artması meyili ilə səciyyələnir. Buna “Qerşenkron
effekti” deyilir. Bunu aradan qaldırmaq üçün MHS-nin 1993-cü il
variantında kompromis həll kimi Fişerin qiymət indeksinin düsturundan
istifadə olunması tövsiyə edilir. Fişer Amerika iqtisadçısıdır. O, Las
peyres və Paaşenin aqreqat indekslərinə əsaslanaraq özünün aşağıdakı
indeksini formalaşdırmışdır.
i = \ Z pi 4q Y m ,
p |1 м в Е м
Bu düsturla qiymət indeksinin hesablanması həm əsas, həm də cari
dövrdə əmtəə və xidmətlər dəsti üzrə bazis (əsas) dövrünə nisbətən cari
dövrdə qiymətlərin dəyişməsinə xarakteristika verilməsini nəzərdə tutur.
Bu zaman əsas və cari dövrün tərkib hissələrinin strukturundakı fərqlərin
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“silinməsi” (aradan qaldırılması) baş verir. Bu isə öz növbəsində müqa
yisə bazasından asılılığın olması haqqında indekslər nəzəriyyəsinin
tələbini ödəməyə, “Qerşenkron effekti”nin təsirini aradan qaldırmağa
imkan verir. Fişer indeksindən uzun müddəti əhatə edən zaman kəsiyində
məhsulların strukturu və tərkibində baş verən dəyişiklikləri ifadə edən
meyillər nəzərə alınmaqla, qiymət indeksi hesablanarkən istifadə edilir.
ÜDM-i və onun tərkib hissələrini qiymətləndirərkən sabit qiymət kimi
ilin cari orta qiymətləri götürülür. MHS metodologiyasına uyğun olaraq
hər beş ildə bir dəfə müqayisə üçün əsas götürülən ili dəyişdirmək
lazımdır. Bu, onunla izah edilir ki, daha uzun dövr ərzində ÜDM-in
strukturunda və qiymətlərdə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Buna
görə də sabit qiymətlərdən uzun müddət ərzində istifadə olunması ÜDMin dinamikası göstəricilərinin təhrif olunmasına gətirib çıxara bilər.
ÜDM-dən düzəldilmiş dinamika sırasının fasiləsizliyini qoruyub
saxlamaq üçün əsas dövrü dəyişdirərkən, ondan (yəni əsas dövrdən) əvvəl
gələn dövrlərin sabit qiymətlərlə qiymətləndirilmiş göstəricilərini əsas
götürülən yeni dövrün sabit qiymətləri ilə qiymətləndirilmiş ÜDM sırası
ilə qovuşmasını (birləşməsini) təmin etmək lazımdır.
Əsas dövr dəyişdirilərkən ÜDM-dən düzəldilmiş dinamika sırası
nın yeni sabit qiymətlərlə ifadə olunan sıraya çevrilməsinin iki meto
du vardır. Birinci metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ÜDM-in
dinamikasını yeni qiymtlərlə ifadə etmək üçün iki növ sabit qiymətlərə
(yeni və əvvəlki) əsasən hesablanan qiymət indeksləri öz aralarında
əlaqələndirilir və bundan sıranın deflyatorlaşdırılması üçün istifadə edilir.
Bunu 9.1 cədvəlindəki şərti rəqəmlərə əsasən izah edək.
Cədvəl 9.144

İllər

А
1985
1995
2000
2005

Əvvəlki əsas dövr
lə müqayisədə
qiymət indeksi
(1995=100)

Yeni əsas
dövrlə m üqa
yisədə
qiymət indeksi
(2000=100)

Əmsalın köməyi
ilə yeni əsas
dövrə çevrilmiş
qiymət indeksləri
(2000=100)

1
75,0
100,0
110,0
115,0

2

3
68,2
90,9
100,0
-

-

100,0
106,0

Yeni əsas
dövrlə
əlaqələndirilmiş
qiymət
indeksləri
(2000=100)
4
68,2
90,9
100,0
106,0
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9.1.
cədvəlindəki məlumatların necə hesablanmasını aşağıdakı kimi
şərh etmək olar: 1) hesablama nəticəsində iki qiymət indeksi sırası əmələ
gəlmişdir. Bunlardan biri əsas götürülən əvvəlki dövrün - 1995-ci ilin
(əgər belə demək mümkündürsə əsas götürülən “köhnə” dövrün)
məlumatları ilə müqayisə edilməklə əmələ gələn qiymət indeksləri sırası
(qrafa 1), digəri isə əsas götürülən “yeni” dövrün - 2000-ci ilin məlu
matları ilə müqayisə olunmaqla əmələ gələn qiymət indeksləri sırasıdır
(qrafa 2); 2) əsas götürülən “köhnə” dövrlə əsas götürülən “yeni” dövrü
bir-biri ilə əlaqələndirmək lazımdır. Bu məqsədlə 1985-ci ildən sonrakı
bütün indekslər hesablama yolu ilə alınan əmsala vurulur. Əmsal isə
“köhnə” əsas dövrün (1995-ci il) qiymət indeksinin “yeni” əsas
dövrün qiymət indeksinə olan nisbəti kimi müəyyən edilir: (100 : 110
= 0,909). Bu əmsaldan istifadə olunması əsas götürülən “yeni” dövrlə
(2000-ci il) müqayisə edilməklə yeni qiymət indeksləri sırasını (qrafa 3)
əldə etməyə imkan verir. Məsələn, 1985-ci ilin indeksi 2000-ci ilin
indeksinə belə çevrilir: 75,0 ■0,909 = 68,2; Bu 3-cü qrafada 1985-ci ilin
qarşısında yazılır. 1995 və 2000-ci illər üzrə də hesablama eyni qaydada
aparılır. Başqa sözlə, hesablama nəticəsində 1995-ci il üzrə 90,9 (100 •
0,909—90,9), 2000-ci il üzrə isə 100 (110 • 0,909) almır və bunların
hamısı 3-cü qrafaya yazılır. Əsas götürülən “yeni” dövrdən istifadə
olunmağa başlandıqdan sonra qiymət indekslərinin çevrilməsi aparılmır.
2000-ci illə müqayisədə 2005-ci ilin qiymət indeksi olduğu kimi (106,0)
saxlanılır. 4-cü qrafada əsas götürülən yeni dövrlə uyğunlaşdırılmaqla
birləşdirilmiş qiymət indeksləri sırası verilir.
Bu qiymət indekslərindən ÜDM-i yeni sabit qiymətlərlə yenidən
qiymətləndirmək, onun hər bir tərkib hissəsini isə müvafiq ilin cari
qiymətləri ilə dəyərləndirmək məqsədilə deflyator kimi istifadə olunur.
Bu yanaşmada ümumiyyətlə ÜDM və onun hər bir tərkib hissəsi üçün
fiziki həcm indeksi əvvəlki əsas dövrdə istifadə olunduğu kimi qalır.
Lakin ümumi daxili məhsulun strukturunda dəyişikliklər baş verdiyinə
görə ÜDM-in ümumi kəmiyyəti ilə onun yeni sabit qiymətlərlə ayrı-ayrı
tərkib hissələrinin cəmi arasında statistik fərq əmələ gəlir. Statistikada
bu fərq ayrıca maddədə göstərilir.
İkinci metodda ÜDM-in dinamika sırasını yeni sabit qiymətlərlə
dəyərləndirmək üçün onun (yəni ÜDM-in) zəncirvarı fiziki həcm indeks
lərindən istifadə edilir. Bu metodun aşağıdakı spesifik xüsusiyyətləri
vardır:
1)
əvvəlki sabit qiymətlərin qüvvədə olduğu dövrdə fiziki həcm
indeksi dəyişmir;
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2) yeni sabit qiymətlərə keçid baş verdikdə, həmin il üçün mütləq
məlumatlar həm yeni, həm də əvvəlki sabit qiymətlərlə qiymətləndirilir;
3) əvvəlki sabit qiymətlərin qüvvədə olduğu dövrdəki mütləq məlu
matlar yeni sabit qiymətlərlə qiymətləndirilir. Bu, keçid dövrünün cari
qiymətləri ilə olan mütləq məlumatları əvvəlki (“köhnə”) sabit qiymətlərə
əsasən zəncirvarı qaydada hesablanmış müvafiq dövrün fiziki həcm
indeksinə bölmək yolu ilə müəyyən edilir. Daha aydın olsun deyə bu
deyilənləri misalla izah edək. Tutaq ki, 2005-ci ildəki ÜDM-i yeni əsas
ilin - 2014-cü ilin qiymətləri ilə qiymətləndirmək lazımdır. Bu, aşağıdakı
kimi müəyyən edilir:

У

Я 2005 P 2014

У . Ы 20,

У , ягоиРмоз
У

. У ж и P 2(105

Burada:
У Я ш а Р 2014 ~ 2014-cü ilin qiymətləri ilə 2005-ci ilin mütləq
məlumatları;
У ]Я 2<И4р 2014 -20 14-cü ilin cari qiymətləri ilə həmin ilin mütləq
məlumatları;
əvvəlki əsas ilin sabit qiymətləri ilə
2005-ci ilə nisbətən 2014-cü ilin fiziki həcm indeksi deməkdir.
Bu yanaşmada da statistik fərq əmələ gələ bilər. Nəzərdən keçirilən
hər iki metodda prinsipcə eyni nəticə alınmalıdır.
Yüksək inflyasiya və iqtisadiyyatda dərin struktur dəyişiklikləri
baş verdiyi şəraitdə ÜDM-in dinamikasını qiymətləndirmək üçün sabit
qiymət kimi əvvəlki ilin qiymətlərindən istifadə edilir. Və buna əsasən
əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi hesablanır. Bu yanaşmada həmin
dövr üzrə fiziki həcm indeksləri zəncirvarı qaydada hesablanan illik
indeksləri bir-birinə vurmaq yolu ilə əldə edilir. Əsas dövrün (ilin) qiy
mətləri ilə ÜDM-in dinamika sırasını müəyyən etmək üçün onun cari qiy
mətlərlə əsas dövrdəki (ildəki) həcmini əsas dövrə görə hesablanan fiziki
həcm indeksinə vurmaq lazımdır. Bunu aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:
^ Я г о и Р г о о з -‘ ^ Я г т Р г о о з -

1

j-ÜDM

Я 2005 P 2005 X 1 2014/2005

~ Я2014Р2005

Buradan da:
fÜDM

_

fÜDM

f ÜD M

1 2014/2005 ~ 1 2014/2013 x 1 2013/2012 *
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İÜDM
A

jÜDM

1 2007/2006 x 1 2006/2005

Məhsulların fiziki həcmi və qiymətlərin dinamikası haqqında məlu
matları təhlil edərkən əsas dövrə görə və zəncirvarı üsulla hesablanan
indekslərin müəyyən xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Burada sabit
və dəyişən çəkilərlə hesablanan qiymət indeksləri nəzərdə tutulur. Əsas
dövrə görə hesablanan indekslərdən istifadə edilməsi müəyyən
üstünlüyə malikdir. Bu, mütləq ifadədə ÜDM-i və onun tərkib hissə
lərinin müqayisəsini həyata keçirməyə imkan verir. Lakin artıq qeyd
olunduğu kimi, böyük struktur dəyişmələri şəraitində əsas dövrə görə
hesablanan indekslər təhriflərə gətirib çıxara bilər. Ona görə ki, əsas
dövrdən uzaqlaşma artdıqca məhsulların fiziki həcmi və qiymətləri ara
sındakı əlaqə daha çox pozulur. Bununla əlaqədar olaraq əvvəlki ilin
(dövrün) çəkiləri ilə hesablanan indekslərdən (məsələn, əvvəlki ilin
qiymətləri ilə hesablanan fiziki həcm indeksi, yaxud da əvvəlki ilin fiziki
həcmi ilə hesablanan qiymət indeksi) istifadə olunur.
Beləliklə, zəncirvarı və əsas dövrə görə hesablanan indekslərdən
hansının seçilməsi məsələsində aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır:
1) hər il üzrə aparılan hesablamaların daha dəqiq olmasını təmin
etmək vəzifəsi qarşıya qoyulduqda üstünlük dəyişən çəkili zəncirvarı
indekslərə verilməlidir;
2) uzun bir dövr üzrə indekslərin müqayisəsini təmin etmək vəzifəsi
qarşıya qoyulduqda isə əsas dövrə görə hesablanan sabit çəkili indekslərə
üstünlük verilməlidir.
9.7. Ümumi daxili məhsulun sabit qiymətlərlə hesablanması
metodları
Ümumi daxili məhsulun sabit qiymətlərlə hesablanması əslində onun
cari qiymətlərlə ayrı-ayrı tərkib hissələrinə bölünməsini nəzərdə tutur.
Burada məqsəd ÜDM-i və onun tərkib hissələrini əsas dövrün (ilin)
qiymətləri ilə qiymətləndirməkdən ibarətdir. Bu isə iki metodla həyata
keçirilir. Bunlardan biri deflyasiya, digəri isə ekstrapolyasiya meto
dudur. Bəzi hallarda isə birbaşa və xərc maddələri üzrə yenidənqiymətləndirmə metodlarından istifadə olunur.
Deflyasiya metodunda əmtəə və xidmətlərin cari dövrdəki dəyəri
(p ıq ı) bu məhsulların qiymətlərinin əsas dövrə nisbətən cari dövrdə
dəyişməsini ifadə edən indeksə bölməklə aşağıdakı kimi hesablana bilər:
r n n _ Z 4 ıP ı
Zİ^ıPo - |
»
Pl/O

284

Burada:

Я1Р1 - cari dövrdə həmin dövrün qiymətləri ilə əmtəə və

xidmətlərin dəyərini;
Ip1/0 - əsas dövrə nisbətən cari dövrün qiymət indeksini;
^ 4 ıP o

-

əsas dövrün qiymətləri ilə cari dövrdə əmtəə və

xidmətlərin dəyərini göstərir.
İkiqat deflyasiya metodu da vardır. Bundan sabit qiymətlərlə əlavə
dəyəri hesablamaq üçün istifadə edilir. Bu metodun mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, müvafiq qiymət indeksinin köməyilə cari qiymətlərlə
hesablanmış ümumi buraxılışın və aralıq istehlakın ardıcıl olaraq
deflyasiyası həyata keçirilir. Məlum olduğu kimi, sabit qiymətlərlə əlavə
dəyər sabit qiymətlərlə hesablanmış ümumi buraxılışla aralıq istehlak
arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Bir sıra ölkələrdə sabit qiymətlərlə
əlavə dəyəri hesablamaq üçün sadələşdirilmiş metodlardan istifadə
olunur. Məsələn, Avropa İttifaqına üzv olan, habelə MDB-nin bir sıra
ölkələrində, o cümlədən Rusiya Federasiyasında sabit qiymətlərlə əlavə
dəyər ümumi buraxılış indeksinin köməyilə, cari qiymətlərlə əlavə
dəyərin deflyasiyası yolu ilə hesablanır. Başqa sözlə, birqat deflyasiyadan
istifadə edilir.
Ekstrapolyasiya metodunda əmtəə və xidmətlərin əsas dövrdəki dəyəri
onların fiziki həcminin əsas dövrə nisbətən cari dövrdə dəyişməsini əks
etdirən indeksə vurulur. Bunu aşağıdakı kimi yazmaq olar:
Xq,po “ ХчоРоЧ,*,
Burada: ^ q 0p0 - əsas dövrdə əmtəə və xidmətlərin dəyəri;
I qı/n - əsas dövrə nisbətən cari dövrdə əmtəə və xidmətlərin fiziki
həcmi indeksi deməkdir.
Birbaşa (bilavasitə) qiymətləndirmə metodunda göstəricilər hesa
bat dövründə sabit qiymətlərlə istehsal edilmiş, yaxud da istifadə
olunmuş məhsulların miqdarmı əsas dövrün (ilin) müvafiq qiymətlərinə
vurmaq yolu ilə hesablanır. Bu metoddan əsas etibarilə kənd təsərrüfatı
və hasilat sənayesi məhsullarının istehsalı və onlardan istifadə göstəri
cilərini hesablamaq üçün istifadə edilir. Çünki bu sahələrdə nisbətən məh
dud sayda yekcins (eynitipli) məhsullar istehsal olunur. Və statistikanın
bu sahəsində bir qayda olaraq ən mühüm məhsulların (və ya məhsul
qruplarının) miqdarı və qiymətləri haqqında məlumatlar olur.
Xərc ünsürləri üzrə yenidənqiymətləndirmə metodunda göstərici
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lər xərc ünsürlərinin deflyasiyası yolu ilə sabit qiymətlərlə hesablanır. Bu
metoddan əsas etibarilə sabit qiymətlərlə qeyri-bazar xidmətlərinin
dəyərini ifadə edən göstəricilərin hesablanmasında istifadə olunur. Çünki
xidmətlər pulsuz göstərilir və onların qiymətini müəyyən etmək mümkün
deyildir. Bu metodda qeyri-bazar sferasında əmək məhsuldarlığının
dəyişmədiyi fərz edilir. Bir sıra ölkələrdə bu metodun başlıca nöqsan
larını aradan qaldırmaq üçün əmək məhsuldarlığının dəyişməsi şərti
üsulla təshih olunur. Belə bir şərti ölçü kimi bəzi hallarda əməyin texniki
təchizat səviyyəsinin yüksəlməsi göstəricisindən istifadə edilir.
ÜDM və onun tərkib hissələri haqqında cari qiymətlərlə zəruri məlu
matlar, başqa sözlə, ÜDM-i sabit qiymətlərlə qiymətləndirmək üçün
lazım olan ilkin məlumatlar MHS-nin müxtəlif bölmələrində öz əksini
tapmışdır. Belə ki, “əmtəə və xidmətlər hesabı”nda ÜDM-in istehsalı və
ondan istifadə edilməsi ilə əlaqədar bütün məlumatlar vardır. Lakin bu
hesab bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində tərtib olunduğuna görə
sahələr və bölmələr üzrə məlumatların təfərrüatı ilə nəzərdən keçirilməsi
mümkün olmur. ÜDM ayrı-ayrı sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərə
bərabər olduğuna görə sahələr üzrə istehsal hesabındakı məlumat
lara əsasən hesablanır. Sabit qiymətlərlə qiymətləndirmək üçün ÜDMin tərkib hissələri kimi ümumi buraxılış və sahələrdəki aralıq istehlak,
yaxud da sahələrdə yaradılmış ümumi əlavə dəyər götürülür.
ÜDM-dən son istifadənin tərkib ünsürləri haqqında məlumatları
“gəlirlərdən istifadə” (son istehlak xərcləri), “kapital ilə əməliyyatlar”
(əsas kapitalın ümumi yığımı, maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının
dəyişməsi, qiymətlilərin xalis alqışı) və “əmtəə və xidmətlərlə xarici
əməliyyatlar” (əmtəə və xidmətlərin ixrac və idxalı) hesablarında tapmaq
olar.
ÜDM-i əsas qiymətlərlə hesablamaq üçün adları çəkilən hesablardakı
məlumatlardan istifadə edilməsinin üstünlüyü özünü onda göstərir ki,
onlar hər il (bir sıra ölkələrdə hər rüb) nəzərdən keçirilir və qiymətləndir
məni kifayət qədər operativ aparmağa imkan verir. Lakin onların nöqsan
cəhəti də vardır. Bu, ondan ibarətdir ki, ÜDM-i sabit qiymətlərlə daha
müfəssəl qiymətləndirmək üçün onlar əmtəə və xidmət qrupları üzrə
dərindən təhlil aparılmasına imkan vermir. ÜDM-in tərkib hissələri
haqqında resurslar və onlardan istifadə balanslarında daha ətraflı məlumat
vardır. Bunlar öz əksini resurslar və onlardan istifadə cədvəllərində və
sahələrarası balansda tapır.
ÜDM-in sabit qiymətlərlə hesablanması adətən həm istehsal (ayrı-ayrı
sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərin cəmi kimi), həm də son istifadə (son
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istifadənin tərkib hissələrinin cəmi kimi) metodları ilə hesablandıqda
həyata keçirilir. Bu əməliyyat ÜDM-in tərkib hissələrinin sabit qiymət
lərlə qiymətləndirilməsi və alman nəticələrin cəmlənməsi yolu ilə aparılır.
Sabit qiymətlərlə hesablamalara verilən əsas nəzəri tələblərdən biri
eyniyyət prinsipinə əməl olunmasıdır. Bu o deməkdir ki, əgər toplu tərkib
hissələrinin cəmi kimi müəyyən olunarsa, deməli, bundan sabit qiymət
lərlə qiymətləndirmə zamanı da istifadə olunmalıdır. Bu isə o deməkdir
ki, sabit qiymətlərlə hesablanmış ÜDM-in kəmiyyəti onun sabit qiymət
lərlə tərkib hissələrinin cəminə bərabər olmalıdır. Buna uyğun olaraq
sabit qiymətlərlə hesablanmış ÜDM-in kəmiyyəti, onun sabit qiymətlərlə
qiymətləndirilmiş tərkib hissələrinin cəmi kimi də hesablana bilər.
Nəzəri cəhətdən ÜDM-in sabit qiymətlərlə qiymətləndirilməsinin hər
iki metodu (istehsal və son istifadə) ilə hesablanan kəmiyyəti bir-birinə
bərabər olmalıdır. Lakin təcrübədə cari qiymətlərlə qiymətləndirmədə
olduğu kimi, bu metodda da onların arasında labüd olaraq statistik fərq
əmələ gəlir. Bu zaman ÜDM-in hesablanmasında istifadə edilən infor
masiya hansı metodda etibarlıdırsa, ona üstünlük verilir və deməli, onu
əsas götürmək və fiziki həcm indeksini ona əsasən hesablamaq lazımdır.
ÜDM-in tərkib hissələrini sabit qiymətlərlə daha düzgün qiymətlən
dirmək üçün qiymət (deflyator) indeksləri sisteminə malik olmaq lazım
dır. Bunların içərisində istehsalçı qiymətləri, habelə əmtəə və xidmətlərin
istehlak qiymətləri indeksləri əsas yer tutur. ÜDM-i sabit qiymətlərlə
hesablamaq üçün lazım olan qiymət indekslərinin növləri məhsulların və
sahələrin təsnifləşdirilməsinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Ümumi
buraxılışı qiymətləndirmək üçün aşağıdakılar olmalıdır:
1) istehsalçıların qiymət indeksləri (sənaye, kənd təsərrüfatı və əsaslı
tikinti məhsulları; yük və sərnişin daşımaları, yükləmə-boşaltma işləri və
rabitə xidmətləri üçün tariflər; bələdiyyə və xüsusi yaşayış evlərinin icarə
qiymətləri, digər pullu xidmətlərin (təhsil, səhiyyə, hüquq və s.)
qiymətləri.
2) istehsal və idxala qoyulan vergi dərəcələri indeksləri (vergilərin
növləri üzrə);
3) xidmət sahələri, o cümlədən büdcə təşkilatları üzrə orta əmək
haqqı indeksləri;
Əmtəə və xidmətlərdən istifadənin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı
indekslər hesablanır:
a)
aralıq istehlakı qiymətləndirmək üçün - istehsalçılar (müəssisələr
və ev təsərrüfatları) tərəfindən əmtəə və xidmətlərin satın alındığı qiymət
indeksləri;
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b) son istehlakı qiymətləndirmək üçün - əmtəə və xidmətlərin
istehlak qiymətləri indeksləri;
c) ümumi yığımı qiymətləndirmək üçün - kapital qoyuluşunun
qiymət indeksləri (o cümlədən tikinti-quraşdırma işləri, maşın və
avadanlıqlar, sair əsaslı işlər və mal-qara üzrə xərclər və s.);
d) ixrac-idxal qalığını qiymətləndirmək üçün - ixrac və idxal olunan
məhsulların qiymət indeksləri.
ÜDM-i qiymətləndirmək üçün sabit qiymət kimi hər hansı bir tarixə
olan qiymətlər deyil, əsas dövrün orta qiymətləri götürülür.
Qiymət indekslərindən ya ÜDM-in tərkib hissələrinin birbaşa
deflyasiya edilməsi üçün istifadə olunur, yaxud da o, xüsusi deflyatorların
qurulması üçün ilkin material hesab edilir. İstənilən halda onlar əmtəə və
xidmətlərin geniş nomenklatura əsasında müəyyən olunmalıdır. Bu
nomenklatur nə qədər geniş olsa, aparılan hesablamalar da bir o qədər
dəqiq və etibarlı olur. Müşahidə aparmaq üçün seçilmiş əmtəə və
xidmətlərin qiymətləri bir və ya bir neçə il üzrə qeyd olunur. Hər hansı
bir əmtəə növünün istehlak dəyəri eyni olan başqa bir əmtəə növü ilə əvəz
olunmasına həmin məhsulun istehsalı dayandırıldıqda yol verilir.
9.8. Ümumi daxili məhsulun hesablanmasında nəzarət olunmayan
iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsi
Dünyanın əksər ölkələrində statistikanın ən mühüm vəzifələrindən biri
də ÜDM-in düzgün hesablanmasının təmin olunmasıdır. Bu vəzifənin həll
edilməsi isə xüsusi müayinələrin aparılmasını tələb edir. Bu, onunla əlaqə
dardır ki, bəzi fəaliyyət növlərinə və müəssisələrin işinə birbaşa nəzarət
etmək mümkün deyildir. Bu, hər şeydən əvvəl gizli, kriminal və qeyrirəsmi iqtisadiyyata aiddir. Bunları xüsusi ədəbiyyatda nəzarət edilmə
yən iqtisadiyyat adlandırırlar.
Nəzarət olunmayan iqtisadiyyat aşağıdakı göstəricilərin təhrif edilmə
sinə səbəb olur:
- ÜDM-in həcmi;
- iqtisadi artım sürəti;
- iqtisadiyyatm quruluşu göstəriciləri (iqtisadiyyatın sahə və bölmələr,
habelə ÜDM-in müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunması üzrə
quruluşu);
- əməyin və kapitalın məhsuldarlığı göstəriciləri;
- ÜDM-lə əlaqədar olan bir sıra makroiqtisadi göstəricilər (milli gəlir,
sərəncamda qalan milli gəlir, milli qənaət və i.a.);
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- ÜDM-in beynəlxalq miqyasda müqayisə edilməsinin nəticələri,
ölkələrin, regionun və dünyanın iqtisadiyyatında yeri.
ÜDM-in və qarışıq makroiqtisadi göstəricilərin hesablanmasında gizli
və qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın nəzərə alınması ilə əlaqədar beynəlxalq
tövsiyə ilk dəfə MHS-nin 1993-cü il variantında formalaşdırılmışdır.
Hazırda bu sahədə beynəlxalq standart dedikdə, İİƏT, BVF, BƏT və
MDB-nin Statistika Komitəsi tərəfindən işlənib hazırlanmış “ Nəzarət
olunmayan iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsinə dair əsasnamə”
(2002-ci il) nəzərdə tutulur. Bu sənəd 1993-cü ildə qəbul edilmiş sənədin
daha da təkmilləşdirilmiş variantıdır. Sənəddə bu sahə üzrə əsas anla
yışlar, təriflər, təsnifləşdirmələr və terminologiyalar vahid şəklə salınmış
dır. Ondan istifadə olunması ÜDM-in həcmini, quruluşunu və dinami
kasını, bu göstərici üzrə daha dəqiq beynəlxalq müqayisə aparılmasını
təmin edir. Əsasnamədə müşahidə edilməyən iqtisadiyyatın və onun
tərkib hissələrinin müəyyən olunmasının ətraflı şərhi verilmişdir. Burada
göstərildiyi kimi, müşahidə olunmayan fəaliyyət növləri aşağıdakılar
dan ibarətdir:
1) Gizli istehsal. Buna sözün iqtisadi mənasında istehsalla məşğul
olan qanuni surətdə fəaliyyət göstərən və vergi, sosial sığorta ayırmaları
ödəməkdən bilərəkdən yayınmaq məqsədilə dövlət orqanlarından
gizlənən fəaliyyət növləri aiddir.
2) Qeyri-qanuni istehsal. Buna aşağıdakılar aiddir: a) istehsalı və
satışı qanunla qadağan olunmuş əmtəə və xidmətlər; b) fəaliyyət göstər
məsinə icazə verilmiş, lakin müvafiq sənədlərlə rəsmiyyətə salınmamış
fəaliyyət növləri;
3) Qeyri-rəsmi bölmədə həyata keçirilən istehsal. Buna ev təsərrü
fatları bölməsində heç bir korporasiyaya daxil olmayan və qeydiyyatdan
keçməyən, yaxud da işçilərinin sayı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
saydan az olan və bazar üçün müəyyən qədər məhsul istehsal edən
müəssisələrin fəaliyyəti aiddir.
4) Özünün son istifadəsi üçün məhsul istehsal edən ev təsərrüfatları.
Bu o deməkdir ki, ev təsərrüfatları istehsal etdikləri məhsullardan yalnız
özləri istifadə edirlər.
Müşahidə edilməyən iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsi metodla
rını aşağıdakı üç böyük qrupa bölmək olar: 1) Ümumi metodlar; 2)
müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə olunmaqla müşahidə edilməyən
iqtisadiyyatın “hesablanması”nın dolayı metodları; 3) makromodel
metodları.
Ümumi metodların özlərinin də aşağıdakı növləri vardır:
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-əm təə axmı metodu. Bu, müşahidə olunmayan iqtisadiyyatın uçota
alınmasının əsas metodu olmaqla əmtəə və xidmətlərin istehsalçıdan isteh
lakçıya (ölkə daxilində və ya xaricdə) çatdırılmasını izləməyə imkan verir.
Bundan başqa bu metod əmtəə və xidmətlərin ehtiyatlan ilə onlardan
istifadə cədvəllərinin, sahələrarası balansların, natura ifadəsində ayrı-ayrı
məhsul növləri balanslarının (məsələn, neft, qaz, kömür, taxıl, kartof,
bostan bitkiləri, tərəvəz, şəkər, ət və ət məhsulları və i. a.) köməyilə
müqayisə aparmağa imkan verir.
-ayrı-ayrı sahələrdə istehsal olunmuş əlavə dəyərin alternativ qay
dada qiymətləndirilməsi. Bu metod sahələrin spesifikasını (məsələn, yem
sərfi ilə heyvandarlıq məhsulları istehsalı, sement sərfi ilə tikinti məh
sulları arasındakı nisbət haqqında məlumatların təhlil edilməsi) nəzərə
almağa imkan verir;
- e v təsərrüfatları gəlirlərinin alternativ qaydada hesablanması. Bu,
məsələn, müəyyən əmtəə və xidmətlər üzrə gəlirlər və xərclər arasındakı
nisbət əsasında tələbin gəlirlərin səviyyəsindən asılı olduğunu aşkara
çıxarmağa imkan verir;
- müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə etmək əsasında “müşahidə
edilməyən iqtisadiyyatın hesablanması”mn dolayı metodları. Bu
məlumatlar müşahidə olunmayan fəaliyyətin miqyası və yayılması
meyilləri haqqında təsəvvür əldə etməyə imkan verir.
Ölkələrin əksəriyyətində istifadə olunan əsas məlumat mənbələri
aşağıdakılardır:
1) Məşğulluq və işçi qüvvəsi haqqında müayinə apararkən əldə
edilən məlumatlar. Bunun nəticəsində müavinət alan, lakin daimi, yaxud
da müvəqqəti işi olan, rəsmi qeydiyyatdan keçməmiş əcnəbilər, qaçqınlar,
pasport qeydiyyatında olmayan şəxslər, xüsusi firmalar tərəfindən muzdla
tutulan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər aşkara çıxarılır;
2) İnzibati mənbələrin (məsələn, torpaqların, mənzillərin uçotunu
aparan təşkilatların) məlumatları;
3) Müntəzəm olaraq əlavə dəyər gətirən peşələrdə çalışanların (tibb
işçiləri, vəkillər, bərbərlər, taksi sürücüləri, xörək paylayanlar, qəzet
satanlar, avtomobili təmir edən və servis xidməti göstərən işçilər,
santexniklər və i. a.);
4) Ev təsərrüfatları xərclərinin xüsusi müayinəsi nəticəsində əldə
edilən məlumatlar;
5) Müxtəlif müəssisə qruplarının xərcləri və ümumi buraxılışı
arasındakı nisbətin müqayisəli təhlili nəticəsində əldə edilən məlumatlar.
Buna iri və kiçik, dövlət və xüsusi müəssisələr arasındakı nisbət misal ola
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bilər;
6) Ev təsərrüfatlarının və korporasiyalara daxil olmayan müəssisə
lərin qarışıq müayinə yolu ilə öyrənilməsi nəticəsində əldə edilən mə
lumatlar. Burada ev təsərrüfatlarının, habelə korporasiyalara daxil ol
mayan müəssisələrin gəlir və xərclərinin müayinəsi nəzərdə tutulur;
7) Vergi, yol təhlükəsizliyi, texniki inventarlaşdırma bürolarının mə
lumatları.
Makromodel metodlar içərisində aşağıdakıları qeyd etmək olar:
a) qlobal göstəriciləri özündə əks etdirən metodlar (məsələn, elektrik
enerjisi istehsalının artması ilə sənaye məhsullarının ümumi buraxılışı
arasındakı nisbətə əsaslanan iqtisadi artımın qiymətləndirilməsi metodu);
b) monetar modellər. Bu, onu deməyə əsas verir ki, nağd pula olan tələbin
xarakterində baş verən dəyişiklik nəzərə alınmamış iqtisadi fəaliyyət
növlərinin həcmindəki dəyişikliklərlə izah oluna bilər.
ÜDM-in istehsal metodu ilə hesablanması ilə əlaqədar olaraq 1980-ci
ildə işlənib hazırlanmış İtaliya metodunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Bu yanaşmanın səciyyəvi cəhəti ondan ibarətdir ki, əmək sərfi metodun
dan istifadə olunması ilə müəssisələrin təhrif etdikləri məlumatlara
düzəlişlər edilir. Bu metoddan aşağıdakı oxşar cəhətlərə malik olan
ölkələrdə istifadə edilə bilər: a) qeydiyyatdan keçməmiş və ya düzgün
təsnifləşdirilməmiş çoxsaylı kiçik müəssisələrin olması; b) qeydiyyatı ol
mayan çoxsaylı işçilərin olması; c) müəssisələr tərəfindən istehsalın
həcminin həddən çox az göstərilməsi; d) işçi qüvvəsinin tam və dəqiq
müayinəsinin aparılmasının mövcud olması.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir ölkədə tətbiq edilən və
yaxşı səmərə verən bir metod, digər bir ölkədə qəbul edilməyə bilər. Mə
sələn, yuxarıda göstərilən elektrik enerjisi istehlakının artması ilə sənaye
məhsulları buraxılışı arasında qarşılıqlı əlaqə olsa da, bir sıra ölkələr bu
metoddan demək olar ki, istifadə etmirlər. Deməli, bu modelin obrazlı
ifadə ilə desək “mövcud olmaq” hüququ vardır, lakin bütün ölkələrdə
qəbul edilməsi ehtimalı 100%-ə bərabər deyildir. Bu, onunla əlaqədardır
ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyətində sənayedə elektrik
enerjisi çox böyük əhəmiyyətə malik olsa da, yeganə mənbə deyildir.
Monetar model ona əsaslanır ki, gizli iqtisadiyyatın subyektləri
arasındakı iqtisadi əməliyyatlar bir qayda olaraq nağd pulla aparıldığı
halda, rəsmi iqtisadiyyatda bu əməliyyatlar əsas etibarilə banklar vasi
təsilə həyata keçirilir.
Müşahidə edilməyən iqtisadiyyata aşağıdakı sahələrdə daha çox
rast gəlinir: 1) kənd təsərrüfatı (əhalinin şəxsi həyətyanı sahələrində
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kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı); 2) ticarət (ayrı-ayrı şəxslərin
istehlak malları bazarlarında xırda alverlə məşğul olmaları); 3) səhiyyə
(həkimlərin şəxsi fəaliyyəti, tibb müəssisələrində həkimlərə və tibbi
heyətin digər üzvlərinə əlavə pul ödənilməsi); 4) tikinti (ev təsərrüfatları
tərəfindən özləri və sifariş əsasında başqaları üçün mənzilin tikintisi və ya
təmiri); 5) nəqliyyat (fərdi avtonəqliyyatla sərnişinlərin daşınması); 6)
təhsil (xüsusi tərbiyəçilərin, ali məktəblərə daxil olmaq üçün başqalarına
xidmət göstərən müəllimlərin əməyi); 7) sənaye (ev təsərrüfatlarında bəzi
qida məhsullarının və spirtli içkilərin hazırlanması; paltar və mebel
istehsalı; avtomobillərin və məişət texnikasının təmiri üzrə xidmətlər).
Lakin bütün bunların düzgün müəyyən olunması və ÜDM hesabla
narkən nəzərə alınmasında müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Bu çətin
liklər daha çox məlumatların toplanması ilə əlaqədardır. Onların aradan
qaldırılmasında iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi, vergi qanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsi, müəssisələrin və ev təsərrüfatlarının müayinəsi sahə
sində beynəlxalq standartlardan geniş istifadə olunması müsbət nəticələr
verə bilər.
9.9. Regional daxili məhsul və onun hesablanması metodikası
Müasir MHS-in ən mühüm bölmələrindən biri də regional hesablardır.
Bu hesablar regionların iqtisadi inkişafına xarakteristika vermək və ölkə
iqtisadiyyatında onların yerini müəyyən etməyə imkan verir. Regional
hesablar ərazisi çox böyük olan ölkələr üçün xüsusilə vacibdir. Çünki
ərazisi böyük olan Ölkələrdə regionlar təbii-iqlim və iqtisadi şəraitlərinə
görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Regional hesablardakı məlu
matlar ərazi və mərkəzi idarəetmə orqanları tərəfindən qərarların qəbul
edilməsi, regional siyasətin formalaşdırılması və onun səmərəliliyinin
təhlili, ayrı-ayrı iqtisadi rayonlara maliyyə yardımının göstərilməsi, regio
nal büdcənin işlənib hazırlanması üçün lazımdır.
Regional hesabların tərtib olunması da bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə
nəzərdə tutulan hesabların tərtib olunduğu prinsipə əsaslanır. Lakin buna
baxmayaraq onların tərtib olunmasının özlərinə məxsus bəzi spesifik
xüsusiyyətləri də ola bilər. Belə ki, ölkələrin əksəriyyətində məhdud
sayda regional hesablar tərtib olunur. Başqa sözlə, region səviyyəsində
daha çox tərtib olunan hesablar regional ümumi məhsulun (RÜM) və
onun ayrı-ayrı tərkib hissələrinin qiymətləndirilməsinə xidmət edir.
Hazırda regional hesabların işlənib hazırlanması və tərtib olun
masında aşağıdakı işlər prioritet istiqamətlər hesab edilir:
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1) Sahələr üzrə istehsal hesablarının tərtib olunması. Bu, ÜDM-in
cari qiymətlərlə istehsal metodu ilə hesablanmasına imkan verir. Bunun
üçün ayrı-ayrı sahələrdə yaradılmış ümumi əlavə dəyər cəmlənir və onun
üzərinə məhsullara görə alman xalis vergilər əlavə edilir;
2) Regionların iqtisadiyyatının artım sürətini müəyyən etmək üçün
RÜM sabit qiymətlərlə qiymətləndirilir;
3) Gəlirlərin əmələ gəlməsi hesabının tərtib olunması və onda müəs
sisələr tərəfindən istehsalın iştirakçılarına (muzdlu işçilərin əməyinin
ödənilməsi, istehsala görə digər vergilər, mənfəət və qarışıq gəlirlər)
ödənilmiş ilkin gəlirlərin qeyd edilməsi; Bu, prinsipcə RÜM-ün bölgü
metodu ilə hesablanmasına imkan verir;
4) Gəlirlərdən istifadə hesabının ayrı-ayrı göstəricilərinin (ev təsər
rüfatlarının son istehlak xərcləri, əsas kapitalın ümumi yığımı) hesab
lanması.
RÜM göstəricisi özünün iqtisadi məzmununa görə ÜDM-in eyni
dir. Başqa sözlə, o regionun rezidenti olan iqtisadi vahidlərdə son
istifadə üçün istehsal edilmiş əmtəə və xidmətlərin dəyəri deməkdir.
Regionların RÜM-ünün cəmi ölkə üzrə hesablanmış ÜDM-in cəminə bə
rabər olmalıdır. Lakin təcrübədə bəzi hallarda RÜM-ün hesablanmasında
bir sıra iqtisadi vahidlərin və onların apardıqları əməliyyatların konkret
regiona aid edilməsində müəyyən problemlər meydana çıxır. Buna
baxmayaraq onlar metodoloji və informasiya xarakteri daşıyır və
aşağıdakı hallarda baş verir:
-toxunulm az ərazilərin mövcud olması. Bu ərazilərdə adətən səfir
liklər, konsulluqlar, hərbi bazalar fəaliyyət göstərir ki, bunların da hər
hansı bir regiona birbaşa aid edilməsi mümkün deyildir;
- region səviyyəsində bəzi əməliyyatlar haqqında (məsələn, multiregional korporasiyaların fəaliyyəti) məlumatın olmaması;
-bankların və digər maliyyə vasitəçilərinin göstərdikləri xidmətin
konkret istehlakçıya (müəssisələrə və ev təsərrüfatlarına) aid edilməsində
mürəkkəbliyin olması. Bunlar, habelə milli iqtisadiyyat səviyyəsində
ÜDM-in hesablanmasına cəlb edilən informasiyaların mürəkkəbliyi xü
susi qaydaların işlənib hazırlanmasını zəruri edir.
RÜM-ün son istifadə metodu ilə hesablanması regiona gətirilmiş və
regiondan aparılmış əmtəə və xidmətlərin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar
problemlərin həll olunmasım tələb edir. Bu göstəricilər yalnız regiona
daxil olmuş, yaxud da regiondan aparılmış əmtəə və xidmətləri deyil,
həm də həmin regionda digər regionların rezidentləri tərəfindən istehlak
olunmuş əmtəə və xidmətləri əhatə etməlidir. Burada mübahisə doğu
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ran bir məsələ qalır. Bu, ondan ibarətdir ki, hər hansı bir regionda
yerləşən mərkəzi hökumətin müəssisələri tərəfindən göstərilən qeyri bazar xidmətləri regionlar arasında bölünməlidirmi? Bu məsələ doğrudan
da mübahisə doğurur və onun həllinə metodoloji cəhd göstərilməsi
məqsədəuyğun olardı.
Regional hesabların əsasında regionların rezidentləri olan vahidlərin
apardıqları əməliyyatlar durur. Bu iqtisadi vahidlərin əməliyyatlarım
səciyyələndirən RÜM-ün hesablanması aşağıdakı metodlara əsaslanır:
1) “aşağıdan yuxarıya” metodu. Bu metod ilkin informasiya kimi
iqtisadi vahidlərin - rezidentlərin məlumatlarına əsaslanır. Çünki onların
məlumatları cəmləndikdə region üzrə ümumi məlumat alınır. Regionlar
üzrə məlumatların cəmi milli səviyyədə həmin göstəriciyə bərabər olma
lıdır. Bu metodun üstünlüyü özünü onda göstərir ki, regional səviyyədə
informasiya mənbələrindən birbaşa istifadə olunması mümkündür. Onun
nöqsanı da vardır. Bu, ondan ibarətdir ki, regionlar və milli iqtisadiyyat
üzrə məlumatları uyğunlaşdırmaq üçün əlavə hesablamalar aparmaq
lazımdır;
2) ‘yuxarıdan aşağıya” metodu. Bu metodda ilkin informasiya kimi
milli iqtisadiyyat üzrə göstəricinin kəmiyyəti sonradan hər hansı bir
dolayı göstəricinin köməyilə regionlar arasında bölünür. Lakin bu zaman
hər bir vahid üçün məlumat ayrılıqda göstərilmir. Bu metodun üstünlüyü
ondadır ki, o, başlanğıcdan regionlar və milli iqtisadiyyat üzrə məlu
matların bir-birinə uyğun gəlməsini təmin edir. Onun nöqsanı isə özünü
onda göstərir ki, məlumatlar regionlara birbaşa deyil, dolayı yolla aid
edilir, düzgünlüyünə kifayət qədər təminat verilmir;
3) Qarışıq metod. Bu, yuxanda göstərilən iki metodun qarışığını
özündə əks etdirir. Başqa sözlə, bu metodda regionlar haqqında məlu
matlardan qismən və bütövlükdə ölkə səviyyəsində münasib informasi
yalardan istifadə olunur, onlar regionlar arasında mərkəzləşdirilmiş
qaydada “yuxarıdan aşağıya” metodu ilə bölüşdürülür.
RÜM-ün hesablanmasının ən mühüm metodu “aşağıdan yuxarı
ya” metodudur. Bu metod təsərrüfatçılıq edən subyektlərin fəaliyyəti
haqqında bütövlükdə ölkə səviyyəsində olan məlumatlarla uyğunlaşdırıl
mış zəruri informasiyaların olmasını nəzərdə tutur. Lakin ölkələrin çoxu
nun təcrübəsində qarışıq metoda üstünlük verilir.
Ölkələrin əksəriyyətində RÜM istehsal metodu ilə hesablanır. Mə
lum olduğu kimi, ÜDM-in istehsal və bölgü metodları ilə hesablanması
iqtisadiyyatın sahələri və bölmələri üzrə həyata keçirilir. RÜM isə bu
metodların köməyilə yalnız sahələr üzrə hesablana bilər.
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RÜM-ün ayrı-ayrı tərkib hissələrinin son istifadə metodu ilə hesab
lanması adətən çox böyük məhdudiyyətləri olan və əksəriyyət hallarda
region səviyyəsində müəyyən hesablamaları aparmaq üçün informasiya
bazası olmayan ölkələrdə yalnız analitik sorğu məqsədləri üçün həyata
keçirilir. Məsələn, regionlar üzrə ev təsərrüfatlarının son istehlak xərclə
rini hesabladıqda, onların həmin regionda əmtəə və xidmətlərin satın
alınmasına sərf etdikləri xərclər aşağıdakı kimi təshih olunmalıdır: onun
üzərinə regiondan kənarda (o cümlədən xaricdə) rezidentlərin əmtəə və
xidmətlərin satın alınmasına sərf etdikləri xərc əlavə olunmalı və həmin
regiona gələn (digər regionlardan və xaricdən) qeyri-rezidentlərin əmtəə
və xidmətlərin satın alınmasına sərf etdikləri xərclər onun üzərindən
çıxılmalıdır.
RÜM il, rüb və ay üzrə hesablanır.
RÜM-ün illər və rüblər üzrə hesablanması metodologiyası bir-birinə
bənzəyir. Aylıq hesablamalar operativ xarakter daşıyır və regionun
ümumi iqtisadi inkişaf meyilinin müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutul
muşdur. Vahid hesabat forması əsasında regional səviyyədə aşağıdakı
sahələr üzrə ümumi əlavə dəyər hesablanır: a) sənaye müəssisələri; b)
kənd təsərrüfatı; c) səhiyyə, fiziki tərbiyə və idman, sosial təminat, təhsil,
mədəniyyət və incəsənət, idarəetmə; d) əhaliyə göstərilən qeyri-istehsal,
məişət xidməti növləri; e) bazarın fəaliyyət göstərməsinin təmin olunması
üçün ümumi kommersiya fəaliyyəti; j) yeraltı sərvətlərin geologiyası və
kəşfiyyatı; z) informasiya hesablama xidməti. Sonra bu məlumatlar
əmsalların köməyilə müvafiq sahəni (korporasiyalara daxil olmayan
müəssisələr və ev təsərrüfatları da daxil olmaqla) tam əhatə etmə
dərəcəsinə çatdırılır.
Hazırda RÜM göstəricisi ilə yanaşı, regionun ərazisində ev təsərrü
fatlarının faktiki son istehlakı və əsas kapitalın ümumi yığımı göstəriciləri
də hesablanır.
Nəticə
- Ölkənin iqtisadi vəziyyətinə qiymət verərkən kompleks göstəricilər
sistemindən istifadə olunur. Bunların içərisində ümumi daxili məhsul
xüsusi yer tutur;
- ölkənin iqtisadi ərazisi onun coğrafi ərazisindən fərqlənir. MHS-də
ölkənin iqtisadi ərazisinin “sərhədləri” müəyyənləşdirilmişdir,
-M H S-də istifadə olunan ÜDM, XDM, ÜMG və XMG göstəriciləri
arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlar vardır;
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-üm um i daxili məhsul aşağıdakı metodlarla hesablanır: a) istehsal
metodu; b) son istifadə metodu; c) bölgü metodu;
-üm um i buraxılışın üç növü vardır: a) bazar üçün ümumi məhsul
buraxılışı; b) özünün son istifadəsi (istehlakı) üçün istehsal olunan məh
sullar; c) digər qeyri-bazar məhsulları;
-A ralıq istehlak digər əmtəə və xidmətlərin istehsalı prosesində
həmin dövrdə istehlak olunmuş əmtəələrin və göstərilmiş bazar
xidmətlərinin dəyəri deməkdir;
-Ü D M son istifadə metodu ilə aşağıdakıların cəmi kimi müəyyən
edilir: a) əmtəə və xidmətlərin son istehlak xərcləri; b) ümumi yığım; c)
əmtəə və xidmətlərin ixrac-idxal qalığı;
- əsas kapitalın ümumi yığımının tərkib hissələrinin qiymətləndiril
məsində müxtəlif qiymətlərdən istifadə edilir;
-Ü D M bölgü metodu ilə hesablandıqda aşağıdakılar cəmlənir: a)
muzdlu işçilərin əməyinin ödənilməsi; b) istehsala və idxala görə alman
xalis vergilər (bu məqsəd üçün verilən subsidiyalar çıxılmaqla); c) ümumi
mənfəət və ümumi qarışıq gəlirlər;
- ÜDM-in hesablanmasında istifadə edilən bölgü metodu əsas metod
deyildir. Çünki onun təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bu səbəbdən də
bölgü metodu bir o qədər geniş yayılmamışdır;
- müxtəlif hesablamaları aparmaq üçün ÜDM əsas, sabit, cari və bazar
qiymətləri ilə qiymətləndirilir;
- ÜDM-in fiziki həcminin və qiymətlərin dinamikasının hesablan
masında indeks metodundan geniş istifadə olunur. Bunların içərisində
ÜDM-in fiziki həcmi və defiyatoru indeksləri xüsusi yer tutur. Paaşe və
Laspeyres indeksləri də hesablanır;
- MHS metodologiyasına uyğun olaraq hər beş ildə bir dəfə müqayisə
üçün əsas götürülən il dəyişdirilməlidir. Çünki daha uzun dövr ərzində
ÜDM-in strukturunda və qiymətlərdə çox böyük dəyişikliklər baş verir;
-Ü m um i daxili məhsulu sabit qiymətlərlə qiymətləndirmək üçün
müxtəlif metodlardan istifadə edilir;
- ümumi daxili məhsulu hesablayarkən nəzarət edilməyən iqtisadiy
yatın qiymətləndirilməsi də olduqca vacibdir. Çünki bu iqtisadiyyat bir
sıra göstəricilərin təhrif olunmasına səbəb olur;
- İqtisadi statistikada nəzarət olunmayan fəaliyyət növlərinin tərkibi
də konkretləşdirilir;
-nəzarət edilməyən iqtisadiyyatı qiymətləndirmək üçün müxtəlif
metodlardan istifadə olunur;
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- nəzarət edilməyən iqtisadiyyatla əlaqədar ayrı-ayrı ölkələrdə
müxtəlif metodlardan istifadə edilir;
- regional daxili məhsul müxtəlif metodların köməyilə hesablanır;
- regional hesablar da tərtib olunur. Onların əsasını regionların rezi
dentləri olan iqtisadi vahidlərin apardıqları əməliyyatlar təşkil edir.
- RÜM il, rüb və ay üzrə hesablanır. Bununla yanaşı, hazırda regionun
ərazisində ev təsərrüfatlarının faktiki son istehlakı və əsas kapitalın
ümumi yığımı göstəriciləri də müəyyən olunur.
Təhlil üçün suallar
-Ü D M nə deməkdir və ölkənin iqtisadi vəziyyətinə xarakteristika
vermək üçün nə kimi əhəmiyyəti vardır?
- ölkənin iqtisadi ərazisi onun coğrafi ərazisindən nə ilə fərqlənir?
- xalis daxili məhsul nədir və necə hesablanır?
- ÜDM-dən hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?
- Ümumi milli gəlir nədir və necə hesablanır?
- ümumi daxili məhsul istehsal metodu ilə necə hesablanır?
- ümumi buraxılışın hansı növləri vardır?
- digər qeyri-bazar məhsullarının tərkib hissələri nədən ibarətdir?
-üm um i daxili məhsul son istifadə metodu ilə necə hesablanır və
onun hansı tərkib hissələri vardır?
- ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri hansı tərkib hissələrindən
ibarətdir?
- dövləti idarəetmə müəssisələrinin və ev təsərrüfatlarına xidmət edən
qeyri-kommersiya təşkilatlarının son istehlak xərcləri hansı tərkib hissə
lərindən ibarətdir?
- əsas kapitalın ümumi yığımının tərkib hissələri necə qiymətlən
dirilir?
- maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi dedikdə nə
nəzərdə tutulur?
- son istehlak xərcləri hansı tərkib hissələrindən ibarətdir?
- ümumi yığım hansı tərkib hissələrinə bölünür?
- ümumi daxili məhsulu bölgü üsulu ilə hesabladıqda onun tərkibinə
hansı gəlir növləri daxil edilir?
-Ü D M -in hesablanmasının bölgü metodunun nə kimi çatışmaz
cəhətləri vardır?
- ÜDM-i sabit qiymətlərlə hesablamaqda məqsəd nədir?
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-Ü D M -in faktiki həcmini və qiymətlərin dinamikasını hesablamaq
üçün hansı indekslərdən istifadə olunur?
- ÜDM-i sabit qiymətlərlə qiymətləndirmək üçün hansı metodlardan
istifadə edilir?
-əm təə və xidmətlərin ümumi buraxılışını qiymətləndirmək üçün
hansı məlumatlar olmalıdır?
- nəzarət edilməyən iqtisadiyyat nə deməkdir və hansı göstəricilərin
təhrif olunmasına səbəb olur?
- nəzarət olunmayan fəaliyyət növləri hansılardır?
-nəzarət olunmayan iqtisadiyyatla bağlı hansı məlumat mənbələri
vardır?
-nəzarət olunmayan iqtisadiyyata hansı sahələrdə daha çox rast
gəlinir?
- regional daxili məhsul nə deməkdir və o, necə hesablanır?

X FƏSİL
MİLLİ HESABLAR SİSTEMİNDƏ ƏSAS GƏLİR
GÖSTƏRİCİLƏRİ
10.1. Milli hesablar sistemində əsas gəlir göstəriciləri statistikasının
vəzifələri
Sosial-iqtisadi statistikanın əsas vəzifələrindən biri də gəlirlərin for
malaşması və bölüşdürülməsini öyrənməkdir. Bu, iqtisadiyyatın ümumi
vəziyyətinin və əhalinin həyat səviyyəsinin təhlil edilməsi, dövlətin sosial
siyasətinin işlənib hazırlanması, ayrı-ayrı əhali qruplarının sosial müda
fiəsini təşkil etmək məqsədilə konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün
lazımdır. Gəlirlərdən, həmçinin vergi dərəcələri işlənib hazırlanarkən
müxtəlif əhali qruplarını bir-birindən fərqləndirmək üçün istifadə edilə
bilər. Nəhayət əhalinin gəlirləri haqqında sistemləşdirilmiş məlumatlar
dan daxili ehtiyatların səfərbərliyə alınması yolu ilə investisiya proses
lərinin genişləndirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün istifadə
oluna bilər.
Statistikanın məlumatlarından göstərilən məqsədlər üçün istifadə edilə
bilməsi üçün, gəlirlər siyasi-iqtisadi xarakterli ciddi konsepsiya sisteminə
əsaslanmalıdır. Bu məlumatlar iqtisadi proseslərin qarışıq cəhətlərini
səciyyələndirən digər göstəricilərlə (məsələn, istehsal, yaxud da maliyyə
resurslarının hərəkəti göstəriciləri ilə) uzlaşdırılmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, MHS göstəricilərinin hesablanması üçün
əsas götürülən gəlirlər haqqında makroiqtisadi konsepsiyalar onların
mühasibat uçotunda müəyyən edilmiş qaydasına uyğun gəlmir.45 Bu,
onunla əlaqədardır ki, mühasibat uçotunun gəlirlərə aid müddəaları fıskal
vəzifələrin həll edilməsinə yönəldilmişdir. Başqa sözlə, burada məqsəd
gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasını müəyyən etməkdən ibarətdir. Bununla
əlaqədar olaraq gəlirlərin mikro və makro səviyyədə müəyyən edilməsi
nin zəruriliyi meydana çıxır. Həm mikro, həm də makroiqtisadi səviyyədə
iqtisadi təhlil böyük maraq doğurur. Buna görə də onların arasındakı
qarşılıqlı əlaqələr təfərrüatı ilə təhlil edilməli və bunlar bir-birini tamam
lamalıdır. Gəlirlər statistikasının vəzifələri məhz bunlarla müəyyən
edilir. Bunlarla yanaşı, gəlirlər statistikasının yerinə yetirdiyi vəzifələri
aşağıdakı kimi konkretləşdirmək olar. Gəlirlər statistikası:
- əsas qiymətlərlə ümumi əlavə dəyəri hesablayır;
45 Bəzi gəlir göstəriciləri “Milli hesablar sistemi” mövzusunda nəzərdən keçirilmişdir.
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- gəlirlərin hansı məqsədlər üçün istifadə olunduğunu müəyyən edir;
- gəlirlərin ilkin bölgüsü qaydalarını müəyyən edir və onu həyata keçi
rir;
- sərəncamda qalan ümumi milli gəliri hesablayır və ondan istifadə
olunmasının təhlilini aparır;
- müxtəlif növ gəlirlər haqqında lazımi məlumatları toplayır, işləyir və
təhlil edir.
10.2.
C.Hiksin müəyyən etdiyi gəlir konsepsiyası və
MHS-nin 1993-cü il variantında onun konkretləşdirilməsi
Gəlir iqtisad elmində ən mürəkkəb anlayışlardan biridir. Təkcə bunu
demək kifayətdir ki, XX əsrdə bir sıra iqtisadçı və statistiklərin əsərlə
rində gəlir anlayışı haqqında formalaşmış fikirlərdə ciddi dəyişikliklər
olmuşdur. Məsələn, Fişerin 1930-cu ildə nəşr olunmuş əsərində gəlir an
layışı son istehlak anlayışı ilə eyniləşdirilir. Hollandiya statistiki Frits Bos
özünün “Milli hesabların müntəzəm xülasəsi” (1989) əsərində gəliri son
istehlakın və kapital aktivləri ehtiyatlarının xalis artımı kimi müəyyən
etmişdir. Lakin sonradan o, özü də etiraf edir ki, gəlirin, xüsusilə də kapi
talın ümumən bu cür müəyyən edilməsi konkretləşdirmə və bir sıra istiqa
mətlərdə dəqiqləşdirmə tələb edir. İqtisadi ədəbiyyatda kapital haqqında
müxtəlif fikirlər vardır. Məsələn, bir sıra iqtisadçıların əsərlərində kapital
“məhdud miqdarda bütün resursların ümumi toplusu” kimi müəyyən
edilir.
Lakin bu problemlə məşğul olan mütəxəssislərin böyük əksəriyyətinin
fikrincə, məhdud miqdarda bütün resursların qiymətləri haqqında infor
masiya olmadığına görə kapitalın mahiyyətinin bu cür müəyyən edilmə
sini təcrübədə reallaşdırmaq olduqca çətindir. Bununla əlaqədar olaraq
əksəriyyət hallarda kapitalın bazar dəyərinə malik olan “resurslar toplu
su” kimi müəyyən edilməsi fikrinə üstünlük verilir və ondan istifadə olu
nur. Məşhur Amerika iqtisadçısı P.Samuelson öz əsərlərində kapital kon
sepsiyası dedikdə, istehsalın məhsulu olan resurs növləri ilə məhdudlaşır.
Başqa sözlə, onun fikrincə kapital dedikdə istehsalın məhsulu olan resurs
növləri nəzərdə tutulur. O, belə hesab edir ki, torpaq, faydalı qazıntı ehti
yatları və istehsalın məhsulu olmayan digər aktivlər özlüyündə kapital
deyildirlər. Yalnız iqtisadi proseslərə cəlb olunmaq üçün onların çıxarıl
masına əmək sərf olunduqda kapitala xas cəhətlərə malik olurlar.
Dünyada tanınmış ingilis iqtisadçısı C.Hiks də gəlir konsepsiyasının
olduqca mürəkkəb xarakterə malik olduğunu etiraf edir. Onun 1993-cü
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ildə rus dilində nəşr olunmuş “Dəyər və kapital” əsərində göstərilir ki,
“bir çox məşhur müəlliflər qənaət və gəlir haqqmda bir-birinə zidd, birbirini inkar edən və demək olar ki, məqbul sayılmayan müxtəlif fikirlər
söyləmişlər. Onun fikrincə hamıya məlum olan qənaət və gəlir anlayışları
məntiqi kateqoriyalar deyildirlər.46 Onlar yalnız biznesmenlərin praktik
məsələlərin həllinə doğru daha yaxşı istiqamət götürmələri üçün həqiqətə
bir qədər yaxm hesab olunan anlayışlardır. İqtisadi statistika üzrə məşhur
dərsliyin müəllifi olan tanınmış iqtisadçı və statistik P.Lippe də bu möv
qedə dayanır. O, belə hesab edir ki, gəlirin müəyyən olunması təhlilin
məqsədindən, qarşıya qoyulan vəzifələrdən asılıdır. Başqa sözlə, elə və
zifələr vardır ki, onları həll etmək üçün gəlirlər və qənaət haqqmda məlu
matlardan istifadə olunmalıdır.
Lippenin fikrincə gəlirin müəyyən edilməsi variantlarından biri təsər
rüfatçılıq edən subyektlərin əldə etdikləri, pul üzrə tələbə təsir göstərən
və müntəzəm olaraq daxil olan pul vəsaitidir. Gəlirin bu cür müəyyən
edilməsi pul üzrə tələbin öyrənilməsi sahəsində qarşıya qoyulan vəzifə
lərlə əlaqədardır. Deməli, burada natura formasında bir çox daxilolmalar
nəzərə alınmamışdır.
Lippenin fikrincə təsərrüfatçılıq edən subyektlərin əmtəə və xidmət
lərə olan tələbi də (bu milli məhsulu əmələ gətirir) gəlirlərin tərkibinə
daxil edilə bilər. Göründüyü kimi, gəlirlərin müəyyən olunmasına bu cür
yanaşıldığına, daha dəqiq desək onun tərkibinə həm pul, həm də natura
formasında olan gəlirlər daxil edildiyinə görə o, əhalinin həyat səviy
yəsinin təhlil edilməsi üçün daha münasibdir və MHS-də müəyyən olun
muş qaydaya daha yaxındır. MHS-ninl993-cü il variantında bütün gəlir
göstəricilərinin əsasında C.Hiksin yuxarıda adı çəkilən “Dəyər və kapital”
əsərində əsaslandırılmış konsepsiyası durur. Bu konsepsiyanın mahiyyəti
belədir: gəliri, müəyyən bir dövr ərzində maksimum dərəcədə istehlaka
sərf oluna bilən məbləğ kimi müəyyən etmək lazımdır. Həm də qabaqca
dan yığılmış kapital bu dövrün axırında azalmamalı, olduğu qədər
qalmalıdır. Başqa sözlə, bunu belə başa düşmək lazımdır ki, insanlar
əllərində olan əvvəlki dövrlərdən qalmış kapitala toxunmadan, ondan
istifadə etmədən, yəni onun kəmiyyəti azalmadan özlərinin istehlakı üçün
46 Qeyd etmək lazımdır ki, yaxın keçmişdə “qənaət” anlayışından nağd, yaxud da əmanət
banklarında yığılmış pul vəsaiti mənasında istifadə edilmişdir. Lakin MHS-də qənaət anlayışı
tamamilə başqa məzmuna malikdir. Burada qənaət sərəncamda qalan gəlirin son istehlaka sərf
olunmayan hissəsi kimi şərh olunur. Beləliklə, MHS-də müəyyən olunduğu kimi, qənaəti
bütün maliyyə aktivlərinin (nağd pullar, depozitlər, qiymətli kağızlar, ssuda-borc və i.a.) və
maddi aktivlərin artımı kimi qəbul etmək olar.
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nə qədər sərf edə bilər? C.Hiks öz konsepsiyasını inkişaf etdirərək iki
nəzəri gəlir kateqoriyası irəli sürmüşdür. Bunlardan biri müntəzəm ola
raq, qabaqcadan daxil olacağı nəzərdə tutulan gəlirlər, digəri isə faktiki
daxil olmuş gəlirlərdir. Hiks bunlardan birincini latın termini olan exante, ikincisini isə ex-post ilə işarə edir. C.Hiks in fikrincə bir çox məq
sədlər üçün birinci konsepsiyaya üstünlük vermək lazımdır. Çünki
təsərrüfat subyektlərinin davranışlarını birinci konsepsiya daha yaxşı
nümayiş etdirir. C.Hiksə görə onu müəyyən etmək üçün ex-post kateqo
riyasından nəzərdə tutulmamış, təsadüf nəticəsində əmələ gələn daxil
olmaları, xüsusilə də inflyasiyanın təsiri ilə aktivlərin dəyərinin artımını
çıxmaq lazımdır.
Beləliklə, C.Hiksin gəlirlərə dair formalaşdırdığı konsepsiyaya
əsasən aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar:
Birincisi, daxil olan hər cür pulun gəlir hesab olunması düzgün deyil
dir. Çünki əldə edilmiş vəsaitin bir hissəsi sərf olunmuş istehsal vasitə
lərinin satın alınması ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsinə yönəldilməlidir.
Yaxud da hər hansı bir şəxs özünün mülkiyyətində olan evini (mənzilini)
satmış, əldə etdiyi pulu banka qoymuşdursa və faiz məbləği hesabına
yaşayırsa, evin (mənzilin) satışından əldə olunan vəsaiti gəlir hesab etmək
olmaz. Çünki bu əməliyyat nəticəsində sadəcə olaraq aktivlərin forması
dəyişir. Başqa sözlə, həmin şəxs maddi formada olan aktivini (mənzilini)
maliyyə aktivi ilə əvəz etmişdir. Lakin mənzilin satışından əldə edilən və
banka qoyulan vəsaitə görə alman faiz məbləğini gəlirə aid etmək lazım
dır. Evini (mənzilini) satan şəxs əldə etdiyi vəsaitin bir hissəsini istehlak
malları və xidmətlərin satm alınmasına sərf etdikdə də gəlirlərdə heç bir
dəyişiklik baş vermir və bu səbəbdən də gəlirlərdə dəyişiklik olduğunu
demək düzgün deyildir. C.Hiksin konsepsiyasına görə bu zaman həmin
istehlak xərclərini qeydiyyata almaq və qənaəti bir o qədər azaltmaq
lazımdır. Bu zaman gəlirin ümumi kəmiyyəti sıfıra bərabər olur. Gətirdi
yimiz bu misalda istehlak malları və xidmətlərinin satm alınmasına sərf
olunan xərclər keçmiş dövrlərdə əldə edilmiş qənaət hesabına maliyyələş
dirilmişdir. İstehlak xərcləri borc və kreditlər hesabına da maliyyələş
dirilə bilər. Belə olduqda da istehlak üçün sərf olunan xərcləri gəlir kimi
nəzərdən keçirmək olmaz. Çünki bu zaman da həmin xərclər əvvəlki
dövrlərdən qalmış qənaət hesabına maliyyələşdirilir.
İkincisi, əldə edilən qənaəti nağd pulun, banklardakı depozitin və
digər maliyyə aktivlərinin (səhm, istiqraz və i. a.) artımı ilə eyniləşdirmək
olmaz. Çünki maliyyə aktivlərinin artımı onların formasının dəyişməsi,
yaxud da maliyyə öhdəliklərinin (təəhhüdlərinin) qəbul edilməsi ilə

əlaqədar olaraq baş verə bilər. Məsələn, nağd pulun artımı adətən borc
alınması, səhmlərin və maddi aktivlərin satılması və s. nəticəsində baş
verir. Digər tərəfdən isə qənaətdən maddi aktivlərin (torpağın, mənzilin)
satın alınması üçün istifadə edilməsi mümkündür. C.Hiksin fikrincə, bu
zaman da maliyyə aktivlərinin artımı sərəncamda olan gəlirlə istehlaka
sərf olunan xərc arasındakı fərqə bərabər olur. Nəzəri cəhətdən belə bir
fərziyyə də mümkündür ki, maliyyə aktivləri azaldığı hallarda da qənaət
əldə edilə bilər. Bu, maliyyə aktivlərinin azalmasının maddi aktivlərin
xalis artımı hesabına “örtüldüyü” hallarda mümkün ola bilər.
Üçüncüsü, təsadüfi səbəblərlə (inflyasiya, yaxud da aktivlərin dəyəri
nin hər hansı bir kənar amillin, məsələn, dəmir yolunun yaxınlığında
yerləşən torpaqların qiymətinin bahalaşmasının təsiri ilə dəyişməsi)
əlaqədar kapitalın artımı gəlir kimi nəzərdən keçirilə bilməz.
Qeyd etmək lazımdır ki, gəlirlər haqqında C.Hiksin ümumi konsep
siyası MHS-nin 1993-cü il variantında ən mühüm makroiqtisadi göstə
ricilərin (ümumi daxili məhsul, milli gəlir, sərəncamda olan gəlir, qənaət
və i. a.) hesablanması, vahid şəklə salınma (unifikasiya) və təsnifləşdirmələrin aparılması üçün konkretləşdirilmişdir. Bu, hər şeydən əvvəl öz
ifadəsini istehsalın son nəticələri ilə ölçülən gəlirlərin cəminin əlavə
dəyərin cəminə bərabər olmasında tapır. Başqa sözlə, xarici iqtisadi
əlaqələrlə bağlı amillər nəzərə alınmadan milli gəlir, iqtisadiyyatın bütün
bölmələrində yaradılan əlavə dəyərin cəminə bərabərdir. Buna uyğun
olaraq aktivlərin dəyərində inflyasiya, yaxud da təsadüfi xarakter daşıyan
digər amillərin təsiri ilə əmələ gələn və istehsalla əlaqədar olmayan hər
hansı bir dəyişiklik, habelə satış, özəlləşdirmə və s. səbəblərdən mülkiy
yət hüququnun başqasına keçməsi nəticəsində əmlakın dəyərinin artımı
gəlir hesab olunmur.
Bu yanaşmaya uyğun olaraq istehsal edilmiş məhsulların dəyəri və
yaradılmış gəlirlər holdinq mənfəətinə (yəni inflyasiya nəticəsində an
bardakı aktivlərin (məsələn, əmtəələrin) dəyərinin artımı) daxil edilmir.
Məsələn, hər hansı bir müəssisə ilin əvvəllərində hər vahidinin qiyməti 4
manat olan 100 vahid məhsul istehsal etmiş və onu üç aydan sonra 7
manata satmışdırsa, onda MHS-də müəyyən edilmiş qaydaya görə
istehsal edilmiş məhsulun dəyəri 700 manat (100-7) deyil, 400 manat
(100-4) olacaqdır. Çünki 700 manatın tərkibində 300 manata bərabər olan
holdinq mənfəəti vardır və onu məhsulların dəyərindən (700 manatdan)
çıxmaq lazımdır. Ona görə ki, bu 300 manat inflyasiyanın təsiri ilə
yaranmışdır.
Təcrübədə istehsal olunan məhsulların dəyərini hesablamaq üçün bir
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qayda olaraq reallaşdırılmış və reallaşdırılmamış hazır məhsul ehtiyatla
rının artımı haqqında məlumatlardan istifadə olunması zəruriliyi meydana
çıxır. Məhsulların dəyərindəki hər iki ünsürə holdinq mənfəəti daxil ola
bilər və bunlar dəyərdən çıxılmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq MHS-nin
1993-cü il variantında ümumi buraxılışın dəyərini hesablamaq üçün
aşağıdakı düsturdan istifadə edilməsi təklif olunur:
P = R + L - M,
Burada: P - ümumi buraxılışın dəyəri; R - reallaşdırılmış məhsulların
dəyəri; L - ehtiyat üçün ayrılmış məhsulların dəyəri (məhsullar ehtiyat
üçün ayrıldığı anda mövcud olan qiymətlərlə); M - ehtiyatdan götürül
müş (çıxarılmış) məhsulların dəyəri (məhsullar ehtiyatdan götürüldüyü
anda mövcud olan qiymətlərlə) deməkdir.
Bu düstur məhsulların dəyərinin holdinq mənfəəti nəzərə alınma
dan hesablanmasına imkan verir. Bunu yuxarıda gətirdiyimiz misaldakı rəqəmlərdən istifadə etməklə nümayiş etdirək:
400 (P) = 700 (R) + 400 (L) - 700 (M)
Holdinq mənfəəti nəzərə alınmadan ümumi buraxılışın müəyyən edil
məsi bir sıra göstəricilərin hesablanmasına imkan verir. Məlum olduğu
kimi, Azərbaycan və MDB-nin bir sıra ölkələrində holdinq mənfəəti qiy
mətli kağızların alqı-satqısı ilə məşğul olan müxtəlif maliyyə institutları
tərəfindən mənimsənilir. Belə ki, onlar qiymətli kağızları nisbətən aşağı
qiymətlə satın almaqla sonradan onları yüksək qiymətlə reallaşdırır və
holdinq mənfəəti əldə edirlər ki, bunu da inflyasiyanın nəticəsi kimi
qiymətləndirmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, satın alınan xammal və materialların qiymət
ləri, onlardan istehsal prosesində istifadə olunan dövrdəki qiymətlərdən
ucuz olduqda da holdinq mənfəəti əmələ gələ bilər. Məsələn, 1990-cı
illərin əvvəllərində, qiymətlər liberallaşdırıldığı dövrdə müəssisələr ucuz
qiymətlərlə böyük həcmdə xammal və material ehtiyatı yaratmış və
bunlardan qiymətlər bir neçə dəfə bahalandıqda istifadə etmişlər. Bunun
nəticəsində bu müəssisələr qiymətlərdəki fərqin hesabına əlavə gəlir əldə
etmişlər və buna MHS-də holdinq mənfəəti deyilir. MHS-də müəyyən
olunmuş qaydaya uyğun olaraq bu mənfəət əlavə gəlirdən və yaradılmış
gəlirlərdən çıxılmalıdır.
Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, C.Hiks konsepsiyası xalis
gəlir müəyyən edilərkən istehlak olunan əsas kapitalın mühasibat uçotun
da olduğu kimi ilk dəyərlə deyil, bərpa dəyəri ilə qiymətləndirilməsini
tələb edir.
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10.3. Milli Hesablar Sistemində gəlir göstəriciləri
MHS-nin 1993-cü il variantında C.Hiksin ümumi konsepsiyasına əsas
lanan gəlir göstəriciləri sistemi nəzərdə tutulmuşdur. Bu sistemə aşağı
dakı göstəricilər daxildir:
1) ilkin gəlirlər;
2) pul formasında cari transfertlər;
3) sərəncamda qalan gəlirlər;
4) natura formasında sosial transfertlər;
5) təshih olunmuş sərəncamda qalan gəlirlər;
6) milli gəlir;
7) sərəncamda qalan milli gəlir.
İlkin gəlirlər əlavə dəyərin ilkin bölgüsü nəticəsində təsərrüfat sub
yektlərinin əldə etdikləri gəlirlərdir və onlar aşağıdakılardan ibarətdir: a)
əməyin ödənilməsi; b) mənfəət; c) qarışıq gəlirlər; d) mülkiyyətdən əldə
edilən gəlirlər; e) istehsala və idxala qoyulan vergilər. Lakin istehsalatda
istifadə edilməyən əmlaka görə ödənilən vergilər və təsərrüfat subyektləri
tərəfindən dövləti idarəetmə orqanlarına ödənilən vergilər (məsələn,
mənfəət vergisi, ev təsərrüfatlarının ödədikləri ümumi gəlir vergisi və i.
a.) ilkin gəlir kimi deyil, cari transfertlər, başqa sözlə, təkrar bölgü
xarakterli tədiyələr kimi nəzərdən keçirilir.
Mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər müvəqqəti və əvəzsiz olaraq verilən
maliyyə aktivləri (məsələn, ssuda) və istehsalın məhsulu olmayan maddi
qeyri-maliyyə aktivləri (məsələn, torpaq) əhatə edir. Bunlar faiz məbləğ
ləri, dividend, torpaqdan və istehsalın məhsulu olmayan digər maddi
aktivlərdən istifadəyə görə renta, birbaşa yeni xarici investisiyalardan və
sığorta şirkətləri ehtiyatlarının investisiya qoyuluşuna yönəldilməsi nəti
cəsində əldə edilən gəlirlər və şairələrdir. Ölkənin təsərrüfat subyektlərinə
(rezidentlərinə) ilkin gəlirlər həmin ölkədə və digər ölkələrdə yaradılan
əlavə dəyərlərdən daxil olur. Digər tərəfdən ölkədə yaradılan əlavə də
yərin bir hissəsi həmin ölkədə ÜDM-in istehsalında iştirak etdiklərinə
görə qeyri-rezidentlərə (əsas etibarilə əməyin ödənilməsi və mülkiyyət
dən əldə edilən gəlir formasında) ödənilir.
Pul formasında cari transfertlər gəlirlərə və əmlaka görə aparılan
təkrar bölgü tədiyələri və cari daxilolmalardan, dövlət büdcəsindən sosial
ehtiyaclara ödəmələrdən, sığorta mükafatları və sığorta ayırmalarından və
s. ibarətdir.
İlkin gəlirlərin məbləği (qalığı) ilə cari transfertlərin məbləği (qa
lığı) ikisi birlikdə iqtisadiyyatın hər bir sahəsi üzrə sərəncamda qalan
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gəliri əmələ gətirir. Sərəncamda qalan gəlir də son istehlaka və
qənaətə bölünür. Qeyd etmək lazımdır ki, son istehlakın müəyyən
edilməsi bir sıra amillərdən asılıdır. Bunlardan biri “İqtisadi isteh
salın” əhatə dairəsinin müəyyən edilməsidir. Son istehlak müəyyən olu
narkən ev təsərrüfatlarında onun üzvlərinin özləri üçün yeməyin hazırlan
ması, yaşayış yerinin təmiz saxlanması və s. işlər bu sahənin fəaliyyətinə
daxil edilmirsə, onda həmin xidmətlərin dəyəri əhalinin son istehlakına
daxil edilə bilməz. İkincisi, son istehlakın müəyyən edilməsi əhalinin ona
göstərilən hər hansı bir xidmətdən əldə etdiyi səmərənin ictimai dəyərin
dən asılıdır. Bu, konkret şəraitdən asılı olaraq kəskin surətdə dəyişə bilər
və dəyişir. Məsələn, XX əsrin ortalarında şaxtaçılara işdən sonra duş
qəbul etmələri üçün şəraitin yaradılması onlara göstərilən qayğı kimi
dəyərləndirilir və natura formasında gəlir hesab olunurdu. Hazırda isə bu
proses əmək şəraitinin ən sadə ünsürü hesab edilir və sahibkar bunu
etməyə borcludur. Odur ki, fəhlələrin duş qəbul etmələri üçün şəraitin
yaradılmasına sərf olunan xərclər ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri
deyil, müəssisələrin aralıq istehlakı hesab edilir.
Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərclərinə yalnız istehlak malları
və xidmətlərinin satın alınması deyil, həm də natura formasında olan və
şərti qiymətlərlə dəyərləndirilən əmtəə və xidmətlərin istehlakı da daxil
dir. Bunlar əsas etibarilə ev təsərrüfatlarının yardımçı istehsalatlardan,
barter əməliyyatları ilə əlaqədar gördükləri işlərin müqabilində aldıqları
və istehlak etdikləri əmtəələrdən ibarətdir. Bundan başqa ev sahiblərinin
özlərinin özlərinə göstərdikləri xidmətlərin şərti qiymətlərlə müəyyən
olunan dəyəri də buraya aiddir. Dövləti idarəetmə orqanlarının son
istehlakı onların cəmiyyətin bütün üzvlərinə (kollektiv xidmətlər), ayrıayrı əhali qruplarına, yaxud da şəxslərə (fərdi xidmətlər) göstərdikləri
pulsuz xidmətlərin dəyərindən ibarətdir. Ev təsərrüfatlarına xidmət edən
qeyri-kommersiya təşkilatlarının son istehlakı onların həmin təsər
rüfatların üzvlərinə göstərdikləri pulsuz xidmətlərin dəyəri ilə ölçülür.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, qənaət sərəncamda qalan gəlirin çox
mühüm tərkib hissələrindən biridir. Sərəncamda qalan gəlirdən son
istehlaka sərf olunan xərclər çıxıldıqdan sonra yerdə qalan hissə qənaət
adlanır. Deməli, qənaətlə nağd pulun və depozitlərin, habelə digər maliy
yə aktivlərinin artımını bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Qənaət ma
liyyələşdirmə və investisiyaların əsas mənbəyidir. Burada başlıca analitik
göstərici qənaətin sərəncamda qalan gəlirə nisbəti kimi hesablanan qənaət
normasıdır. Təcrübə göstərir ki, qənaət norması 5%-lə 20% arasında
dəyişir. Statistikanın ən mühüm vəzifələrindən biri də qənaət normasını
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müəyyən edən amilləri öyrənməkdən ibarətdir. Belə amillərə bank faizi
norması, istehlak kreditinin verilməsi şərtləri, maliyyə “alətləri”nə qoyu
lan investisiyaların gəlirliliyi, sərəncamda qalan gəlirin ümumi məbləği
və s. misal ola bilər.
Lakin təkrar bölgü yalnız pul formasında deyil, həm də pulsuz sosialmədəni xidmətlərin (səhiyyə, təhsil və mədəniyyət sahəsində pulsuz
xidmətlər) köməyilə həyata keçirilir. MHS-nin 1993-cü il variantında buna
xarakteristika vermək üçün natura formasında sosial transfertlər nə
zərdə tutulmuşdur. Bu transfertlər ev təsərrüfatlarına iki mənbədən daxil
olur: 1) dövləti idarəetmə orqanlarından; 2) ev təsərrüfatlarına xidmət edən
qeyri-kommersiya təşkilatlarından.
Sərəncamda qalan gəlirin və natura formasında alınmış (verilmiş)
sosial transfertlərin cəmi bölmənin təshih olunmuş sərəncamda qalan
gəlirini əmələ gətirir. Təshih olunmuş sərəncamda qalan gəlir də öz növ
bəsində faktiki son istehlaka və qənaətə bölünür. Beləliklə, MHS-də son
istehlak haqqında iki konsepsiya arasında fərq qoyulur. Bu konsepsiya
lardan biri son istehlak xərcləri konsepsiyası, digəri isə faktiki son
istehlak konsepsiyasıdır. Bu qruplaşdırma son istehlakı maliyyələşdirən
vahidlərlə bu xərclərdən fayda götürən vahidlər arasında fərqlə əlaqədar
dır. Məsələn, pulsuz sosial-mədəni xidmətlər dövləti idarəetmə orqanları
tərəfindən həyata keçirilir, faydanı isə ev təsərrüfatları götürür. Ev təsər
rüfatlarının faktiki son istehlakı onların son istehlak xərclərindən natura
ifadəsində sosial xərclər qədər çoxdur. Bunu belə də ifadə etmək olar: ev
təsərrüfatlarının faktiki son istehlakı onların son istehlak xərclərindən
dövlət idarələrinin və qeyri-kommersiya təşkilatlarının əhaliyə göstər
dikləri pulsuz xidmətlərin kəmiyyəti qədər çoxdur. Digər tərəfdən, dövləti
idarəetmə orqanlarının təshih olunmuş sərəncamda qalan gəliri onların
sərəncamında qalan gəlirindən natura formasında ödənilmiş sosial
transfertlərin kəmiyyəti qədər azdır.
Təshih olunmuş sərəncamda qalan gəlir kateqoriyası iqtisadi islahat
lar dövründə bölgü prosesində və iqtisadiyyatda aparılan struktur dəyişik
liklərini təhlil etmək üçün olduqca vacibdir. Məsələn, vaxtilə əhaliyə
pulsuz xidmət göstərən sosial-mədəni obyektlər bazar münasibətləri şə
raitində pullu xidmət göstərməyə keçdiklərinə görə vəziyyət dəyişmişdir.
Aydın məsələdir ki, belə bir şəraitdə əhali gəlirlərinin bir hissəsi bu
məqsədlərə sərf edilməlidir. Bu isə istər-istəməz əhalinin həyat səviy
yəsinə təsir göstərəcəkdir. Başqa sözlə, əhalinin pul gəlirləri bu və ya
digər dövrdə real ifadədə artsa da, pulsuz verilən əmtəə və xidmətlərin
xüsusi çəkisinin kəskin surətdə azalması onun istifadə etdiyi istehlak
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malları və xidmətlərin ümumi həcminin azalmasma səbəb ola bilər. Başqa
sözlə, bazar münasibətləri şəraitində real pul gəlirlərinin dinamikası
təshih olunmuş sərəncamda qalan gəlirlərin dinamikasından əhəmiyyətli
dərəcədə kənarlaşır. Istehlak qiymətləri indeksi nəzərə alınmaqla hesab
lanan sərəncamda qalan və sərəncamda qalan təshih olunmuş gəlirlərin
dinamikası göstəricilərindən əhalinin həyat səviyyəsinin dəyişməsini
təhlil etmək üçün istifadə edilir. Bu göstəricilərə sərəncamda qalan real
gəlirlər deyilir.
Milli gəlir göstəricisi ümumi və xalis formada hesablana bilər.
Milli gəlirin ümumi formada hesablanması dedikdə onun istehlak olun
muş əsas kapitalın dəyəri ilə birlikdə müəyyən edilməsi başa düşülür.
Milli gəlirin istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri çıxılmaqla hesablan
masına isə onun xalis formada müəyyən edilməsi deyilir. Ümumiyyətlə,
milli gəlir dedikdə, bu və ya digər bir dövrdə ölkə rezidentlərinin bazar
qiymətləri ilə əldə etdikləri ilkin gəlirlər nəzərdə tutulur. Lakin iqtisadi
ədəbiyyatda bəzi hallarda daxili məhsul və milli gəlir anlayışlarını eyni
ləşdirirlər. MHS-də isə bu iki, olduqca mühüm göstərici arasında həm
kəmiyyət, həm də keyfiyyət fərqlərinin olduğu göstərilir. Bunların arasın
dakı keyfiyyət fərqi ondan ibarətdir ki, daxili məhsul ölkədə fəaliyyət
göstərən müəssisələr - rezidentlər tərəfindən son istehlak üçün istehsal
olunan əmtəə və xidmətlərin dəyərini ifadə edir. Milli gəlir isə ölkə re
zidentlərinin həm fəaliyyət göstərdikləri ölkədə, həm də qalan dünya
ölkələrində ÜDM-in istehsalında iştirak etməklə əldə etdikləri ilkin
gəlirləri ifadə edir.
Milli gəlirlə (ümumi, yaxud da xalis formada) daxili məhsul (ümumi,
yaxud da xalis formada) arasındakı kəmiyyət fərqi özünü qalan dünyadan
alınan ilkin gəlirlərin qalığmdakı fərqdə göstərir. Bunlara əməyin ödənil
məsi, habelə faiz məbləği, dividend formasında mülkiyyətdən və birbaşa
investisiya qoyuluşlarından əldə edilən yeni gəlirlər aiddir. Burada
olduqca vacib olan bir məqamı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu,
ondan ibarətdir ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə ümumi milli
gəlir daxili məhsuldan çox, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə əksinə,
daxili məhsul ümumi milli gəlirdən çox olur. Qalan dünyadan alınan ilkin
gəlirlərin qalığı haqqında məlumatlar tədiyə balansında qeyd edilir.
Ümumi milli gəlir (ÜMG) gəlirlərin ilkin bölgüsü hesabının balanslaşdırıcı (tarazlaşdırıcı) maddəsidir və bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyə
sində ilkin gəlirləri əks etdirir. İqtisadiyyatın hər bir sahəsi və bölməsi
üzrə ÜMG-in analoqu iqtisadi vahidlər - rezidentlər tərəfindən alınmış və
verilmiş bütün ilkin gəlirlər arasındakı fərq kimi hesablanan ilkin gəlir308

lərin qalığı ola bilər. Bunu aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
İlkin gəlirlərin qalığı = IA İG

EVİG.

Burada: EAİG-iqtisadi vahidlərin - rezidentlərin aldıqları ilkin
gəlirlər;
EVIG-iqtisadi vahidlərin-rezidentlərin verdikləri ilkin gəlirlər
deməkdir.
Bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində ümumi formada, yəni istehlak
olunmuş əsas kapitalın dəyəri çıxılmadan müəyyən edilən ilkin gəlirlərin
qalığı ümumi milli gəliri əmələ gətirir, istehlak olunmuş əsas kapitalın
dəyəri çıxılmaqla xalis formada müəyyən edilən milli gəlir isə xalis milli
gəlir (XMG) adlanır. Bunu belə ifadə etmək olar:
XMG = ÜMG - ƏKİ
Burada: ƏKİ - əsas kapitalın istehlakı deməkdir.
Milli gəlirin təkrar (yenidən) bölgüsü nəticəsində sərəncamda qalan
milli gəlir formalaşır. Sərəncamda qalan gəlir o deməkdir ki, institusional vahidlər ondan son istehlak və qənaət kimi istifadə edə bilərlər.
Onu hesablamaq üçün ilkin gəlirlərin üzərinə cari transfertlər forma
sında alınmış gəlirləri əlavə etmək və verilmiş cari transfertləri onun
üzərindən çıxmaq lazımdır. Bunu belə ifadə etmək olar:
S ahənin,
bölm ənin
ca m d a
gəliri

sərənq alan

tikin
= gəlirlərin
qalığı

D igər sahələrə,
bölmələrə veril
miş cari
transfertlər

Digər sahələrdən,
+ bölmələrdən alın
mış cari tansfertlar

Burada alınmış və verilmiş cari transfertlər dedikdə sahə və bölmələr
arasındakı transfertlər nəzərdə tutulur.
Bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində sərəncamda qalan milli gəlir
bütün sahələrin, yaxud da bölmələrin ilkin gəlirlərinin cəminə
bərabər olur.
Sərəncamda qalan ümumi milli gəlir (SQÜMG) istehsalda iştiraka
görə əldə edilən ilkin gəlirlərin, mülkiyyətdən alınan ilkin gəlirlərin qalığı
və qalan dünyadan alman və qalan dünyaya verilən cari transfertlərin qa
lığının cəminə bərabər olur. SQÜMG gəlirlərin təkrar bölgüsü hesabının47
47 MHS-də “transfert” termini dedikdə bir institusional vahidin əvəzsiz olaraq başqa bir
institusional vahidə əmtəə, xidmət, yaxud da aktivin hər hansı bir növünü verməsi nəzərdə
tutulur. Transfertlər pul və natura formasında verilə bilər.
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balanslaşdırıcı (tarazlaşdırıcı) maddəsi kimi müəyyən edilir.
Beləliklə, sərəncamda qalan milli gəlir son milli istehlaka və milli
qənaətə bölünür. MHS-nin 1993-cü il variantında C.Hiksin konsepsi
yasına əsaslanan gəlir göstəricilərinin ümumi səciyyəsi bundan ibarətdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatını səciyyələndirən bəzi gəlir göstəriciləri 10.1.
cədvəlində verilmişdir.
Cədvəl 10.1
Azərbaycan iqtisadiyyatının bəzi gəlir göstəriciləri
(cari qiymətlərlə, mln. man.) *8
Göstəricilər
Umumi daxili məhsul
Ümumi milli gəlir (ilkin
gəlirlərin qalığı)
Əsas kapitalın istehlakı
(əsas fondların istehlakı!
Xalis milli gəlir
Sərəncamda qalan ümu
mi milli gəlir (sərəncam 
da qalan ümumi gəlir)
o cümlədən:
Son milli istehlak
(son istehlak xərcləri)
Umumi milli qənaət

1995

2003

2004

İllər
2005

2010

2011

2012

2133,8 7146,5 8530,2 12522,5 35601,5 42465,0 52082,0
2130,4 6899,2 8025,5 11094,2 32973,5 39922,2 48519,1
300,1 785,9 910,7 1244,3 2122,4 2299,1 2406,7
1830,3 6113,3 7114,8 9849,9 30851,1 37623,1 46112,4

2228,2 7551,0 8732,6 12115,8 34021,0 40811,1 49479,5
2072,8 5170,9 5861,3 6579,7
155,4 2380,1 2871,3 5536,1

19182,1 21336,1 24679,7
14838,9 19475,0 24799,8

10.1.
cədvəlindəki rəqəmlər bir-birini tamamlayır, hesablamaların
düzgün aparıldığını göstərir və Azərbaycan iqtisadiyyatını səciyyələn
dirən gəlir göstəricilərinin getdikcə yaxşılaşdırdığını əyani surətdə
nümayiş etdirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, yaxın keçmişdə MHS-dən istifadə edən bir
sıra qərb ölkələri istehsal amilləri üzrə dəyər ifadəsində milli gəliri dərc
etdinnişlər. Başqa sözlə, onlar milli gəliri istehsal amillərindən (əmək,
kapital və torpaq) istifadəyə görə ödənilən tədiyələrin cəmi kimi hesab
lamışlar. Fikrimizi bir qədər də sadələşdirsək deyə bilərik ki, milli gəlir
hesablanarkən dolayı vergilərin və subsidiyaların qalığı onun tərkibinə
daxil edilməmişdir.
Cədvəl “Azərbaycanın statistik göstəriciləri” 2010 və 2013-cü il məcmuələrinin “Milli
hesablar sistemi və tədiyə balansı” bölməsinin müvafiq cədvəllərinin məlumatlarına əsasən
tərtib edilmişdir.
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MHS-nin 1993-cü il variantında milli gəlir də digər əsas məhsul və
gəlir göstəriciləri kimi yalnız cari qiymətlərlə hesablanır. MHS-də
istehsal amilləri üzrə qiymətləndirmə nəzərdə tutulmasa da bu sistemdə
lazım gəldikdə, milli gəlirin istehsal amilləri nəzərə alınmaqla hesablan
masına imkan verən ünsürləri tapmaq olar. Əslində MHS-nin 1993-cü il
variantında istehsal amillərinə görə gəlirlər anlayışı ilkin gəlirlər anlayışı
ilə əvəz edilmişdir. İlkin gəlirlər konsepsiyası istehsal amillərinə görə
gəlirlər anlayışından bir qədər genişdir. Belə ki, ilkin gəlirlər konsep
siyasında istehsala və idxala görə qoyulan vergilər dövləti idarəetmə
orqanlarının ilkin gəlirləri kimi nəzərdən keçirilir.
Statistikanın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri də gəlirlərin
əmələ gəlməsi və onlardan istifadə olunmasını təhlil etməkdən ibarətdir.
MHS çərçivəsində hesablanan gəlirlər haqqında məlumatların təhlil olun
ması istiqamətlərindən biri onların növlər üzrə quruluşunun müəyyənləşdirilməsidir. Burada söhbət hər şeydən əvvəl məşğulluqdan, sahibkarlıq
fəaliyyətindən, mülkiyyətə görə əldə edilən müxtəlif gəlir növlərindən
(renta, faiz, dividend və i. a.) gedir. Növlər üzrə gəlirlərin strukturu
haqqında məlumatların təhlili iqtisadiyyatın tərkibində baş verən başlıca
dəyişikliklərə xarakteristika vermək üçün olduqca vacibdir. Məsələn,
ölkəmizdə müstəqillik dövründə gəlirlərin təhlili belə bir nəticə çıxarmağa
imkan verir ki, bu müddətdə xüsusi sahibkarlığın inkişaf etməsi ilə əlaqədar
sahibkarlıqdan və mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlərin artması meyili özünü
göstərir. Bu məlumatlar planlı iqtisadiyyatın bazar iqtisadiyyatına
çevrildiyini deməyə əsas verir.
Bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, MHS-də nəzərdə tutulan gə
lir göstəriciləri gəlirlərin əhali qrupları üzrə qeyri-bərabər bölüşdürülmə
sini təhlil etmək üçün kifayət deyildir. Bu məqsədlə əhali və ev təsərrü
fatları gəlirlərinin seçmə müayinəsi yolu ilə öyrənilməsi nəticəsində əldə
olunan məlumatlardan istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur. Bu yolla
əldə edilən məlumatların işlənməsi gəlirlərin qeyri-bərabər bölüşdürül
məsi dərəcəsini səciyyələndirən bir sıra göstəricilərin hesablanmasına
imkan verir. Bunların içərisində ən mühümləri Cini və gəlirlərin fərqlən
dirilməsi əmsallarıdır. Bunlar dərsliyin ikinci hissəsində “Əhalinin hə
yat səviyyəsi statistikası” mövzusunda ətraflı nəzərdən keçirilir.
Müxtəlif dövrlərdə yaradılan milli gəliri müqayisə etmək üçün o, real
ifadədə, yəni qiymətlərin dəyişməsi nəzərə alınmaqla hesablanır. Umumı
milli gəlirin real ifadədə hesablanmasını aşağıdakı sxemdən aydın
görmək olar:
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A. Sabit qiymətlərlə ÜDM
B. Xarici ticarət şəraitinin dəyişməsi nəticəsində əmələ gələn mənfəət
və ya zərər ( ixrac və idxal olunan məhsulların qiymətləri arasındakı
nisbətlə müəyyən olunur).
C. Real ifadədə ÜDM (A + B).
D. Real ifadədə qalan dünyadan alınmış ilkin gəlirlərin qalığı
E. Real ifadədə ÜMG (C + D)
Nəticə
- Sosial-iqtisadi statistikanın vəzifələrindən biri də gəlirlərin əmələ
gəlməsi və onlardan istifadə olunmasını öyrənməkdən ibarətdir. Çünki
iqtisad elmində ən mühüm və mürəkkəb anlayışlardan biri də gəlir
kateqoriyasıdır;
-g əlir kateqoriyasının mahiyyətinin aydınlaşdırılmasında məşhur
ingilis iqtisadçısı C.Hiksin xüsusi xidmətləri olmuşdur. MHS-nin 1993-cü
il variantında gəlir göstəricilərinin hesablanması metodikası C.Hiksin
konsepsiyası əsasında hazırlanmışdır;
- gəlir kateqoriyasının mahiyyətinin aydınlaşdırılmasında tanınmış
iqtisadçı və statistik P.Lippin də müəyyən xidmətləri olmuşdur.
- sahibkarlar müxtəlif vaxtlarda satın aldıqları xammal və material
ların qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində holdinq mənfəəti əldə edirlər;
- ilkin gəlirlər əlavə dəyərin ilkin bölgüsü nəticəsində əmələ gəlir və
bir sıra tərkib hissələrindən ibarətdir;
- təcrübə göstərir ki, qənaət norması 5%-lə 20% arasında dəyişir, ona
müxtəlif amillər təsir edir və statistikanın başlıca vəzifələrindən biri də
bunları öyrənməkdən ibarətdir;
- milli gəlir göstəricisi ümumi (istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri
ilə birlikdə) və xalis (istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyəri çıxılmaqla)
formalarda hesablana bilər;
- Ümumi, xalis və sərəncamda qalan milli gəlir göstəriciləri birbirindən fərqlənir;
- statistikada başlıca məsələlərdən biri də gəlirlərin əmələ gəlməsi və
onlardan istifadənin təhlil edilməsidir;
- müxtəlif dövrlərdə yaradılan milli gəliri müqayisə etmək üçün onu
qiymətlərin dəyişməsi nəzərə alınmaqla real ifadədə hesablamaq lazımdır.
Bunun üçün xüsusi qayda müəyyənləşdirilmişdir.
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Təhlil üçün suallar
- gəlirlərin formalaşması və bölgüsünü öyrənməkdə məqsəd nədir?
- əsas gəlir göstəriciləri statistikası hansı vəzifələri yerinə yetirir?
- gəlir anlayışının müəyyən edilməsi sahəsində hansı iqtisadçıların
fikirləri diqqəti daha çox cəlb edir və onlar haqqında nə demək olar?
- C.Hiksin gəlirlərə dair konsepsiyasının MHS-nin 1993-cü il varian
tında əsas kimi götürülməsi nə ilə əlaqədardır?
-m illi daxili məhsulla ümumi daxili məhsul arasında hansı fərqlər
vardır?
-C.H iksin gəlirlər haqqında ümumi konsepsiyasına əsasən hansı
nəticələri çıxarmaq olar?
- ev təsərrüfatlarının sərəncamda qalan gəliri hansı tərkib hissələrinə
bölünür?
- qənaət maliyyə aktivləri artımından nə ilə fərqlənir?
- holdinq mənfəəti nə deməkdir?
- MHS-də hansı gəlir göstəriciləri nəzərdə tutulmuşdur, onları necə
səciyyələndirmək olar?
- milli gəlir hansı formalarda hesablana bilər?
- sərəncamda qalan milli gəlir nə deməkdir və o, necə formalaşır?
- milli gəliri hesablamaq üçün hansı qiymətlərdən istifadə olunur?
- ilkin gəlirlərin hansı əsas formaları vardır?
- müxtəlif dövrlərdə yaradılmış milli gəliri müqayisə etmək üçün nə
etmək lazımdır?
- transfer! nə deməkdir?
- natura formasında sosial transfertlər dedikdə nə nəzərdə tutulur?
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XI FƏSİL
MİLLİ SƏRVƏT STATİSTİKASI
11.1. Milli sərvət və onun təsnifləşdirilməsi
Milli sərvət hər bir ölkənin iqtisadi qüdrətini və imkanlarım ifadə edən
ən mühüm makroiqtisadi göstəricilərdən biridir. O, bütün insan nəsilləri
nin əməyi ilə yaradılan və hər hansı bir tarixə (ilin əvvəlinə və ya axırına)
ölkənin ərazisində olan nemətlərdən (istehsal vasitələri və istehlak şeylə
ri) və təbii sərvətlərdən ibarətdir. Milli sərvət təkrar istehsalın fasiləsizli
yinin təmin olunmasında həlledici əhəmiyyətə malikdir. Milli sərvətin bu
cür müəyyən edilməsi ideyası ilk dəfə XVII əsrdə Avropada formalaşmış
dır. O zaman milli sərvət göstəricilərinə torpağın (təbii ehtiyat), mövcud
(toplanmış) iqtisadi (maddi) nemətlərin (əsas və dövriyyə kapitalı) və
insan kapitalının (iş qüvvəsi) qiymətləndirilməsi daxil edilmişdir. Hazırda
milli sərvəti səciyyələndirən “iqtisadi aktivlər”dən ibarət statistika
göstəriciləri toplusu isə BMT-nin statistika komissiyası tərəfindən 1993cü ildə beynəlxalq standartlar sistemi kimi qəbul edilmişdir.
Bu standartlara görə milli sərvət əmtəələrin istehsalı, xidmətlərin gös
tərilməsi və insanların yaşamasının təmin edilməsi üçün zəruri olan
resursların (iqtisadi aktivlərin) toplusudur. Milli sərvətin həcmini müəy
yən etmək üçün ölkənin malik olduğu iqtisadi aktivlərdən öz üzərinə
götürdüyü maliyyə öhdəliklərini (təəhhüdlərini) çıxmaq lazımdır, «iqti
sadi aktivlər» terminindən ölkənin malik olduğu milli sərvətin tərkibinə
daxil edilən ünsürlərin müəyyən olunması üçün geniş istifadə olunur.
Bunlara fərdi və kollektiv mülkiyyətdə olan və sahibinə müəyyən iqtisadi
səmərə gətirən obyektlər aiddir. Məsələn, istehsal prosesində avadanlıq
lardan istifadə etmək və onları başqasına icarəyə verməklə mənfəət,
maliyyə aktivlərinə sahib olmaqla isə gəlir əldə etmək olar. Məsələyə
başqa bir prizmadan yanaşdıqda demək olar ki, milli sərvət ölkənin
iqtisadi ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təsərrüfat subyektlərinin
(rezidentlərin) malik olduqları qeyri-maliyyə və maliyyə aktivlərinin
toplusundan ibarətdir. Beləliklə, Milli hesablar sisteminə (MHS) uyğun
olaraq milli sərvətin tərkibinə daxil edilən bütün iqtisadi aktivlər iki
qrupa bölünür: 1) qeyri-maliyyə aktivləri; 2) maliyyə aktivləri.
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Qeyri-maliyyə aktivləri də iki yerə bölünür:
1) istehsalın məhsulu olan qeyri-maliyyə aktivləri;
2) istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivləri.
İstehsalın məhsulu olan qeyri-maliyyə aktivləri aşağıdakı kimi
təsnifləşdirilir:
1) istehsalın məhsulu olan maddi aktivlər;
2) istehsalın məhsulu olan qeyri-maddi aktivlər.
İstehsalın məhsulu olan maddi aktivlərə aşağıdakılar daxildir:
1) əsas fondlar. Əsas fondların özləri də iki yerə bölünür: a) maddi
əsas fondlar (yaşayış və digər bina və qurğular, maşın və avadanlıqlar,
becərilən və ya yetişdirilən aktivlər (kənd təsərrüfatında cins məhsuldar
və iş heyvanları, bar verən bağlar, üzümlüklər və uzun müddət məhsul
verən digər çoxillik əkmələr); b) qeyri-maddi əsas fondlar (faydalı qazıntı
yataqlarının kəşfiyyatı, EHM-in proqram təminatı, əyləncəli janr,
ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin orijinalları, digər qeyri-maddi əsas
fondlar);
2) maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatları;
3) qiymətlilər.
İstehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivlərinə aşağıda
kılar aiddir:
1) maddi aktivlər (torpaq, yeraltı sərvətlər, becərilməyən və ya yetiş
dirilməyən bioloji resurslar və su resursları);
2) qeyri-maddi aktivlər (patentlənmiş obyektlər, icarə haqqında mü
qavilələr, müştərinin cəlb edilməsi və «əldə saxlanılması» üçün görülən
tədbirlər və ya buna imkan verən şərtlər, istehsalın məhsulu olmayan
digər qeyri-maliyyə aktivləri.
Beləliklə, yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəl
mək olar ki, istehsalın məhsulu olan qeyri-maliyyə aktivləri iqtisadiyyatın
ayrı-ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən, məhsulların və xidmətlərin isteh
salı prosesində istifadə olunan əsas fondlardan, maddi dövriyyə vəsaitləri
ehtiyatlarından, qiymətlilərdən və əhalinin mülkiyyətində olan ev əm
lakından ibarətdir.
Əsas fondlar milli sərvətin istehsal prosesində yaradılan, natura-əşya
(maddi) forması dəyişmədən uzun müddət ərzində, dəfələrlə istifadə olu
nan, öz dəyərini hazırlanan məhsulların üzərinə tədriclə keçirən his
səsidir.
Dövriyyə vəsaitləri ölkənin malik olduğu milli sərvətin sürətlə hərə
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kət edən hissəsidir. Bunlar istehsal ehtiyatlarından (xammal, material,
yanacaq, ehtiyat hissələri, təsərrüfat malları, toxumlar, əkin materialları,
yem, cavan və kökəldilməkdə olan heyvanlar və i. a.), bitməmiş istehsal
dan, hazır məhsullardan, yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutulan əmtəələr
dən və maddi ehtiyatlardan ibarətdir. Milli sərvətin bu hissəsi bir istehsal
tsiklində (dövründə) iştirak edir, onlarm natura-əşya (maddi) forması
dəyişir, dəyəri istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyərinə birdənbirə və tamamilə daxil edilir.
Bitməmiş istehsal dedikdə, müəssisədə hazırlanan, lakin istehsalı hələ
başa çatmamış, başqa sözlə, tam “emal” olunmadığına görə son istehlaka
göndərilməsi mümkün olmayan, emal, yaxud da yığılma prosesində olan
məhsullar nəzərdə tutulur. Bitməmiş istehsala bitki və ağaclar, bir dəfə
istifadə olunmaq üçün yetişdirilən ev quşları, cavan və kökəldilməkdə
olan heyvanlar və s. aiddir. Tikintisi başa çatmamış obyektlər, habelə
sifarişçi ilə müqavilə bağlanmadan həyata keçirilən, başa çatmadığına
görə dəyəri ödənilməmiş əsaslı təmir də bitməmiş istehsala aid edilir.
Tikintinin aparılması üçün müqavilə olduqda və iş təsərrüfat üsulu ilə
həyata keçirildikdə bitməmiş tikinti və başa çatmamış əsaslı təmir əsas
kapitala (əsas fondlara) aid edilir.
Hazır məhsul müəssisədə istehsal olunan, lakin onun öz daxilində
başqa struktur bölmələrində istifadə üçün nəzərdə tutulmayan, digər
iqtisadi vahidlərə satılana qədər anbarda saxlanılan əmtəələrdən ibarətdir.
Satılmaq üçün satın alınan əmtəələrə topdan, yaxud da pərakəndə
satış üçün nəzərdə tutulan əmtəələr daxildir. Bu məhsullar yenidən emal
olunmur, olsa-olsa daha cəlbedici olsunlar deyə onlarm üzərində
müəyyən əməliyyatlar aparılır.
Maddi ehtiyatlar ölkə üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan strateji
məhsullardan taxıl və başqa əmtəələrdən ibarət ola bilər.
Qiymətlilər dedikdə, bir qayda olaraq köhnəlməyə məruz qalmayan,
uzun müddət istifadə olunan, istehsal prosesində bir daha iştirak etməyən,
sərvəti qorumaq məqsədilə saxlanılan (yığılan), qiymətlərin ümumi
səviyyəsi ilə müqayisədə dəyəri demək olar ki, ya dəyişməyən, yaxud da
çox az dəyişən şeylər nəzərdə tutulur. Bunlara qiymətli metallar və
qiymətli daşlar, onlardan düzəldilən zinət şeyləri (əşyaları), incəsənət
əsərləri və s. aiddir.
Uzun müddət istifadə üçün nəzərdə tutulan əmtəələr əhalinin həyat
səviyyəsini ifadə edən ən mühüm göstəricilərdən biridir. Əhalinin şəxsi
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əmlakının kəmiyyəti onun gəlirlərinin səviyyəsi və dinamikası, xərclə
rinin strukturu, ailənin tərkibi, yaşayış yeri və digər amillərlə müəyyən
edilir. Əhalinin ev əmlakının tərkibinə vətəndaşların mülkiyyətində olan
əsas fondlar və mövcud (toplanmış) digər şəxsi əmlak daxildir.
Şəxsi istehlak mallarının əhalinin əmlakına aid edilməsinin meyarı
kimi onlarm xidmətetmə müddəti götürülür. Xidmətetmə müddəti bir il
dən az olan şeylər əhalinin ev əmlakının tərkibinə daxil edilmir. Əhalinin
əmlakı təyinatına görə təsnifləşdirilir və tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:
parça, paltar, ayaqqabı, mebel, təsərrüfat (mədəni-məişət) cihazları, təsər
rüfat inventarları, alətlər, kitab və fərdi kompüterlər, nəqliyyat vasitələri
və i. a.
İstehsalın məhsulu olan qeyri-maddi aktivlər insanların əməyi ilə
yaradılmış və kütləvi xarakter daşımayan informasiyalarla ifadə olunan
obyektlərdən ibarətdir. Bu obyektlərin dəyəri onlarda öz əksini tapmış
informasiyalarla müəyyən edilir. Məhz buna görə onlar istehsalın məh
sulu olan qeyri-maddi aktivlərə aid edilir. Bunlara faydalı qazıntı yataq
larının kəşfiyyatı, proqram təminatı, əyləncə janrı, ədəbiyyat və incəsənət
əsərlərinin (filmlər, səsyazmalar, əlyazmalar və i. a.) orijinalları və başqa
qeyri-maddi aktivlər daxildir.
İstehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivləri təbiətdə ya
hazır halda mövcud olur, yaxud da hüquqi və ya qeydiyyata alınmış
fəaliyyət növü kimi təzahür edir.
MHS-də torpaq anlayışına onun özü, üstündəki sular (çaylar, göllər)
və sututarlar (su anbarları), üzümlüklər, bağlar və digər ağac plantasiya
ları, becərilən bitkilər, yeraltı sərvətlər, becərilməyən bioloji resurslar,
yeraltı su resursları daxildir. Torpağın üstündəki binalar, qurğular, yollar,
tunellər, bəndlər və s. torpaq anlayışına daxil edilmir.
Təbii sərvətlər torpağın üstündə və altında, yaxud da suyun altında
olan və kəşf edilmiş faydalı qazıntı yataqlarından ibarətdir.
Becərilməyən (təbii) bioloji resurslara ərazinin bitki örtüyü və hey
vanlar aləmi (fauna və florası) aiddir. Bunlar insanlar tərəfindən becəril
məsə və yetişdirilməsə də iqtisadi aktiv hesab olunurlar. Bunlara ağac
materialları almaq üçün istifadə olunan meşələr, vəhşi heyvan sürüləri və
s. aiddir. Bu heyvanların ətindən məişətdə qida məhsulları kimi, sənayedə
isə başqa məqsədlər üçün istifadə edilir. İnsanların nəzarətindən kənarda
bitkilərin və heyvanlarm təbii artımı MHS-də “istehsalın hüdudlarf’na
daxil edilməsə də, onların əmtəə kimi satılması istehsalın nəticəsi (meşə
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lərdəki yabanı bitki məhsullarının yığılması, balıqçılıq, ovçuluq) kimi
qiymətləndirilir. Bundan başqa institusional vahidlərin nəzarəti altında
bitki və heyvanların artımı da MHS-də istehsalın müəyyən olunmuş
hüdudlarına daxil edilir, məhsul buraxılışı hesab olunur və istehsalm
məhsulu olan aktivlərə aid edilir. Buna südlük naxırın, meyvə ağaclarının
əsas kapitala (əsas fondlara) aid edilməsini misal göstərmək olar.
Torpağın altındakı su resursları - lay sularından və başqa qrunt su
larından ibarətdir.
İqtisadi dövriyyəyə cəlb edilən təbii sərvətlərin (torpaq, faydalı
qazıntılar, su resursları və i. a.) qiymətləndirilməsi çətin olsa da, onların
dəyərinin müəyyən edilməsi mümkündür. Bu məqsədlə ixtiyari
qiymətlərdən istifadə oluna bilər. Lakin bu, elmi cəhətdən əsaslandırma
tələb edir və onun metodika və metodologiyasınm hazırlanmasına cəhd
göstərilməsi müsbət nəticələr verə bilər.
İstehsalın məhsulu olmayan, yaxud da istehsal prosesində yaradıl
mamış aktivlər hüquqi və ya qeydiyyata alınmış fəaliyyət növü ilə əlaqə
dar istehsal prosesindən kənarda hazırlanan aktivlərə deyilir. Bu aktivlərə
aid olan sənədlər sahiblərinə hər hansı bir konkret fəaliyyət növü ilə
məşğul olmaq və onların icazəsi (razılığı) olmadan digər institusional
vahidlərin həmin işlə məşğul olmalarına qadağa qoymaq hüququ verir.
Qudvil - müştərilərin həmin qurumun xidmətlərindən daim istifadə et
məyə inam yaradan amillərin toplusu deməkdir. Bu aktivlərə daimi müş
tərilərin “əldə saxlanması”, işgüzar əlaqələr, etibaretmə, firmanın adı,
istifadə olunan ticarət markası, rəhbər işçilərin səriştəliliyi, fəaliyyət gös
tərən işçi heyətinin peşəkarlığı və s. aiddir.
Maliyyə aktivlərinin səciyyəvi cəhəti ondan ibarətdir ki, bunların
çoxu digər institusional vahidlər qarşısında götürülmüş öhdəlikləri əks
etdirir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, burada sikkə və külçə qızıl, xüsusi
əvəzetmə hüququ istisnalıq təşkil edir. Maliyyə öhdəliyi bir institusional
vahid özünə məxsus olan maliyyə resurslarını başqa bir institusional
vahidə verdikdə meydana çıxır. Bu zaman kreditor (borc verən) verdiyi
vəsaitin - maliyyə aktivlərinin müqabilində debitordan (borc alandan)
bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq müəyyən məbləğdə haqq alır. Bu
ödəniş kreditor üçün maliyyə aktivi, debitor üçün isə maliyyə passivi
hesab olunur. Sikkə və külçə qızıl, həmçinin BVF-nin xüsusi əvəzetmə
hüququ da maliyyə aktivi hesab olunur. Lakin onlar üçün müvafiq
maliyyə passivi olmur.

Maliyyə aktivlərinə aşağıdakılar aiddir:
1) Dövlətin pul-kredit müəssisələrində sikkə və ya külçə formasında
saxlanılan mərkəzləşdirilmiş qızıl ehtiyatı. Bunlar ölkənin alıcılıq qabiliy
yəti ehtiyatını yaratmaq üçün satın alınır;
2) Xüsusi əvəzetmə hüququ. Bu, BVF tərəfindən yaradılan və onun
üzvləri arasında bölüşdürülən beynəlxalq ehtiyat və tədiyə vasitəsidir.
Aktivlərin bu növü əslində BVF-nin xüsusi hesablarında qeydlər
aparılması yolu ilə beynəlxalq miqyasda nağdsız hesablaşmalar üçün
istifadə olunan dünya puludur;
3) Nağd pullar (valyutalar). Bunlar hesablaşmaları aparmaq üçün
istifadə edilən və tədavüldə olan banknot və sikkə pullardan ibarətdir.
Nağd pulların tədavülə buraxılması onu buraxan müəssisənin (adətən
Mərkəzi bankın) öhdəliyi hesab edilir;
4) Depozitlər. Müəssisələrə, sahibkarlara, digər hüquqi və fiziki şəxs
lərə məxsus olub, saxlanılmaq üçün banka verilən pul vəsaitidir. Depo
zitlər də nağd pullar kimi milli və ya xarici valyuta ilə saxlanıla, rezidentmüəssisələrin, yaxud da qalan dünyanın öhdəliyi hesab edilə bilər;
5) Qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa). Qiymətli kağız sahibinin
onu buraxan qarşısında əmlak hüququnu təsdiq edən pul sənədidir.
Bunlara veksellər, istiqrazlar, depozit sertifikatları, özəlləşdirmə çekləri
və s. aiddir;
6) Borclar. Vəsait kreditor tərəfindən bilavasitə debitora verilərkən
meydana çıxan maliyyə münasibətidir;
7) Səhmlər və səhmdar kapitalın digər növləri. Səhmdar cəmiyyətinin
nizamnamə kapitalına vəsait qoyuluşu müqabilində müəyyən paya
sahibolma və dividend şəklində mənfəətdən payalma hüququ verən
sənəddir;
8) Texniki sığorta ehtiyatları. Bunlar sığorta əməliyyatlarının aparıl
ması ilə əlaqədar olaraq yaradılan maliyyə aktivlərindən ibarətdir. Sığorta
haqqı ilə ödənilən sığorta məbləği arasında əmələ gələn müvəqqəti fərq
sığorta təşkilatlarına texniki ehtiyat formasında çox böyük məbləğdə
vəsait toplamaq imkanı verir. Sığorta orqanları üçün onun formalaş
dırılması məcburidir. Çünki bu, onların sığorta olunanlar qarşısında
üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirəcəklərinə dair maliyyə
təəhhüdüdür.
Birbaşa xarici investisiyaları da maliyyə aktivlərinə aid edirlər. Bunlar
bütövlükdə iqtisadiyyat və onun ayrı-ayrı bölmələri üzrə arayış for-
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masında müəyyənləşdirilir. Çünki onların müvafiq maliyyə aktivləri,
yaxud da öhdəlikləri (səhm, ssuda və i. a.) yuxarıdakı qrupların tərkibində
uçota alınır. Bunların ümumi məbləğinin müəyyən olunması balansın
aktiv və passiv hissələrinin, MHS-nin digər hesabları, həmçinin tədiyə
balansı ilə əlaqələndirilməsinin zəruriliyi ilə bağlıdır.
Rəsmi statistik nəşrlərdə yalnız əsas fondlar, maddi dövriyyə vəsaitləri
və əhalinin ev əmlakı dəyər ifadəsində göstərilir. Təbii resursların
mövcudluğu haqqında məlumatlar isə natura ifadəsində verilir. Belə ki,
torpaq resursları (kənd təsərrüfatına yararlı və meşə torpaqları, yerüstü
sular və i. a.), iri göllərdə və sutatarlardakı suyun orta illik həcmi, su və
meşə resursları (meşəliklər, oduncağm ümumi ehtiyatı), kəşf olunmuş
ayrı-ayrı faydalı qazıntı ehtiyatlarının həcmi haqqında informasiyalar
işlənib hazırlanır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
rəsmi nəşrlərindəki məlumatlara əsasən ölkəmizin malik olduğu milli
sərvətin ən mühüm tərkib ünsürlərindən biri — əsas fondlar haqqında
mühakimə yürütsək deyə bilərik ki, rəsmi statistik məlumata görə
Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il yanvarın 1-nə balans dəyəri ilə
iqtisadiyyatda olan əsas fondların dəyəri 82233,2 mln. manata bərabər
olmuş, 2012-ci ildə 10194,1 mln. manatlıq əsas fondlar istifadəyə
verilmiş, əsas kapitala 15407,3 mln. manat investisiya qoyulmuşdur.
11.2. Milli sərvətin tərkib hissələrinin qiymətləndirilməsi
Statistikanın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri milli sərvə
tin tərkib hissələrinin qiymətləndirilməsidir. Hazırda yalnız əsas fondla
rın, maddi dövriyyə vəsaitlərinin, əhalinin mülkiyyətində olan ev əmla
kının (uzun müddət istifadə olunan istehlak malları) qiymətləndirilməsi
aparılır. Çünki MHS-nin tərkib hissəsi olan iqtisadi aktivlər və passivlər
balansında milli sərvətin bütün tərkib hissələrinin kompleks şəkildə
qiymətləndirilməsi üçün lazımi metodika hələ işlənib hazırlanmamışdır.
MHS-nin 1993-cü ildə qəbul edilmiş metodologiyasma uyğun olaraq əsas
fondlar və əhalinin ev əmlakı köhnəlmə çıxılmaqla bərpa, maddi dövriyyə
vəsaitləri isə əldə edilmə dəyəri ilə qiymətləndirilməlidir. Təcrübədə isə
əsas fondlar ya tam ilk və qalıq, yaxud da tam bərpa və qalıq dəyəri ilə qiy
mətləndirilir. Maddi dövriyyə vəsaitləri mühasibat uçotunun məlumatlarına49

əsasən əldəedilmə (satınalma) qiymətləri ilə qiymətləndirilir. Müəssisələrə bu
aktivləri ya ilk dəfə satm alman maddi dövriyyə vəsaitlərinin qiymətləri
(FIFO), ya axırıncı dəfə satm alman maddi dövriyyə vəsaitlərinin qiymətləri
(LIFO), yaxud da orta qiymətlərlə qiymətləndirmək hüququ verilir. Maddi
dövriyyə vəsaitləri cari qiymətlərlə də yenidən qiymətləndirilə bilər. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, bu qiymətləndirmə metodundan hələ istifadə olun
mur.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilmiş təbii sər
vətlərin (torpaq, faydalı qazıntılar, su resursları və i. a.) dəyəri hesab
lanmır, onlar yalnız natura ifadəsində göstərilir. Lakin torpaq sahələrinin
yaxşılaşdırılması və torpaq üzərində olan mülkiyyət hüququnun başqasına
verilməsi ilə əlaqədar olan xərclər (daşınmaz əmlakla əlaqədar aparılan
əməliyyatlara görə vəkillərin, müvəkkillərin və digər vasitəçilərin göstər
dikləri xidmətin haqqının ödənilməsi, bu əməliyyatlarla bağlı vergi və
rüsumlar) istehsalın məhsulu olan aktivlərin —əsas fondların tərkibində
öz əksini tapır. Torpaqların və digər təbii resursların müəssisələr tərəfin
dən satm alınan və deməli, onların mülkiyyətində olan hissəsi mühasibat
və statistika hesablarında müvafiq ilin şərti əldəedilmə qiymətləri ilə
göstərilir.
Qeyri-maddi aktivlərin dəyəri də mühasibat uçotu və statistikada əl
dəedilmə qiymətləri ilə göstərilir. Bunların yenidən qiymətləndirilməsi
isə hələ aparılmır.
Təcrübədə qiymətlilərin dəyəri demək olar ki, müəyyən olunmur. Sta
tistikada yalnız əmtəə dövriyyəsi haqqında məlumatlardan istifadə olun
maqla fasiləsiz investisiyalaşdırma əsasında əhali tərəfindən satın alman
zinət əşyalarının qiymətləndirilməsi aparılır. İqtisadiyyatın digər sahələ
rində mövcud olan qiymətlilərin dəyəri haqqında isə məlumat verilmir.
Əhalinin şəxsi mülkiyyətində olan ev əmlakının dəyəri müəyyən
dövr ərzində daxil olan ev əşyalarının miqdarı və onların xidmətetmə
müddəti nəzərə alınmaqla tam ilk dəyərlə qiymətləndirilir. İstehlak olu
nan əmlakın köhnəlməsi nəzərə alınmaqla qalıq dəyəri orta xidmətetmə
müddətinə əsasən onların tam ilk dəyərindən köhnəlmə dəyəri çıxılmaqla
hesablanır. Ev əmlakının illik köhnəlmə məbləği onların dəyərini xid
mətetmə illərinin sayma bölmək yolu ilə müəyyən edilir. Əmlakın qalıq
dəyəri isə illik köhnəlmə məbləği qədər azaldılır və il ərzində satm
alınmış əmlakın illik dəyəri qədər artırılır. Buna əmlakın qiymətləndi
rilməsinin fasiləsiz inventarlaşma metodu deyilir.

49 Əsas fondların qiymətləndirilməsi metodlarından bu fəslin 6-cı yarımfəslində ətraflı bəhs
olunur.
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Əhalinin şəxsi mülkiyyətində olan ev əmlakını bu metodla qiymətlən
dirmək üçün qeyri-ərzaq malları üzrə əmtəə dövriyyəsi, habelə ev təsər
rüfatları büdcəsinin müayinəsi haqqında məlumatlardan istifadə olunur.
Əhalinin şəxsi mülkiyyətində olan əmlakın qalıq dəyəri müəyyən bir
tarixə onun real dəyərini, tam ilk dəyəri isə maddi (iqtisadi) nemətlərin
fiziki həcmini göstərir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində milli sərvətin tərkib hissələrini qiymət
ləndirmək üçün tarixən (vaxtilə) uçota alınmış, əvəzetmə (dəyişdirmə),
subyektiv (evrestik) və bazar dəyəri anlayışlarından istifadə olunur.
Tarixən uçota alınmış dəyər ilk (və ya tam ilk) dəyərə uyğun gəlir.
Əvəzetmə (dəyişdirmə) dəyəri bərpa dəyərini əks etdirir. Subyektiv dəyər
obyekt sahibinin özünün qiymət qoymasına əsaslanır və gələcək gəlirin
kapitallaşdırılmış dəyəri ilə müəyyən olunur. Bazar dəyəri satıcı ilə
alıcının subyektiv fikrinin üst-üstə düşməsi nəticəsində əmələ gəlir.
11.3. Milli sərvətin tərkib hissələri ilə MHS-nin göstəriciləri arasında
qarşılıqlı əlaqə
Hazırda Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq uçot və statistika
sisteminə keçid şəraitində milli sərvətin bütün tərkib hissələrinin qiymət
ləndirilməsi mümkün deyildir. Lakin MHS-dəki bəzi hesablarda milli
sərvətin tərkib hissələri haqqında məlumat vardır. Bunlara əsasən milli
sərvətin strukturu və dinamikası təhlil olunur. Məsələn “kapital ilə əmə
liyyatlar hesabı” əsas və dövriyyə fondlarının (əsas və dövriyyə kapita
lının) real yığımı prosesinə, qeyri-maddi və maliyyə aktivlərinə, habelə
onun maliyyələşdirilməsi mənbələrinə xarakteristika vermək üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesabda institusional vahidlər - rezidentlər
tərəfindən əldə edilən qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyəri, yaxud da onların
xaric olması əks etdirilir. Yığım və transfertlər hesabına xüsusi kapitalın
(milli sərvətin) xalis dəyərinin dəyişməsi də bu hesabda göstərilir. Əsas
və dövriyyə fondlarının, habelə digər aktivlərin yığımı həmin ildə əmək
sərfi nəticəsində milli sərvətin artımını ifadə edir.
Kapital ilə əməliyyatların əsas maliyyələşdirmə mənbələri ümumi yı
ğım, verilmiş kapital transfertlər çıxılmaqla alınmış kapital transfertlərdir.
Azərbaycan Respublikasında 1995-2011-ci illərdə kapital əməliyyat
ları (əsaslı xərclər) hesabının ehtiyatlan və istifadəsi 11.1 cədvəlində
göstərildiyi kimi olmuşdur.50

Cədvəl 11.1
Kapital ilə əməliyyatlar (əsaslı xərclər) hesabı
(cari qiymətlərlə, mln. manat)50
Göstəricilər

1995

Ümumi qənaət
Qalan dünyadan alınmış
kapital transfertlər (+)
Qalan dünyaya verilmiş
kapital transfertlər (-)

155,4

Cəmi

2004
Ehtiyatlar
2871,3

İllər
2009
2005

2010

5536,1 14838,9 19475,0

2011
24799,8

26,6

33,9

74,7

1547,5

1679,9

1984,1

26,6

38,0

35,9

1540,1

1668,5

1970,1

155,4

2867,2

5574,9 14846,3 19486,4 24813,8

İstifadə
Əsas kapitalın (fondların)
ümumi yığımı
Maddi dövriyyə vəsaitləri
ehtiyatlannın dəyişməsi
Qeyri-maddi aktivlərin və
torpaqların xalis alqışı
Xalis kreditlər (+), xalis
borclar (-) və statistik fərq

Cəmi

333,8

4922,8

5172,9

6700,0

7714,5

10508,9

173,6

23,9

28,3

46,0

-45,5

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-352,0

-2079,5

373,7

8100,3

155,4

2867,2 5574,9 14846,3 19486,4 24813,8

11817,4 14257,9

Əsas kapitalın ümumi yığımı gələcəkdə yeni gəlir əldə etmək
məqsədilə rezidentlər tərəfindən əsas fond obyektlərinə vəsait qoyulması
deməkdir. Əsas kapitalın ümumi yığımına aşağıdakılar daxildir:
1) xaricolmalar çıxılmaqla mövcud olan və yeni əsas kapitalın (fond
ların) əldə olunması;
2) istehsalın məhsulu olan maddi aktivlərin əsaslı şəkildə yaxşılaş
dırılmasına sərf olunan xərclər;
3) istehsalın məhsulu olmayan maddi aktivlərin yaxşılaşdırılmasına
sərf olunan xərclər;
4) mülkiyyət hüququnun
istehsalın məhsulu olmayan aktivlərə
keçməsi ilə əlaqədar xərclər.
Əsas kapitalın ümumi yığımının tərkib hissələri aşağıdakı kimi
qiymətləndirilir:
a) satın alınan əsas kapital satınalma qiyməti ilə qiymətləndirilir.
Satınalma qiymətinə alıcı qiyməti də deyilir. Onun tərkibinə mülkiyyət
50 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 381; 2013, s. 380.
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hüququnun başqasına keçməsi ilə əlaqədar xərclər də daxil olmaqla, əsas
kapitalın yüklənməsi, boşaldılması, quraşdırılması, komisyon xərcləri,
vergilər və s. daxildir;
b) əsas kapital müəssisənin özündə istifadə olunmaq üçün istehsal
edildikdə hesablama qiyməti, yaxud da onun istehsalına sərf olunan
xərclər nəzərə alınmaqla qiymətləndirilir.
Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi dedikdə, istehsal
ehtiyatlarının, bitməmiş istehsalın, hazır məhsulların və satılmaq üçün
satın alman əmtəələrin dəyərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur. Ehtiyatların
dəyişməsi onların dəyəri haqqında dövrün axırına və əvvəlinə olan
məlumatlar arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Həm də bu zaman
qiymətlərin təsirini aradan qaldırmaq üçün ehtiyatlar orta illik bazar
qiymətləri ilə qiymətləndirilir.
Qiymətlilərin xalis alqışı. Bu, xaric olan aktivlərin dəyəri çıxılmaqla
satın alınan qiymətlilərin (qiymətli metalların, qiymətli daşların, əntiq
məmulatların, kolleksiyaların və başqa təsviri incəsənət əsərləri) dəyərini
səciyyələndirir.
Torpağın və digər qeyri-maddi aktivlərin xalis alqışı. Bunlar
torpaq, faydalı qazıntılar, becərilməyən bioloji və yeraltı su resursları
kimi təbii aktivlərin əldəedilmə dəyəri (xaricolma dəyəri çıxılmaqla),
həmçinin icarə və müəllif hüquqlarından, patentdən, lisenziyadan, ticarət
markasından, satın alınmış işgüzar əlaqələrdən ibarət istehsalın məhsulu
olmayan qeyri-maddi aktivlərin dəyərini ifadə edir. Həm də şərti olaraq
belə hesab edilir ki, bu aktivlərin alqı-satqı əməliyyatları yalnız
rezidentlər arasında həyata keçirilə bilər. Və bu səbəbdən də həmin
göstərici bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə sıfıra bərabər olur.
Xalis kreditlər (+), yaxud da xalis borclar (-). Bunlar qeyri-maliyyə
aktivlərinin xalis alqışı ilə əlaqədar olan xərclərlə müqayisədə investi
siyaların maliyyələşdirilməsi mənbələrinin artması, yaxud da azalması
deməkdir. Bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində xalis kreditlər və xalis
borclar ölkənin “qalan dünyanın” sərəncamına, yaxud da əksinə, “qalan
dünyanın” ölkənin sərəncamına verdiyi resursların həcmini göstərir.
ÜDM-dən milli sərvətin tərkib hissələrinin (əsas kapitalın, maddi döv
riyyə vəsaitlərinin, ev təsərrüfatları əmlakının) yığımı üçün istifadə olunur.
2005 və 2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında ÜDM-dən istifadə
olunmasını səciyyələndirən məlumatları 13.2 cədvəlindən aydm görmək
olar.
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Cədvəl 11.2
Azərbaycan Respublikasında ÜDM-dən istifadə olunması
(cari qiymətlərlə, mln. manat)
------ -----------------------------------------

sıra

İllər

Göstəricilər

2005

2012
26984,6

1

Son istehlak xərcləri - cəmi
o cümlədən:
- ev təsərrüfatlarında
- dövlət müəssisələrində
- ictimai təşkilatlarda

6579,7
5210,5
1305,1
64,1

21195,5
5580,7
208,4

5536,1

24799,8

2

Ümumi yığım (qənaət) - cəmi
0 cümlədən
- əsas kapitalın ümumi yığımı
- maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi

5172,9
28,3

11798,0
56,0

1257,3
13038,2
12522,5

15156,4
53995,0

№

3
4
5
6

Məhsul və xidmətlər üzrə xalis ixrac
1 İstifadə olunmuş ümumi daxili məhsulun cəmi
Rəzar qivmatləri ilə ümumi daxili məhsulun cəmi

-515,7

Statistik fərq

53995,0
0,0

MHS-də öz əksini tapmış milli sərvət haqqmda məlumatlara əsasən
aşağıdakı göstəricilər hesablanır:
1) Ümumi (Əay.) və xalis (Əxy) yığım (qənaət) əmsalları
Ə

ÜY
ÜDM

uy

Burada: ÜY - ümumi yığım deməkdir
XY
Əx y " MG

Ü Y -t,,,
MG

Burada: XY - xalis yığım; MG - milli gəlir; İa f-əsas fondların (kapi
talın) istehlakı deməkdir.
2) Ümumi yığımın strukturu - yığım fondunun ümumi dəyərində əsas
kapitalın ümumi yığımı və maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyiş
məsinin xüsusi çəkisi.
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3) Kapital xərclərinin maliyyələşdirilməsi əmsalı:
Əmaliyyələşdirmə

•^ə.k.y.i.

OY

Burada: İəky. - əsas kapitala (əsas fondlara) yönəldilən investisiyalar
deməkdir.
11.4. Milli sərvət statistikasının təkmilləşdirilməsi
BMT-nin statistika komissiyası və beynəlxalq maliyyə təşkilatları
MHS-nin, onun göstəricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində daim
axtarışlar aparırlar. Məsələn, 1997-ci ildə Dünya Bankı milli sərvətin
tərkib hissələrinin təkmilləşdirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. Bank
milli sərvətə insan potensialı - insan kapitalı göstəricisinin əlavə
olunması təklifini irəli sürmüşdür. Bununla da Dünya Bankı iqtisadi
artım amilləri nəzəriyyəsindən “insanın və onun malik olduğu potensialın
sabit inkişafı” nəzəriyyəsinə keçilməsi təklifi ilə bu sahədə təkmilləş
dirmə aparılmasının başlanğıcını qoymuşdur. Başqa sözlə, burada
nəzərdə tutulur ki, insanların inkişaf etdirilməsi son məqsəd, iqtisadi
artım isə bu məqsədə nail ounmasınm vasitəsidir.
Dünya Bankı tərəfindən işlənib hazırlanmış milli sərvət haqqında kon
sepsiyaya uyğun olaraq ölkələrin ümumi daxili məhsulundan cari istehlak
və yığım üçün istifadə edilir. Həm də istehlak xərclərinin xeyli hissəsi
(ailələrin və dövlətin yemək şeylərinə, paltara, mənzilin saxlanmasına,
təhsilə, səhiyyəyə, mədəniyyətə, istirahətə və insanların digər tələbatla
rının ödənilməsinə sərf etdikləri cari xərclər) insan kapitalının təkrar
istehsalına, yəni ölkənin fiziki və mənəvi sərvətinin inkişaf etdirilməsinə
yönəldilməlidir. Beləliklə, Dünya Bankı təklif edir ki, insan kapitalı gös
təriciləri müəyyən olunarkən işçilərin təhsili, peşə hazırlığı, səhiyyənin
inkişaf etdirilməsi üçün əhali və dövlət tərəfindən sərf olunan xərclər
haqqında məlumatlar əsas götürülsün.
Milli sərvət haqqmda genişləndirilmiş konsepsiyaya uyğun olaraq
təbii kapital da yığım anlayışına daxil edilməlidir. Dünya Bankı təklif
edir ki, əkin yeri, örüş-otlaq yerləri, meşələr, meşələrin qeyri-ağac məh
sulları, qoruq əraziləri və faydalı qazıntılar dünya qiymətləri əsasında va
hid qiymətləndirmə prinsipləri və bu resurslardan istifadəyə görə vahid
valyuta ilə renta ödənişləri əsas götürülməklə, təbii kapitala daxil edil
məlidir. Məsələn faydalı qazıntıların — hesablama aparılan dövrdə
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rentanın illik məbləği, yaxud da istehlak olunan əsas kapitalın dəyəri çı
xılmaqla resursların hasilatından əldə edilən iqtisadi mənfəət və resurs
ların işlənməsi dövründə götürülən mənfəətə əsasən qiymətləndirilməsi
tövsiyə edilir. Meşələrin də cari renta ödənişləri əsasında qiymətləndiril
məsi məsləhət görülür. Təbii resursların tərkibinin müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsi üçün vahid prinsiplərin işlənib hazırlanması müqayi
səli təhlil aparmağa və ayrı-ayrı resurs növlərinin əhəmiyyətini aşkara
çıxarmağa imkan verə bilər.
Təkrar istehsal olunan kapital konsepsiyası (əsas istehsal və əsas
qeyri-istehsal fondları, dövriyyə kapitalı, əhalinin şəxsi mülkiyyətində
olan əmlak və i. a.) BMT-nin Statistika komissiyası tərəfindən işlənib
hazırlanmış və 1993-cü ildən MHS-də istifadə olunan müddəalara əsas
lanır. Təkrarən istehsal olunan kapitalın necə qiymətləndirilməsi mə
sələsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Təkrarən istehsal olunan kapitalın
orta xidmətetmə müddəti nəzərə alınmaqla 25 il ərzində əsas və dövriyyə
kapitalına investisiya qoyuluşu haqqmda məlumatlara əsasən onun
fasiləsiz inventarlaşdırma metodu ilə qiymətləndirilməsi tövsiyə olunur.
Hazırda Dünya Bankı milli sərvətin tərkib hissələrinin dəyər
ifadəsində qiymətləndirilməsi üçün 92 ölkədə eksperiment aparır. Bankın
ekspertlərinin irəli sürdükləri ümumi metodoloji prinsiplər fərziyyəyə
əsaslanır. Belə fərz edilir ki, milli sərvətin bütün tərkib hissələrinin
xidmətetmə müddəti 25 ilə, onların illik köhnəlməsi isə 4%-ə bərabərdir.
Milli sərvətin tərkib hissələri üzrə 25 ilin informasiyaları cəmlənir və
ölkələrin valyutalarının alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınmaqla ABŞ
dollarına çevrilir. Əhalinin hər nəfərinə düşən milli sərvət göstəricilərinin
yekun qiymətləri ölkələrin qruplara bölünməsi üçün əsas götürülür.
Ümumiyyətlə, beynəlxalq tövsiyələr milli sərvətin vahid metodika ilə
qiymətləndirilməsi üçün şərait yaradır.
11.5. Əsas fondların təsnifləşdirilməsi
Milli sərvətin ən mühüm tərkib hissələrindən biri əsas fondlardır. Əsas
fondlar iki yerə bölünür: 1) maddi əsas fondlar; 2) qeyri-maddi əsas
fondlar. Mühasibat uçotunda bunun birincisinə əsas vəsaitlər, ikincisinə
isə qeyri-maddi aktivlər deyilir və hər biri ayrıca uçota alınır. Əsas
fondlar istehsal prosesində uzun müddət iştirak edir, öz dəyərini istehsal
olunan məhsulların üzərinə amortizasiya ayırmaları formasında tədriclə,
hissə-hissə keçirir və yararsız hala düşdükdə belə, natura formasını
saxlayır.
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Maddi əsas fondlar aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:
1) binalar - arxitektura cəhətdən əlahiddələşmiş, əmək tətbiqi üçün
şəraiti olan obyektlər, mənzil, əhaliyə sosial-mədəni xidmət göstərən və
maddi qiymətlilərin saxlanması üçün nəzərdə tutulan binalar;
2) qurğular - əmək cisimlərinin formasının dəyişdirilməsi ilə əlaqə
dar olmayan, bu və ya digər texniki funksiyaların yerinə yetirilməsi yolu
ilə istehsal prosesinin, yaxud da müxtəlif qeyri-istehsal funksiyalarının
həyata keçirilməsi üçün şəraiti olan mühəndis-tikinti obyektləri;
3) ötürücü qurğular —elektrik, istilik və mexaniki enerjinin bir ob
yektdən digər obyektə ötürülməsində vasitəçilik edən qurğular;
4) maşın və avadanlıqlar - enerjinin bir növünü onun digər növünə
çevirən güc maşınları; əmək cisimlərinə bilavasitə təsir göstərən və məh
sulların texnoloji istehsal prosesində iştirak edən iş maşm və avadan
lıqları; ölçü və tənzimləyici cihazlar, qurğular və laboratoriya avadan
lıqları; hesablama texnikası;
5) nəqliyyat vasitələri - insanların və yüklərin yerdəyişməsinə xidmət
göstərən hərəkət vasitələri;
6) istehsal və təsərrüfat inventarları - əmək mühafizəsinə, istehsal
əməliyyatlarının yüngülləşdirilməsinə və materialların saxlanmasına
xidmət edən predmetlər;
7) iş heyvanları, məhsuldar və cins mal-qara (cavan və kəsilmək üçün
nəzərdə tutulan heyvanlardan başqa);
8) çoxillik əkmələr — “yaşından” asılı olmayaraq süni çoxillik ək
mələr;
9) sair əsas fondlar —kitabxana fondu, muzey əşyaları, zooparklarda
heyvanlar aləminə aid eksponatlar və digər obyektlər.
Maddi əsas fondların natura-əşya formasında təsnifləşdirilməsi iqtisa
diyyatın hər bir sahəsi üzrə konkretləşdirilir. Əsas fondların bu qaydada
təsnifləşdirilməsi onların strukturunun dəyişməsini təhlil etməyə, ak
tiv və passiv hissələrə ayırmağa imkan verir. Əsas fondların aktiv his
səsinə məhsul və xidmətlərin yaradılmasında bilavasitə iştirak edən, əmək
cisimlərinə təsir göstərən əsas fond növləri aid edilir. Bunlara iş və güc
maşınları, ölçü və tənzimləyici qurğular, nəqliyyat vasitələri və s. misal
ola bilər. Əsas fondların passiv hissəsi dedikdə isə istehsal üçün şərait
yaradan şeylər nəzərdə tutulur. Bunlara bina və qurğular misal ola bilər.
Lakin əsas fondların aktiv və passiv hissələrə aid edilməsi sahənin
spesifik xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Qeyri-maddi əsas fondlara aşağıdakılar daxildir:
1) Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı ilə əlaqədar olan xərclər;
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2) Kompüter proqram təminatı və məlumat bazası;
3) Əyləncəli janr, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin orijinalları;
4) Elmtutumlu sənaye texnologiyaları, istifadə olunması müəyyən
edilmiş sahiblik hüquqları ilə məhdudlaşan və intellektual mülkiyyət
obyekti olan digər qeyri-maddi əsas fondlar.
Əsas fondların tərkibini öyrənmək üçün aşağıdakı qruplaşdırmadan
istifadə olunur. Əsas fondların: 1) növlər; 2) iqtisadiyyatın sahələri; 3)
mülkiyyət formaları; 4) kimə məxsus olması (xüsusi və icarəyə götürül
müş); 5) ərazi üzrə yerləşməsinə görə qruplaşdırılması.
Əsas fondların mövcudluğu və hərəkəti haqqında başlıca məlumat
mənbələri idarə, müəssisə və təşkilatların mühasibat və statistika hesabat
larından, seçmə müayinələrinin, o cümlədən vətəndaşlara (fiziki şəxslərə)
məxsus olan əsas fondların müayinəsinin məlumatlarından ibarətdir.
Bu sahədə statistikanın başlıca vəzifəsi əsas fondların dəyərini, tərki
bini və dinamikasını müəyyən etməkdən, onların vəziyyətinə, hərəkətinə,
istifadə olunmasına xarakteristika verməkdən ibarətdir.
11.6. Əsas fondların qiymətləndirilməsi və yenidən
qiymətləndirilməsi
Əsas fondlar natura və dəyər ifadəsində uçota alınır. Natura ölçü
vahidlərindən hər hansı bir əsas fond növünün həcmini müəyyən etmək
üçün istifadə olunur. Lakin bütün əsas fondlara ümumi xarakteristika
vermək üçün onun dəyərini hesablamaq lazımdır.
Əsas fondlar mühasibat uçotu və hesabatlarında müxtəlif qiymətlərlə
əks etdirilir. Bunlardan biri əsas fondların balans (tam balans, tam uçotaalınma) dəyəridir. Balans dəyəri əsas fondların qarışıq qiyməti deməkdir.
Çünki əsas fonda daxil olan obyektlərin bir hissəsi axırıncı yenidənqiymətləndirmə əsasında «müəyyən olunan» bərpa dəyəri, sonrakı illərdə
(növbəti dəfə yenidən qiymətləndirmə aparılanadək) istifadəyə verilən
əsas fondlar isə tam ilk qiyməti (əldəedilmə və ya satınalma dəyəri) ilə
uçota alınır.
Əsas fondların tam ilk dəyəri dedikdə, onlar istifadəyə verilərkən
balansda uçota alındıqları dəyər nəzərdə tutulur. Bu dəyər binaların,
tikililərin inşa olunmasına, maşınların, avadanlıqların əldə edilməsinə,
daşınmasına, quraşdırılmasına cari qiymətlərlə faktiki sərf olunan pul
vəsaitini ifadə edir.
Əsas fondların tam ilk dəyəri onlar istifadəyə verilərkən uçota alındıq
ları faktiki dəyəri göstərir. Əsas fondlar istismara verildikdən sonra
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mühasibat balansının aktivindəki “əsas vəsaitlər” hesabında əks etdirilir
və yenidən qiymətləndirmə aparılana qədər dəyişməz qalır. Əsas
fondların növbəti dəfə yenidən qiymətləndirilməsi aparılana qədər kapital
qoyuluşu hesabına obyektlərin genişləndirilməsi, modernləşdirilməsi və
yenidən qurulması aparılmışdırsa, onda həmin tədbirlərin həyata keçiril
məsi ilə əlaqədar olan xərclər tam ilk dəyərə əlavə edilir.
Köhnəlmə çıxılmaqla qalıq dəyəri əsas fondun tam ilk dəyərindən
köhnəlmə məbləği çıxılmaqla müəyyən edilir. Qalıq dəyəri əsas fondların
köhnəlməsi, habelə genişləndirilməsi, modernləşdirilməsi və yenidən
qurulması ilə əlaqədar olaraq dəyişə bilər. Əsas fondlar yenidən qiymət
ləndirilərkən bu bərpa-qalıq dəyəri ilə əvəz olunur.
Əsas fondlar tamamilə yararsız hala düşüb istehsalatdan çıxanda
ondan əldə edilən vəsaitə “əsas fondun ləğv dəyəri” deyilir.
Əsas fondların bərpa dəyəri dedikdə, onların oxşar materiallardan
istifadə olunmaqla və bütün parametrləri saxlanılmaqla müasir şəraitdə
bərpa edilməsinə sərf olunan (və ya edilə biləcək) xərclər nəzərdə tutulur.
Tam bərpa və köhnəlmə çıxılmaqla tam bərpa dəyəri (bərpa-qalıq dəyəri)
bir-birindən fərqləndirilir.
Tam bərpa dəyəri yeni əsas fondların yaradılmasına sərf olunan
xərcləri ifadə edir və onlar yenidən qiymətləndirilərkən real vəziyyət
(müqavilə qiymətləri, tikinti-quraşdırma işlərinin aparılmasının smeta
qiymətləri, tikinti materiallarının, yanacağın, enerjinin, maşın və avadan
lıqların, inventarların topdansatış qiymətləri, nəqliyyat tarifləri və i. a.)
nəzərə alınır.
Qalıq-bərpa dəyəri (və ya köhnəlmə çıxılmaqla əsas fondların qalıq
dəyəri) - bu, hələ əsas fondların üzərində qalan, yəni istehsal xərclərinə
daxil edilməmiş dəyəri deməkdir. Bu, əsas fondların yenidən qiymətlən
dirilməsinin nəticələri nəzərə alınmaqla onların tam bərpa dəyəri ilə
köhnəlmə dəyəri (mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən) arasındakı
fərq kimi müəyyən edilir.
Mühasibat uçotunda əsas fondlar qalıq dəyəri, başqa sözlə, onların
əldə olunmasına, quraşdırılmasma və hazırlanmasına çəkilən faktiki
xərclərdən hesablanmış amortizasiya məbləği çıxılmaqla, yerdə qalan
dəyərlə, büdcə təşkilatlarında isə tam ilk dəyərlə uçota alınır.
Bundan başqa, mühasibat uçotunda cari bazar dəyəri (reallaşdırma
dəyəri) də müəyyən olunur. Bu, obyektlərin satılması, yaxud da onların
ləğv olunması müddəti başa çatdıqda satışdan əldə edilə biləcək pul
vəsaitinə və ya onun ekvivalentinə bərabər olur.
Məlum olduğu kimi, elmi-texniki tərəqqi fasiləsiz bir prosesdir. Onun

Burada: A - illik amortizasiya məbləği; Ft.i.d. - əsas fondların tam ilk
dəyəri; Fid. - əsas fondların ləğv olunmasından əldə edilən vəsait; ƏT əsas fondlardan amortizasiya hesablandığı müddətdə onun əsaslı təmiri
üçün nəzərdə tutulan xərc; T - əsas fondlardan amortizasiya ayırmalarının
hesablandığı dövrün davam etdiyi müddət (il) deməkdir.
Amortizasiya ayırmaları təsdiq olunmuş normalara uyğun olaraq əsas
fondların (əsas kapitalın) tam bərpası üçün nəzərdə tutulur. Bu normalar
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təsiri ilə əsas fondların tərkib hissələrinin əksəriyyəti mənəvi aşınmaya
məruz qalır. Hər gün demək olar ki, yeni-yeni kəşflər, ixtiralar olur və
bunlar təbii olaraq əsas fondların mənəvi aşınmasını sürətləndirir. Belə
bir şəraitdə əsas fondların yenidən qiymətləndirilməsinin zəruriliyi də
artır.
Yenidən qiymətləndirmə zamanı əsas fondların tam bərpa dəyəri
aşağıdakı üsullarla müəyyən oluna bilər:
1) Oxşar obyektlərin rəsmi surətdə təsdiq olunmuş qiymətlərinə
əsasən tam bərpa dəyərinin müəyyən edilməsi;
2) Təsdiq olunmuş əmsallar əsasında əsas fondların ilk dəyərinin indeksləşdirilməsi yolu ilə onun bərpa dəyərinə çevrilməsi.
Hər iki üsul elmi-texniki tərəqqi ilə əlaqədar əsas fondların bərpa
dəyərinin müəyyən olunmasında müsbət rol oynayır.
11.7. Əsas fondların amortizasiyası
Əsas fondlar istehsal prosesində istifadə olunduqca fiziki və mənəvi cə
hətdən köhnəlir və bunun nəticəsində onların yeniləri ilə əvəz olunmasının
zəruriliyi meydana çıxır. Bu, amortizasiya ayırmaları vasitəsilə həyata
keçirilir. Belə ki, istehsal olunan məhsullar reallaşdırıldıqca satışdan daxil
olan pul vəsaitinin tərkibində müəssisəyə qayıdan amortizasiya məbləği
eyni adlı fondda toplanır.
Beləliklə, amortizasiya prosesi aşınmış və köhnəlmiş əsas fondların maşınların, avadanlıqların, cihazların, nəqliyyat vasitələrinin, bina və
tikililərin və s. - yeniləri ilə əvəz olunması deməkdir. Əsas fondların köh
nəlməsi öz əksini onun dəyərinin bir hissəsinin hər il xüsusi fonda amortizasiya fonduna keçirilməsində tapır.
İllik amortizasiya ayırmaları məbləği (A) aşağıdakı düsturla müəyyən
olunur:
A _ F^-F^+ƏT

T

əsas fond qrupları və növləri üzrə bir-birindən fərqlənir. Amortizasiya
ayırmaları məbləğinin əsas fondların orta illik dəyərinə (və ya tam ilk
dəyərinə) faizlə olan nisbətinə onun norması deyilir və aşağıdakı düsturla
hesablanır:
A„ = —

F
Г t.i.d.

xl00%

Hazırda amortizasiya ayırmaları normalarım müəyyən etmək üçün
2002-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş ayrı-ayrı amortizasiya
qruplarına daxil edilən “əsas vəsaitlərin təsnifləşdirilməsi”ndən istifadə
olunur. Əsas fondlar bu siyahıda xidmətetmə müddətindən asılı olaraq 10
qrupa bölünmüşdür (cədvəl 11.3.)
Cədvəl 11.3
Əsas fondların ayrı-ayrı amortizasiya qruplarına daxil edilməklə
təsnifləşdirilməsi
Qruplar
I
II
III
IV
V

Faydalı istifadə olunma
müddəti
1 ildən 2 ilədək
2 ildən 3 ilədək
3 ildən 5 ilədək
5 ildən 7 ilədək
7 ildən 10 ilədək

Qruplar
VI
VII
VIII
IX
X

Faydalı istifadə olunma
müddəti
10 ildən 15 ilədək
15 ildən 20 ilədək
20 ildən 25 ilədək
25 ildən 30 ilədək
30 ildən yuxarı

Müəssisələrin amortizasiya normalarını sərbəst surətdə, lakin 11.3.
cədvəlində göstərilən təsnifləşdirməyə uyğun aparmaları üçün obyektlərin
faydalı istifadə müddətləri müəyyən olunur. Hər hansı bir obyekt həmin
qruplardan birində olmadıqda onun faydalı istifadə müddəti texniki
şərtlər, yaxud da istehsal olunduğu müəssisənin tövsiyəsi ilə müəyyən
edilir.
İllik amortizasiya norması əsas fondların növündən asılı olaraq
fərqli surətdə müəyyən edilir. Hazırda amortizasiya normasının hesab
lanmasının aşağıdakı üsullarından istifadə olunur. Amortizasiya norması
nın hesablanmasının: a) xətti üsulu; b) azaldılan qalıq üsulu; c) faydalı
istifadə müddətindəki illərin cəminə görə dəyərin silinməsi üsulu; d)
dəyərin məhsulun həcminə mütənasib olaraq silinməsi üsulu.
Amortizasiyanın hesablanmasının xətti üsulunda onun norması
aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:
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Burada: T - əsas kapitalın faydalı istifadə müddəti deməkdir.
Bunu misalla izah edək. Tutaq ki, müəssisə, dəyəri 300 min manata,
faydalı istifadə müddəti 10 ilə bərabər olan əsas vəsait satm almışdır. Bu
zaman əsas vəsaitin illik amortizasiya norması 10%-ə (100:10), buna
uyğun olaraq illik amortizasiya məbləği 30 min manata (300-10%: 100)
bərabər olacaqdır. Deməli, bu əsas vəsaitdən xidmətetmə müddətində hər
il 30 min manat amortizasiya hesablanmalıdır.
Azaldılan qalıq üsulunda illik amortizasiya norması aşağıdakı
düsturla müəyyən edilir:

Burada: Ə - sürətləndirmə əmsalı deməkdir.
Mövcud qaydaya görə sürətləndirmə əmsalı kiçik müəssisələr, habelə
maliyyə lizinqindən ibarət olan, əsas fondların aktiv hissəsinə aid edilən
və hərəkət edən maliyyə lizinqini əmələ gətirən obyektlər üçün 2-yə
bərabər qəbul edilmişdir. İcarə müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq
sürətləndirmə əmsalı 3-dən artıq müəyyən edilə bilməz. Başqa sözlə, Ə <
3 ola bilər. Bu üsulla illik amortizasiya məbləği əsas fondların qalıq
dəyəri əsas götürülməklə müəyyən olunur. Bunu misalla izah edək. Tutaq
ki, müəssisə, dəyəri 300 min manata, faydalı istifadə müddəti isə 10 ilə
bərabər olan əsas fond satın almışdır, 2-yə bərabər olan sürətləndirmə
əmsalından istifadə olunur. Bu zaman illik amortizasiya norması 20%
(100:10-2) təşkil edəcəkdir. İllik amortizasiya məbləği (A) faydalı
istifadə müddətinin birinci ili üçün 60 min manata (300 -20:100) bərabər
olacaqdır. İkinci və sonrakı illər üçün illik amortizasiya məbləği obyektin
qalıq dəyərinə əsasən hesablanacaqdır. İkinci il obyektin qalıq dəyəri 240
min manata (300 min - 60 min) bərabər olduğuna görə həmin il üçün illik
amortizasiya məbləği 48 min manat (240-20:100) təşkil edəcəkdir və i. a.
Faydalı istifadə müddətindəki illərin cəminə (sayına) görə dəyərin
silinməsi üsulunda amortizasiya norması aşağıdakı düsturla müəyyən
olunur:
A n

T illərin sayı

2T,

Burada: Т щ ЭГт sayı - obyektin faydalı istifadə müddəti başa çatana
qədər qalan illərin sayı; И - obyektdən faydalı istifadə olunduğu dövrdəki
illərin sayının ədədi silsilə ilə artan yekunu deməkdir.
Daha əyani olsun deyə, bunu misalla izah edək. Tutaq ki, dəyəri 300
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min manata, faydalı istifadə müddəti İsə 10 ilə bərabər olan əsas fond
satın alınmışdır. Obyektin faydalı istifadə müddətinin başa çatmasına
qalan illərin saymm artan yekunu (cəmi) 2 Т\ = 1+2+3+4+5 = 15-ə
bərabərdir. Obyektdən istifadənin birinci ilində An =5/15 olacaq, illik
amortizasiya məbləği A = 300 • 5/15 = 100 min manat təşkil edəcəkdir.
İkinci il amortizasiya norması An= 300 • 4/15-ə, illik amortizasiya
məbləği isə A =300 • 4/15 = 80 min manata bərabər olacaqdır və i. a.
Dəyərin məhsulun (yerinə yetirilmiş işlərin) həcminə mütənasib si
linməsi üsulunda amortizasiya norması aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:
A n — Q t: 2

Qt

Burada: Qt - əsas fondun faydalı istifadə müddətinin hər bir ilində
istehsal edilmiş məhsulun, yaxud da yerinə yetirilmiş işlərin həcmi;
2Q t - obyektdən faydalı istifadə olunduğu bütün müddət ərzində
istehsal edilməsi, yaxud da yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan məhsulun
(işlərin) həcmi deməkdir.
Bunu misalla izah edək. Tutaq ki, dəyəri 300 min manata bərabər
olan və faydalı istifadə müddətində 500 min km məsafə qət edəcəyi
nəzərdə tutulan (gözlənilən) bir yük avtomobili satın alınmışdır. Avtomo
bil birinci il 20 min km yürüş etmişdir. Deməli, amortizasiya norması
(An) 4%-ə (20 : 500 • 100), illik amortizasiya məbləği isə (A) 12 min
manata (300 • 4 : 100) bərabər olacaqdır. İndi deyək ki, ikinci il yürüş 40
min km olmuşdur. Deməli, amortizasiya norması 8% (40 : 500 • 100),
buna uyğun olaraq illik amortizasiya məbləği (A) 24 min (300 • 8 : 100)
təşkil edəcəkdir.
Eynitipli (yekcins) əsas fond qrupları üzrə amortizasiyanın hesablan
masında bu üsulların hər hansı birindən obyektin bütün faydalı istifadə
müddəti ərzində istifadə edilə bilər.
Belə bir qayda da vardır: əsas fondun hər vahidinin dəyəri üçün ən
aşağı məbləğ müəyyən edilir və satın alınmış kitab və kitabçaların dəyə
rinin onlar istifadəyə verilən kimi tamamilə xərclərə daxil edilməsinə
icazə verilir. Əlverişsiz şəraitdə, üçnövbəli və ya fasiləsiz iş rejimində
istifadə olunan əsas vəsaitlər üçün yüksək əmsallardan (lakin 2 və ya 3dən böyük olmayan) istifadə edilməsinə də icazə verilir. Maliyyə vəziy
yəti ağır olan müəssisələr də 0,5-ə bərabər olan aşağı əmsaldan istifadə
edə bilərlər. Rusiya Federasiyasının müəssisələrində bu qaydadan geniş
istifadə edilir.51

Yuxarıda nəzərdən keçirilən metodlarla hesablanan amortizasiya
normaları illik normalardır. Mühasibat uçotunda isə amortizasiya hər
ay hesablanır. Bunun üçün hər bir konkret əsas fond növü üzrə illik
amortizasiya norması 12-ə bölünür və hər aym “payı” müəyyən edilir.
Sonra isə bundan istifadə olunmaqla aylıq amortizasiya məbləği
hesablanır. Yeni istifadəyə verilən əsas fondlar üzrə amortizasiya onlar
istismara verildikləri aydan sonrakı aym 1-dən hesablanmağa başlanılır.
Məsələn, obyekt akt əsasında yanvar ayında qəbul edilmiş, ona inven
tar vərəqi açılmış və ya o, uçot kitabında qeydiyyata alınmışdırsa, onda
amortizasiyanın hesablanmasına fevralın 1-dən başlanmalıdır. Əsas
fondlardan amortizasiya yalnız onlar üçün nəzərdə tutulan xidmətetmə
müddəti ərzində hesablanır. Xaric olan əsas fondlar üzrə amortizasiyanın
hesablanması onlar xaric olduqları gündən sonrakı aym 1-dən dayan
dırılır. Əsas fondların yeniləşdirildiyi və texniki səviyyəsinin yüksəldil
məsi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirildiyi dövr ərzində (həmin
müddət 12 aydan çox olduqda) amortizasiya hesablanmır və onların
xidmətetmə müddəti bir o qədər uzadılır. Bir sıra əsas fond növləri və
qrupları üzrə (kitabxana fondu, mənzil fondu, büdcə təşkilatlarının əsas
fondları və i. a.) amortizasiya ayırmaları hesablanmır. İcarəyə verilmiş
əsas fondlar üzrə amortizasiya icarəyə verən tərəfindən hesablanır.
Lakin burada müəssisələrin və maliyyə lizinqinin icarəyə verilməsi istisnalıq təşkil edir. Çünki bunlar üzrə amortizasiya icarəyə götürən tərə
findən hesablanmalıdır.
Lakin yuxarıda göstərilən metodlarla hesablanan amortizasiya ayır
maları haqqında məlumatlar demək olar ki, MHS-nin tələblərinə cavab
vermir və buna görə də istehlak olunan əsas kapitalın müəyyən olun
masında ondan birbaşa istifadə edilməsi mümkün deyildir. Bu, onunla
əlaqədardır ki, MHS-ə uyğun olaraq əsas fondlar bərpa dəyəri ilə
qiymətləndirilməlidir. Bundan başqa, MHS-də amortizasiyanın sürətli və
azaldılma metodları ilə hesablanmasından istifadə olunmur.
11.8. Əsas fondlar balansı, onun növləri və tərtib olunması metodu
Əsas fondlar balansı il ərzində onun dinamikasını göstərir. Əsas
fondlar balansı statistika cədvəli formasında tərtib olunur, bütövlükdə
iqtisadiyyat, habelə sahələr və mülkiyyət formaları üzrə onların həcmini,
strukturunu, təkrar istehsalını xarakterizə edir. Balansın məlumatlarına
əsasən əsas fondların köhnəlməsi, yararlılığı, təzələnməsi, xaric olması,
istifadəsi göstəriciləri hesablanır.

31 Hətta müəssisələrdə bu əmsallardan istifadə edilməsi məcburidir.
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etmək üçün lazımdır. Bu balansın məlumatlarına əsasən fondverimi,
fondla silahlanma, xidmətetmənin orta normativ müddəti, köhnəlmə
dərəcəsi və s. kimi göstəricilər hesablanır.
Əsas fondlar balansının müvafiq dövrün qiymətlərinə çevrilməsi orta
illik qiymət indekslərinə əsasən həyata keçirilir. Orta illik qiymət in
deksləri əsas fondların daxil və xaric olduğu dövrlər üzrə hesablanır.
Əsas fondların dəyərinin müvafiq dövrün qiymətlərinə çevrilməsi hər ay
orta aylıq qiymət indekslərinə əsasən həyata keçirilir.
Orta illik qiymət indeksləri əsas fondların istehsal olunduqları sahə
lərdə (maşınqayırma və tikinti materialları sənayesində) məhsulların qiy
mətlərinin dinamikasına əsasən, həm də hesabat dövrünün ayları üzrə he
sablanır. Bu indeksi hesablamaq üçün hər aym əvvəlinə və axırına olan
məlumatları cəmləyib 2 yerə bölmək lazımdır. Orta illik qiymət indeksi
isə orta aylıq indekslərin qiymətləri cəmini 12-ə bölmək yolu ilə
hesablanır.
Əsas fondlar balansında aşağıdakı bərabərliyə əməl olunmalıdır:
F! + D = X + F2
Burada: Fı və F2 - müvafiq olaraq dövrün əvvəlinə və axırına əsas
fondların dəyərini; D - həmin dövrdə daxil olmuş, X isə xaric olmuş əsas
fondların dəyərini göstərir.
Balans dəyəri ilə əsas fondlar balansının sxemi aşağıdakı kimidir
(cədvəl 11.6.)
Cədvəl 11.6

2

3

cəmi

4

5
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cəmi

Sair xaricolmalar

0 cüm ədən
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O cümlədən

1

1

Hesabat ilində xaric
olmuşdur

Sair daxilolmalar

A

Hesabat ilində daxil
olmuşdur

İstifadəyə verilmiş
əsas fondlar

İlin əvvəlinə m övcuddur

Balans dəyəri ilə əsas fondlar balansının sxemi

Əsas fondların növləri

Əsas fondlar balansı dövlət statistika orqanları tərəfindən tam ilk və
köhnəlmə çıxılmaqla qalıq dəyəri ilə bütövlükdə iqtisadiyyat və onun
“xalis sahələri” üzrə tərtib olunur. Xalis sahələr dedikdə, hamin sahə
yə mənsub olan müəssisələrdə sahə məhsulunun istehsalı prosesində işti
rak edən əsas fondlar nəzərdə tutulur. Buraya yalnız hər hansı bir sahəyə
mənsub olan müəssisə və təşkilatların əsas fəaliyyət sahələri ilə yanaşı,
həm də digər sahələrin müəssisə və təşkilatlarının balansında olan (müs
təqil uçot aparan və ayrıca uçot vahidi hesab olunan vahidlər) və təyinat
larına görə köməkçi-yardımçı istehsalat və bölmələrin əsas fondları da
daxil edilir. Beləliklə, bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə tərtib olunan əsas
fondlar balansı “xalis” sahələr üzrə tərtib olunan əsas fondlar balansından
fərqlənir. Başqa sözlə, bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə əsas fondların əhatə
dairəsinə onun bütün sahələrində olan əsas fondlar daxil edildiyi Ья1гП
“xalis” sahələr üzrə əsas fondlara hər hansı bir sahədə fəaliyyət göstərən
müəssisə və təşkilatların bütün fondları aid edilir. Əsas fondlar balansı
cari, orta illik və sabit qiymətlərlə tərtib oluna bilər.
Balans dəyəri (tam ilk dəyər) ilə tərtib olunan əsas fondlar balansı əsas
hesab olunur. Onun məlumatlarına əsasən müqayisəli, orta illik və digər
qiymətlərlə müxtəlif göstəricilər hesablana bilər. Balansdan real şəraitdə
və formalaşmış real qiymətlərlə əsas fondların həcmi, strukturu və təkrar
istehsalını öyrənmək üçün istifadə olunur.
Sabit qiymətlərlə tərtib olunan əsas fondlar balansından müqayisə
aparmaq, onların real dinamikasına xarakteristika vermək, bir neçə il üzrə
orta göstəriciləri (əsas fondların orta illik dəyəri, təzələnməsi və xaric ol
ması əmsalları, «yaş» tərkibi) hesablamaq üçün istifadə edilir. Əsas fond
ların mövcudluğu və hərəkəti göstəriciləri hər hansı bir ilin qiymətləri ilə
sabit qiymətlərə çevrilir.
Əsas fondların sabit qiymətlərlə hesablanması iki metodun kö
məyilə həyata keçirilə bilər. Bunlardan biri indeks, digəri isə balans
metodudur. Hesabat dövründəki əsas fondların müqayisəli qiymətlərlə
ifadə olunan əsas fondlara çevrilməsi üçün əsas dövrə nisbətən hesabat
dövründə qiymət və tariflərin dəyişməsinin ümumi (toplam) indeksindən
istifadə olunur. Balans metodunda isə bərpa dəyəri ilə bazis tarixinə əsas
fondların mövcudluğu haqqında məlumatlar hesabat dövründə xaric
olmuş əsas fondların dəyəri qədər azaldılır və həmin dövrdə daxil olmuş
əsas fondların dəyəri qədər artırılır. Bu zaman onların hər ikisi müvafiq
qiymət indekslərinə uyğun olaraq əsas dövrün qiymətlərinə çevrilir.
Orta illik qiymətlərlə əsas fondlar balansı müəyyən zaman kəsiyində
onların mövcudluğu, dinamikası və istifadəsini kompleks şəkildə təhlil
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Əsas fondlar müxtəlif mənbələrdən daxil olur. Bu, investisiya
qoyuluşu nəticəsində yeni əsas fondların istifadəyə verilməsi, satınalma,
hədiyyə verilməsi və s. yollarla ola bilər. Əsas fondlar köhnəldiyinə,
digər hüquqi və fiziki şəxslərə satıldığına, əvəzsiz olaraq başqalarına və
uzunmüddətli icarəyə verildiyinə görə və s. səbəblər üzündən xaric olur.
Balansda bütün daxil və xaricolmalar növlər üzrə əks etdirilə bilər. Qalıq
dəyəri ilə əsas fondlar balansının sxemi 11.7. cədvəlində göstərildiyi
kimidir.

11.9. Əsas fondların hərəkəti, vəziyyəti və onlardan
istifadə göstəriciləri
Əsas fondların hərəkəti dedikdə daxil və xaric olmalar nəticəsində
onların həcmi və strukturunun dəyişməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikasında əsas fondların dinamikası aşağıdakı
məlumatlarla səciyyələnir (cədvəl 11.8.).
Cədvəl 11.8
Azərbaycan Respublikasında əsas fondların dinamikası
(balans dəyəri ilə, ilin sonuna, mln. manat)52

Cədvəl 11.7
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Qalıq dəyəri ilə əsas fondlar balansının sxemi
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11.7 cədvəlində göstərilən balansda bütün göstəricilər (istifadəyə
verilmiş əsas fondlardan başqa) qalıq dəyəri ilə, istifadəyə verilmiş
əsas fondlar isə tam ilk dəyərlə qiymətləndirilir. Əsas fondların
köhnəlmə dəyəri il ərzində hesablanan amortizasiya məbləğinə
bərabərdir. Əsas fondların ilin axırına olan dəyəri aşağıdakı kimi
müəyyən edilir:

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2011
2012

15637,3
16341,1
16974,0
18139,6
20959,7
22314,5
25412,4
29045,7
33939,3
66659.2
74186.4
82233.2

Əsas fo n d ların
istifadəyə
verilm əsi
317,1
355,8
530,2
666,9
647,6
1162,6
2183,1
3415,7
4780,7
5961,3
10624,1
10194,1

Əsas k ap itala
qoyulan
investisiyalar
910,2
1102,4
928,5
967,8
1170,8
2107,0
3786,4
4722,8
5769,9
9905,7
12799,1
15407,3

11.8 cədvəlindəki məlumatlardan istifadə etməklə əsas fondların hərə
kəti, vəziyyəti və onlardan istifadə göstəricilərini hesablamaq olar.
Əsas fondların hərəkəti göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir. Əsas
fondların: 1) dinamikası əmsalı; 2) təzələnmə əmsalı; 3) xaricolma
əmsalı.
Əsas fondların dinamikası əmsalı ilin əvvəlinə nisbətən axırma onların
dəyərinin dəyişməsini ifadə edir və aşağıdakı düsturla hesablanır:
Ədi, = (F2 : F,) • 100%

süt.9 = süt.l + süt.2 - süt.5
Nəzərdən keçirilən balanslara əsasən statistikada əsas fondların vəziy
yətini və onlardan istifadə olunmasını səciyyələndirən bir sıra göstəricilər
hesablanır.

İllər

İqtisad iy y atd a əsas
fo n d lar

Əsas fondların dinamikası əmsalını tam ilk və qalıq dəyəri ilə
hesablamaq olar. Müxtəlif qiymətlərlə hesablanan dinamika əmsallarının52
52 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. B., “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 41-42; 2013, s. 39,
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müqayisəsi əsas fondların vəziyyətindəki dəyişiklikləri aşkara çıxarmağa
imkan verir. Belə ki, tam ilk dəyərə əsasən hesablanan dinamika əmsa
lının qalıq dəyərinə əsasən hesablanan dinamika əmsalından kiçik olması
nəzərdən keçirilən dövrdə əsas fondların təzələndiyini, başqa sözlə,
dövrün axırma köhnəlməyə məruz qalmayan fondların xüsusi çəkisinin
artdığını göstərir.
Təzələnmə əmsalı tam ilk dəyərlə ilin axırına mövcud olan əsas
fondların tərkibində yeni istifadəyə verilən əsas fondların xüsusi çəkisini
xarakterizə edir və aşağıdakı düsturla hesablanır:
Ə ta zə b n m ə

~ (İVə f. : F2) ' 100%

Burada: lV3f. - hesablama aparılan dövrdə yeni istifadəyə v e r ilm iş
əsas fondların dəyərini göstərir
Xaricolma əmsalı əsas fondların dövrün əvvəlinə olan ümumi dəyə
rində (tam ilk dəyərində) hesablama aparılan dövr ərzində xaric olmuş
əsas fondların xüsusi çəkisini xarakterizə edir və aşağıdakı düsturla
hesablanır:

larin yararlılıq əmsalı. Bu göstəricilər müəyyən bir tarixə, adətən dövrün
əvvəlinə və axırına hesablanır.
Köhnəlmə əmsalı əsas fonddan istifadə olunması nəticəsində onun
dəyərinin hansı hissəsini itirdiyini göstərir. Bu göstərici aşağıdakı kimi
hesablanır:
К
'köhnəlmə

x 100% =

Burada: X - dövr ərzində xaric olmuş əsas fondların tam dəyəri
deməkdir.
Əsas fondlar tamamilə yararsız vəziyyətə düşdüyünə və həddən artıq
köhnəldiyinə görə xaric edilə bilər. Əsas fondların bu səbəbdən xaric
olmasına qiymət vermək üçün aşağıdakı düsturla köhnəlmə nəticəsində
xaricolma əmsalı hesablanır:
Ə k .n .x .o . ~ ( X k ö h n . •' F ı ) • 1 0 0 % ,

Burada: Xköhn - dövr ərzində köhnəlmə nəticəsində xaric olmuş əsas
fondların tam ilk dəyəri deməkdir.
Əsas fondların təkrar istehsalı prosesinə xarakteristika vermək üçün
aşağıdakı düsturla onların intensiv təzələnməsi əmsalı hesablanır:
Ə jn ten siv ~ (X k ö h n . • I V , f ) '

100%

Əsas fondlann vəziyyətinə aşağıdakı göstəricilərə əsasən xarakte
ristika vermək olar: 1) əsas fondların köhnəlmə əmsalı; 2) əsas fond340

x 100%

Burada: К - əsas fondların istismarda olduqları bütün illər ərzində
köhnəlmə dəyəri (hesablama aparılan dövrün əvvəlinə);
F ıqalıq dəyəri - dövrün əvvəlinə əsas fondların qalıq dəyəri deməkdir.
Yararlılıq əmsalı müəyyən bir tarixə əsas fondların dəyərinin hansı
hissəsinin onun öz dəyərində qaldığını göstərir və aşağıdakı düsturla
K oooklcm ıt»'

Ə

х / г я г ,

'
F,
Bu göstərici aşağıdakı kimi də hesablana bilər:
Əy

Əxaricolma ~ (X : F))' 100%,

F , ~ F 1qalıq dəyəri

100%

- Ə köh nəlm a

Əsas fondlardan istifadə göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir: 1)
fondverimi; 2) fondtutumu. Bu göstəriciləri hesablamaq üçün aşağıdakı
üsullarla əsas fondların orta dəyəri ( F ) müəyyən edilir:
a) Sadə hesabi orta kəmiyyətin düsturu ilə:
F=

f ,+ f2

2

b)
əsas fondların dəyəri haqqında müəyyən tarixlərə verilmiş
məlumatlar arasındakı müddət (interval) bərabər olduqda xronoloji orta
kəmiyyətin düsturu ilə:
t

F=

F i +F2 + F3 + ... + Fn_, + ^ F n
n-1

Burada: Fı;2,3. . - əsas fondların dəyəri haqqında bərabər intervallarla
müəyyən tarixlərə verilmiş məlumatları; n - tarixlərin sayını göstərir,
c) əsas fondların hərəkəti haqqında məlumatlara əsasən:
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yazmaq olar.
Burada: Fj - ilin əvvəlinə mövcud olan əsas fondların dəyəri; D - il
ərzində daxil olmuş əsas fondların dəyəri; X - il ərzində xaric olmuş əsas
fondların dəyəri; t } - il ərzində daxil olmuş əsas fondların fəaliyyət
göstərdikləri ayların sayı; t2 - il ərzində xaric olmuş əsas fondların
fəaliyyət göstərdikləri ayların sayı deməkdir.
Fondverimi göstəricisi əsas fondların 1 manatına düşən məhsulun
dəyərini ifadə edir. Bu, əsas fondlardan istifadənin birbaşa göstəricisidir.
Çünki bu göstəricinin yüksək olması əsas fondlardan istifadənin
səmərəliliyinin artması deməkdir. Başqa sözlə, bu göstərici vahiddən nə
qədər böyük olsa bir o qədər yaxşıdır. Fondverimi (/) aşağıdakı düsturla
hesablanır:

Müəssisə qruplan üzrə orta fondverimi göstəricisinin ( / )
dinamikası dəyişən tərkibli indeksin köməyi ilə qiymətləndirilir. Yəni:
*
S / . - İ ) S /o 'F o
S Q ı.Ü Q o
/ 7 = л - л = £ f, • X f0 " 5 X £ f0

Orta fondverimi aşağıdakı amillərin təsiri ilə dəyişə bilər: 1) ayrı-ayrı
müəssisələrdə fondveriminin dəyişməsi; 2) əsas fondların strukturunun
dəyişməsi. Bu amillərin təsiri müvafiq olaraq sabit tərkibli (\-m ) və
struktur dəyişiklikləri

J ^ ) indeksinin köməyi ilə aşağıdakı düsturla
hesablanır:

a) sabit tərkibli indeks:
t

I / n - 5

7(Я -

£ Fi

•

£ Fi

" £ / o F.

b) struktur dəyişiklikləri indeksi:
Burada: Q - buraxılmış məhsulun həcmini göstərir.
Fondtutumu göstəricisi əsas fondlardan istifadənin, əgər belə demək
mümkündürsə, tərs üzüdür. Bu göstərici vahiddən nə qədər kiçik olsa, bir
o qədər yaxşıdır. Fondtutumu (/9 istehsal olunan məhsulun hər manatına
düşən əsas fondların dəyərini göstərir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

Statistikada əsas fondlarla təminolunmaya qiymət vermək üçün
fondla silahlanma göstəricisindən istifadə olunur. Bu göstərici bir
işçiyə (fəhləyə) düşən əsas fondların dəyərini ifadə edir və aşağıdakı
düsturla hesablanır:

Burada: T - işçilərin orta siyahı sayı deməkdir.
Müəssisədə 2-3 növbəli iş rejimində işçilərin əməyinin fondla silah
lanması göstəricisi aşağı düşməsin deyə, düsturun məxrəcində daha çox
işçinin çalışdığı növbədəki işçilərin (fəhlələrin) orta siyahı sayından
istifadə edilir.
Bundan başqa, əməyin texniki silahlanma (əsas fondların aktiv ünsür
lərinin orta illik dəyəri nəzərə alınmaqla) və maşınla silahlanma (istehsal
avadanlıqlarının orta illik dəyəri nəzərə alınmaqla) göstəriciləri hesab
lanır.

,

I / o 'F

S /o -F o

^
' 2 ^
Bu düsturlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqlarına görə aşağıdakı
bərabərliyi yazmaq olar:

11.10. Əsas fondlardan istifadənin məhsulun həcminə təsirinin
öyrənilməsi və təhlili
Milli sərvət statistikasında ən mühüm məsələlərdən biri də məhsulun
həcminin dəyişməsinə müxtəlif amillərin təsirinin aşkara çıxarılmasıdır. Bu,
indeks metodunun köməyilə həyata keçirilir. Başqa sözlə, məhsulun həcmi
aşağıdakı iki amillin təsiri ilə dəyişə bilər: 1) fondveriminin dəyişməsi;
2) əsas istehsal fondlarının həcminin dəyişməsi. İndeks metodu ilə təhlil
aparmaq üçün istehsal olunan məhsul və əsas fondlar müqayisəli qiymətlə,
məsələn, əsas dövrün qiymətləri ilə qiymətləndirilir. Məhsulun həcmi
indeksi (İq) fondverimi indeksinin (İf) əsas fondlann dəyəri indeksinə (İp)
vurma hasilinə bərabərdir:
— = t/-İF =

Qo

7
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r

А Л

/o

F0

Burada Q t və Q0 - müvafiq olaraq cari və əsas dövrdə istehsal
olunmuş məhsulun həcmini; f və f 0- müvafiq olaraq cari və əsas
dövrdə fondverimini; Fj və F0 - müvafiq olaraq cari və əsas dövrdə əsas
fondların orta dəyərini göstərir.
Əsas dövrə nisbətən cari dövrdə məhsulun mütləq həcminin dəyişməsi
aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

AQ = Qı - Qo

3)
məhsulun həcminin əsas fondların strukturunun dəyişməsi hesa
bına dəyişməsi:
S f 0-F0
■IF,
AQ
I F ,о /
IF
, SFı
Beləliklə, məhsulun ümumi həcminin dəyişməsi aşağıdakı kimi müəy
yən edilir:

o cümlədən:
a) fondveriminin dəyişməsi hesabına:

AQ(/) = ( / ı - / o ) '

b) əsas fondların orta dəyərinin dəyişməsi hesabına:
A Q (F) = (F1- F 0) - / 0
Bunlara əsasən aşağıdakı düsturu yazmaq olar:
AQ= A Q (/)+ A Q (F )
Məhsulun həcminin dəyişməsində hər bir amillin iştirakını nisbi
formada hesablanan indekslərin köməyilə qiymətləndirmək olar.
1) Məhsulun həcminin fondveriminin dəyişməsi hesabına dəyişməsi:
dA Q ( f ) = m a . t q - t r
xo

2) Məhsulun həcminin əsas fondların orta dəyərinin dəyişməsi
hesabına dəyişməsi:
d4Q (F ) = M

l - i„ -1

Vo

Məhsulun həcminin dəyişməsinin üçamilli təhlili də sabit tərkibli və
struktur dəyişmələri indekslərindən istifadə edilməsinə əsaslanır. Bu halda
məhsulun dəyərinin dəyişməsi əsas fondların həcminin və strukturunun,
ayrı-ayn müəssisələrdə (sahələrdə) onlardan istifadənin səviyyəsinin dəyiş
məsindən asılı olur.
Məhsulun mütləq həcminin aşağıdakı üç amil hesabına dəyişmə
sini nəzərdən keçirək:
1) məhsulun həcminin əsas fondların həcminin dəyişməsi hesabına
dəyişməsi:
4 Q ( f )= < £ ?;
2) məhsulun həcminin ayrı-ayrı müəssisələrdə fondveriminin dəyiş
məsi hesabına dəyişməsi:

A Q C fl-I/r F .-I/^
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AQ = A Q { F ) + A Q { f ) + A Q ^ ;

%

Əsas fondların nəzərdən keçirilən hərəkəti, vəziyyəti və istifadəsi
göstəricilərinin müəyyən olunmasını aşağıdakı misallarla izah edək.
Misal 1. Tutaq ki, müəssisədə əsas fondların hərəkəti aşağıdakı məlu
matlarla səciyyələnir.
Cədvəl 13.9
Müəssisədə əsas fondların hərəkəti (mln. man.)
S ıra
№ -si
1

G östəricilər

M ln.
m anat

İlin əvvəlinə tam balans dəyəri ilə mövcud olan əsas fondlar

2

İlin əvvəlinə əsas fondların köhnəlməsi

19,2
5,8

3

İl ərzində daxil olmuş yeni əsas fondlar

1,0

4

5

6
7

İl ərzində əldə olunmuş əsas fondlar:
- tam ilk dəyərlə
- qalıq dəyəri ilə
Ləğv edilmişdir (balansdan silinmişdir):
- tam ilk dəyərlə
- qalıq dəyəri ilə
Başqa müəssisələrə satılmışdır:
- tam ilk dəyərlə
- qalıq dəyəri ilə
İlin axırm a qalıq dəyəri ilə mövcud olan əsas fondlar

0,6
0,4
0,8
0,2
1,4
1,0
12,2

Tam ilk və qalıq dəyəri ilə əsas fondlar balansını tərtib etmək, onların
hərəkəti və vəziyyəti göstəricilərini hesablamaq lazımdır.
Tam ilk və qalıq dəyəri ilə əsas fondlar balansını tərtib etmək
üçün aşağıdakılar müəyyən edilməlidir:
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1) İlin əvvəlinə əsas fondların qalıq dəyəri:
Fqahqi = ^ - ^

fondların xüsusi çəkisinin artdığını göstərir.

= 1 9 ,2 -5 ,8 = 13,4;

2) Təzələnmə əmsalı:

2) Balans bərabərliyi ilə ilin axırına əsas fondların tam ilk dəyəri:
Fqaiıq2 = Fj+D-X = 19,2+1,0+0,6-0,8-1,4=18,6
3)
Əsas fondların qalıq dəyəri üzrə balans bərabərliyi ilə il ərzində
köhnəlmə dəyəri:
К = Fqaiıqi - Fqaııq2 +D-X=13,4-12,2+l,0+0,4-0,2-l,0=l,4

İlin axırına mövcuddur

H esabat ilində
xaric olmuşdur

1,0

0,6

0,8

1,4

X

18,6

Qalıq
dəyəri

13,4

1,0

0,4

0,2

1,0

1,4

12,2

i

İl ərzində
köhnəlmə

19,2

Satılmışdır

Tam ilk
dəyər

Silinmişdir

Əldə edilmişdir

Hesabat ilində
daxil olm uşdur
Yeni əsas fondlar

İlin əvvəlinə mövcuddur

Flesablama nəticəsində əldə edilmiş göstəriciləri 13.10 cədvəlində əks
etdirək (mln. man.).
Cədvəl 11.10

1o r

- qalıq dəyəri ilə:

= 77T '100 = 5,4%
18,6

Bu o deməkdir ki, ilin axırında yeni əsas fondların xüsusi çəkisi 5,4%
təşkil etmişdir.
3) Xaricolma əmsalı:
Əxaricolma =

"i 00 = 11,5%

4) Köhnəldiyinə görə xaricolma əmsalı:
08
Ə k öh n . xaricolma — j~g ~2 ^ ^

=

Bu o deməkdir ki, əsas fondların xaric olması onların təzələnməsindən
çox olmuşdur.
İndi isə əsas fondların vəziyyətini səciyyələndirən aşağıdakı göstə
riciləri hesablayaq:
1) Köhnəlmə əmsalı:
- ilin əvvəlinə Əköhn.ı = -^--1 0 0 = 30,2%,

- ilin axırına Əköhn.2= -- ’6 12,2 -100 = 34,4%
18,6

Əsas fondların hərəkətini ifadə edən aşağıdakı göstəricilər
hesablanır:
1) Dinamika əmsalı:
- tam ilk dəyərlə:

Ə təzələn m ə

Ədjn= у~ -100 = 96,9%

Ədin= y jy •100 = 91,0%

2) Yararlılıq əmsalı:
- ilin əvvəlinə Əyar. = 100% - Əköhn.ı =100 - 30,2 = 69,8%
- ilin axırma Əyar. = 100% - Əköhn.2= ^00 - 34,4 = 65,6%
Buradan aydın olur ki, ilin axırında əsas fondların vəziyyəti pis
ləşmişdir. Çünki yararlılıq əmsalı 4,2% (65,6 - 69,8) aşağı düşmüşdür.
Misal 2. iki region üzrə sənaye məhsulları istehsalı və əsas istehsal
fondlarının orta illik dəyəri haqqında məlumat verilmişdir (cədvəl 11.11).

Dinamika göstəriciləri arasındakı fərq ilin axırında köhnəlmiş əsas
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Cədvəl 11.11
İki region üzrə istehsal edilmiş sənaye məhsulu və əsas fondların orta
illik dəyəri (müqayisəli qiymətlərlə, mln. manat)

Regionlar

1
2

Yekunu

Sənaye məhsulunun
dəyəri

Əsas istehsal fondlarının orta illik
dəyəri
Əsas il
Cari il

Əsas il

Cari il

Qo

Qı

F0

Ц

64
30
94

78
28
106

140
76
216

176
72
248

Regionlar üzrə fondveriminin səviyyəsini müəyyən edək və əsas dövrə
nisbətən cari dövrdə onların dəyişməsinə qiymət verək. Bu məqsədlə
fərdi fondverimi indekslərindən istifadə olunur. Hər region üzrə ayrılıqda
fərdi fondverimi indeksi aşağıdakı kimi hesablanır:
1) Birinci region üzrə:
Fo
Qı

F,

— = 0,457;
140
78
= 0,443;
176

/o = & = — = 0,395;
Jo R
76

/ ; = - & = — = 0,389
1 F,
72

Əsas il

Cari il

106

94

:
_ 0,427 ; 0 ,435 = 0,9816
248 216

və ya 98,16%.
Bu, o deməkdir ki, iki region üzrə birlikdə fondverimi orta hesabla
1,84% aşağı düşmüşdür.
2) Sabit tərkibli indeks:
(0,457-176)+ (0 ,3 9 5 7 2 )
^/(f) ~

°’427;

~ 248

jf)Q
0,427:

’

Fondveriminin
dəyişməsi, %

/o

fı

1

0,457

0,443

(/' = — •100%)
fo
96,94

2

0,395

0,389

98,48

və ya 97,27%.
Bu, o deməkdir ki, hər regionda fondveriminin aşağı düşməsi
nəticəsində bu göstərici orta hesabla 2,73% azalmışdır.
3) Struktur dəyişiklikləri indeksi:
t
= 0,439 :0,435 = 1 ,0092 və ya 100,92%.

Maddi dövriyyə vəsaitləri milli sərvətin başlıca tərkib hissələrindən
biridir. O, istehsal ehtiyatlarından (xammal, material və s.), bitməmiş
istehsaldan, hazır olan, lakin satılmamış, habelə yenidən satılmaq üçün
nəzərdə tutulan məhsullardan, dövlət maddi ehtiyatlarından ibarətdir.53
Dövriyyə vəsaitləri haqqında lazımi məlumatları əsas etibarilə müha
sibat hesabatlarından götürmək olar. Kənd təsərrüfatı məhsulları ehtiyat
ları haqqında (toxum, yem, hazır məhsul) məlumat mənbələri isə kəndli
və fermer təsərrüfatları üzrə aparılan seçmə müşahidəsi və ev təsərrüfat
larının müayinəsi (şəxsi yardımçı təsərrüfatlar haqqında məlumat) nəticə53 Bu barədə 11.1 yarımfəslində bir qədər ətraflı bəhs olunmuşdur.
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= 0 ,4 2 7 :0 ,4 3 9 = 0,9727
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11.11. Maddi dövriyyə vəsaitləri statistikası

Hesablama nəticəsində əldə edilmiş göstəriciləri 11.12 cədvəlində əks
etdirək.
Cədvəl 11.12

Regionlar

_

I _y
f
1 °

Buradan aydın olur ki, əsas fondlardan birinci regionda daha səmərəli
istifadə edilməsi nəticəsində orta fondverimi göstəricisi 0,92% artmışdır.
Nəzərdən keçirilən indekslər arasında qarşılıqlı əlaqə vardır. Bunun
doğru olması aşağıdakı kimi yoxlanılır:
0,9727 • 1,0092 = 0,9816

2) İkinci region üzrə:

Fondverimi, man/man

11.12 cədvəlindəki məlumatlardan göründüyü kimi, hər iki regionda
əsas fondlardan istifadənin səmərəlilik səviyyəsi aşağı düşmüşdür.
Dəyişən tərkibli, sabit tərkibli və struktur dəyişiklikləri indekslərinə
əsasən iki region üzrə orta fondverimi göstəricilərinin dəyişməsini
qiymətləndirək.
1) Dəyişən tərkibli indeks:
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sində əldə edilən informasiyalardır. Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatı
nın kəmiyyəti hər ayın axırma müəyyən edilir. Bu məlumatlara əsasən
xronoloji orta kəmiyyətin düsturundan istifadə etməklə maddi dövriyyə
vəsaitlərinin orta rüblük və orta illik dəyəri hesablanır. Dövriyyə vəsait
ləri ehtiyatlarının dəyişməsi onun haqqında ilin əvvəlinə və axırına
olan məlumatlar arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.
Cari, sığorta və mövsümi ehtiyatları bir-birindən fərqləndirmək lazım
dır. Mal göndərilən iki dövr arasındakı müddətdə istehsalın resurslara
olan tələbatı cari ehtiyatlar hesabına ödənilir. Cari ehtiyatların həcmi mal
göndərilən iki dövr arasındakı günlərin sayını ehtiyatlara olan orta
gündəlik tələbata vurmaq yolu ilə müəyyən edilir. Sığorta ehtiyatları
təsadüfi çətinliklərin (məsələn, ayrı-ayrı ehtiyat növlərinin göndərilməsi
müddətləri pozulduqda) qarşısını almaq məqsədilə yaradılır.
Mövsümi ehtiyatlar ən çox xammal və materialları emal edən və is
tehsal proseslərinin mövsümi xarakter daşıdığı müəssisələrdə yaradılır.
Yaradılan mövsümi ehtiyatların həcmi xammal və materialların göndərilməsindəki mövsümi fasilələrin davametmə müddətindən asılıdır.
Mühasibat uçotu və statistikada istehsal ehtiyatlan dəyərinin qiy
mətləndirilməsində müxtəliflik vardır. Belə ki, mühasibat uçotunda və
hesabatında istehsal ehtiyatları daxil olarkən faktiki maya dəyəri ilə
qiymətləndirilir. İstehsal ehtiyatları kənardan əldə olunduqda onlar
əldəedilmə qiymətləri ilə uçota alınır. Əldəedilmə qiymətlərinə materialın
satın alınması üçün müqavilədə nəzərdə tutulan qiymət (satıcı qiyməti),
nəqliyyat-tədarük xərcləri və materialın müəssisələrdə nəzərdə tutulan
məqsəd üçün istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirilməsi ilə əlaqədar olan
xərclər daxildir. Materiallar istehsalata buraxıldıqda və digər xaricolma hallarında müəssisələrdə qiymətləndirmə aşağıdakı üsulların
birindən istifadə olunmaqla aparılır:
1) Hər bir vahidin maya dəyəri ilə. Bu üsul istifadə olunan ehti
yatlar bir-biri ilə əvəz edilə bilən olmadıqda, yaxud da xüsusi qaydada
uçota alınmalı olduğu hallarda (qiymətli metallar, qiymətli daşlar,
radioaktiv maddələr və i.a.) tətbiq edilir;
2) Orta maya dəyəri ilə. Orta maya dəyəri çəkili hesabi orta kəmiy
yətin düsturu ilə aşağıdakı kimi müəyyən edilir: kəsrin surətində ayın
əvvəlinə hər hansı bir növdən olan ehtiyat qalığının üzərinə ay ərzində
daxil olan materialın dəyəri əlavə olunur və əldə edilən nəticə kəsrin
məxrəcində həmin növdən aym əvvəlinə mövcud olan və ay ərzində daxil
olan ehtiyatların dəyərinin cəminə bölünür;
3) FIFO üsulu ilə. Bu zaman belə fərz edilir ki, ay ərzində ehtiyatlar
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əldə olunduqca istifadə edilir. Buna görə də istehsalata ilk daxil olan ehti
yatlar onların maya dəyəri ilə, ilk olaraq əldə edilən ehtiyatlar isə aym
əvvəlinə mövcud olan ehtiyatların maya dəyəri ilə qiymətləndirilməlidir.
Ayın axırına anbarda olan ehtiyatlar axırıncı satın alınmış materialların
faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir;
4)
LIFO üsulu ilə. Bu zaman belə təsəvvür olunur ki, istehsalata
birinci daxil olan ehtiyatlar axırıncı daxil olan ehtiyatların maya dəyəri ilə
qiymətləndirilməlidir. Bu üsuldan istifadə edərkən ayın axırına qalan
ehtiyatlar ilk olaraq əldə edilmiş materialların faktiki maya dəyəri ilə
qiymətləndirilir.
Statistikada aktivlər və passivlər balansında əks etdirilməli olan maddi
dövriyyə vəsaitlərinin ilin axırına olan dəyəri onların daxil olduqları ta
rixdəki qiymətlərlə deyil, iqtisadi aktivlərin əks etdirilməsi metodologi
yasına uyğun olaraq məlumatlarm aid olduqları tarixdəki qiymətlərlə
müəyyən edilir. Mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən maddi dövriy
yə vəsaitlərinin balans dəyərini cari qiymətlərlə dövrün axırına olan
ehtiyatların dəyərinə çevirmək üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilir:
Z = C x İ p,

Burada: Z - cari qiymətlərlə hesabat ilinin axırına mövcud olan
ehtiyatların dəyəri; C - mühasibat uçotunda ehtiyatların qiymətləndiril
məsi üçün seçilmiş metoda uyğun olaraq əldəedilmə anında ehtiyatların
dəyəri; İp - hər hansı bir dövr üzrə bu və ya digər ehtiyat növünün orta
qiymət indeksi deməkdir.
Maddi dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin yaxşılaşdırılması və onlara
qənaət edilməsi iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsində çox böyük rol
oynayır. Bununla əlaqədar olaraq bir sıra göstəricilər hesablanır. Bunlar
dan biri maddi dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə sürətidir. Bu göstərici
dövriyyə vəsaitləri üzrə də hesablana bilər.
Dövriyyə sürəti il ərzində satılmış məhsulların dəyərini dövriyyə
vəsaitlərinin (yaxud da maddi dövriyyə vəsaitlərinin) orta illik dəyərinə
bölmək yolu ilə aşağıdakı düsturla hesablanır:
Ə,d ö v r iy y ə
Burada: Ə - maddi dövriyyə vəsaitlərinin (dövriyyə vəsaitlərinin)
dövriyyə sürəti (əmsalı); Qp - satılmış məhsulların dəyəri; Z - maddi
dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının (dövriyyə vəsaitlərinin) orta qalığı (bu
göstərici xronoloji orta kəmiyyətin düsturundan istifadə olunmaqla
müəyyən edilir) deməkdir.
351

Dövriyyə əmsalının hesablanmasını aşağıdakı misalla izah edək.
Tutaq ki, satılmış hazır məhsulun dəyəri 150 mln. manata, maddi
dövriyyə vəsaitlərinin (dövriyyə vəsaitlərinin) orta illik qalığı 50 mln.
manata bərabərdir. Bu onu göstərir ki, dövriyyə vəsaitləri (maddi
dövriyyə vəsaitləri) il ərzində üç dəfə tam dövr etmişdir:
150 mln. m an at: 50 mln. manat = 3 dəfə
Maddi dövriyyə vəsaitlərinin (dövriyyə vəsaitlərinin) dövriyyə vaxtı
onların bir dövriyyəsinin orta müddəti (günlə) aşağıdakı düsturla
müəyyən edilir:
„

-L'müd.

_ Hesabat dövründəki günlərin sayı
”

'^dövriyyə

Dövriyyə müddətini hesablamaq üçün çətinlik olmasın deyə bir aydakı
günlərin sayı 30, rübdəki günlərin sayı 90, ildəki günlərin sayı isə 360
götürülür. Yuxarıda gətirdiyimiz və hesablama nəticəsində əldə etdiyimiz
məlumatlardan istifadə etmək və rəqəmləri düsturda yerinə yazmaqla
dövriyyə müddətini hesablayaq:
„
_ 360 gün
..
Dmüd. - . . = 120 gun
3dəfə
Bu o deməkdir ki, maddi dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə müddəti 120
günə bərabər olmuşdur.
Bu göstəricilər sahələr üzrə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənsələr
də, onlar firmada iqtisadi dövriyyənin bir ildə neçə dəfə və neçə gündən
bir baş verdiyini göstərir. Bu göstərici hər bir ehtiyat növü və bütövlükdə
dövriyyə vəsaitləri (maddi dövriyyə vəsaitləri) üzrə hesablana bilər.
Göstərici bütövlükdə dövriyyə vəsaitləri (maddi dövriyyə vəsaitləri) üzrə
hesablandıqda bitməmiş istehsal da nəzərə alınmalıdır.
Dövriyyə vəsaitlərinin (maddi dövriyyə vəsaitlərinin) dövriyyəsi
göstəricilərini təhlil edərkən dövretmə əmsalına əks olan bir göstərici
də hesablanır:
1

z

Ə.dovnyyy ~ Q ~p
Bu göstərici məhsulların reallaşdırılmasından əldə edilən vəsaitin orta
hesabla hər manatına düşən maddi dövriyyə vəsaitlərinin və ya dövriyyə
vəsaitlərinin ehtiyatını göstərir.
Ayrı-ayrı sahələr, yaxud da bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə dövriyyə
fondlarından istifadənin səmərəliliyini təhlil edərkən material, enerji
və metal tutumu göstəriciləri də hesablanır.
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Material tutumu dedikdə sərf olunan xammalların, yanacağın, enerji
nin və s., enerji tutumu dedikdə yalnız sərf olunan yanacaq və enerjinin
(bir çox hallarda natura ifadəsində), metal tutumu dedikdə isə sərf olunan
metalın (adətən natura ifadəsində) istehsal edilən məhsullara olan nisbəti
nəzərdə tutulur. Material tutumuna belə də xarakteristika vermək olar:
material tutumu dəyər ifadəsində maddi xərclərin həcminin istehsalın
nəticələrinə olan nisbəti kimi hesablanır. Material tutumunu sahə
səviyyəsində hesabladıqda kəsrin surətində istehsal prosesində istifadə
olunmuş bütün növlərdən olan xammal və materialların, yanacağın,
enerjinin və digər əmək cisimlərinin (istehlak olunmuş əsas kapitaldan
başqa) dəyəri, məxrəcində isə məhsul “emaf’dan keçərkən əlavə edilmiş
dəyər göstərilir. Material tutumu göstəricisi bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə
hesablandıqda aralıq xərclərin dəyəri ÜDM-in, yaxud da ümumi (və ya
xalis) milli gəlirin kəmiyyəti əsas götürülür. Material tutumu göstəricisi
əmək məhsuldarlığı və fondverimi göstəriciləri ilə yanaşı, iqtisadiyyatın
səmərəliliyini təhlil edərkən istifadə olunan ən mühüm göstəricilərdir.
“Enerji tutumu” və “metal tutumu” göstəriciləri material tutumu
göstəricisinin variantları ola bilərlər. Yəni kəsrin surətində sərf olunan
enerjini və ya metalı “təmsil” edən məlumat qoyulur, məxrəci isə olduğu
kimi saxlanılır.
Maddi dövriyyə vəsaitlərindən istifadəni səciyyələndirməyə imkan
verən göstəricilərdən biri də satıla bilmə, pula çevrilə bilmə göstəricisidir.
Bunu hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:
CSa = Kmd. : Fq.ö
Burada: CS3 - cari satılabilmə əmsalı; Kmd. - maddi dövriyyə və
saitləri və ya dövriyyə vəsaitləri; Fq.ö - firmanın qısamüddətli öhdəliyi
deməkdir.
Bu göstərici firmanın götürdüyü öhdəliklərin (qısa müddətli borc və
kreditlər, kreditor borcları) növbəti ildə yerinə yetirə bilməsi üçün
istifadə edə biləcəyi vəsaitin kifayət qədər olub-olmaması haqqında
mühakimə yürütməyə imkan verir.
Nəticə
- milli sərvət hər bir ölkənin iqtisadi qüdrətini ifadə edən ən mühüm
makroiqtisadi göstəricidir və təkrar istehsalın fasiləsizliyinin təmin
edilməsində həlledici əhəmiyyətə malikdir;
- hazırda milli sərvət BMT-nin statistika komissiyası tərəfindən
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1993-cü ildə qəbul edilmiş “iqtisadi aktivləridən ibarət beynəlxalq
standartlar sisteminə uyğun olaraq hesablanır;
- milli sərvətə daxil edilən bütün iqtisadi aktivlər iki qrupa bölünür:
a) qeyri-maliyyə aktivləri; b) maliyyə aktivləri. Bunlar da öz növbəsində
müxtəlif əlamətlər üzrə daha kiçik hissələrə bölünür, təsnifləşdirilir;
- milli sərvətin tərkib hissələri müxtəlif qiymətlərlə qiymətləndirilir;
- milli sərvətin tərkib hissələri ilə MHS-nin göstəriciləri arasında
qarşılıqlı əlaqə vardır.
- Əsas kapitalın ümumi yığımı müxtəlif tərkib hissələrindən
ibarətdir və onlar müxtəlif qiymətlərlə qiymətləndirilir.
- MHS-də öz əksini tapmış milli sərvət göstəricilərinə əsasən bir sıra
çox mühüm törəmə göstəricilər hesablanır;
- BMT-nin Statistika Komissiyası, habelə beynəlxalq maliyyə təşki
latları (Dünya Bankı, BVF, Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı və
i.a.) milli sərvətin müəyyən edilməsi prinsipləri və qaydalarının
təkmilləşdirilməsi sahəsində daim axtarışlar aparır və bu işə öz töhfələrini
verirlər;
- milli sərvət, onun tərkibi və qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar
müxtəlif konsepsiyalar işlənib hazırlanmışdır;
- milli sərvətin ən mühüm tərkib hissəsi olan əsas fondlar iki yerə
bölünür: a)maddi əsas fondlar; b) qeyri-maddi əsas fondlar;
- əsas fondlar daha kiçik tərkib hissələrinə bölünür, onlar növlər,
iqtisadiyyatın sahələri, mülkiyyət formaları, kimə məxsus olması, ərazi
üzrə yerləşməsi əlamətlərinə görə qruplaşdırılır;
- əsas fondlar müxtəlif qiymətlərlə qiymətləndirilir. Bunlara balans
və bərpa dəyəri, tam ilk dəyər, köhnəlmə çıxılmaqla qalıq dəyəri, bərpaqalıq dəyəri, ləğv dəyəri misal ola bilər;
- yenidənqiymətləndirmə zamanı əsas fondların bərpa dəyərini
müəyyən etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur;
- hazırda amortizasiya normasının hesablanmasında müxtəlif
üsullardan (xətti, azaldılan qalıq, faydalı istifadə müddətindəki illərin
cəminə görə dəyərin silinməsi və dəyərin məhsulun həcminə mütənasib
olaraq silinməsi) istifadə edilir;
- əsas fondların mövcudluğu və hərəkətini izləmək və bir sıra göstə
riciləri hesablamaq üçün balans üsulundan istifadə olunur. Bu məqsədlə
əsas fondlar balansı tərtib edilir;
- əsas fondların hərəkəti, vəziyyəti və onlardan istifadə göstəricilə
rinə aşağıdakılar aiddir: 1) əsas fondların dinamikası; 2) əsas fondlarm

təzələnməsi əmsalı; 3) əsas fondlarm xaric olması əmsalı; 4) köhnəlmə
nəticəsində xaricolma əmsalı; 5) yararlılıq əmsalı;
- əsas fondlardan istifadə olunmasına xarakteristika verərkən fondverimi və fondtutumu göstəriciləri də hesablanır;
- məhsulun həcminin dəyişməsinə digər amillərlə yanaşı, fondverimi və əsas istehsal fondlarının həcminin dəyişməsi də təsir edir;
- milli sərvətin tərkib hissələrindən biri də maddi dövriyyə vəsaitlə
ridir. Bunların tərkib hissələrinin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif qiy
mətlərdən istifadə olunur;
- maddi dövriyyə vəsaitlərindən istifadəni səciyyələndirən müxtəlif
göstəricilər hesablanır. Bunlara hər şeydən əvvəl dövriyyə sürəti,
dövriyyə müddəti, material, enerji, metal tutumu, satıla bilmə göstəricisi
və s. misal göstərmək olar.
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Təhlil üçün suallar
- milli sərvəti necə səciyyələndirmək olar?
- maliyyə və qeyri-maliyyə aktivləri nə deməkdir, onlar necə
təsnifləşdirilir?
- dövriyyə vəsaitləri dedikdə nə nəzərdə tutulur?
- bitməmiş istehsal nə deməkdir?
- qiymətlilərin tərkib hissələri nədən ibarətdir?
- istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivləri hansı tərkib
hissələrindən ibarətdir?
- maliyyə aktivlərinin hansı tərkib hissələri vardır?
- milli sərvətin tərkib hissələri necə qiymətləndirilir?
- əsas kapitalın ümumi yığımı hansı tərkib hissələrindən ibarətdir
və onlar necə qiymətləndirilir?
- milli sərvət statistikasının təkmilləşdirilməsi sahəsində nə kimi
işlər görülmüşdür?
- əsas fondların hansı fərqləndirici cəhətləri vardır və onlar necə təs
nifləşdirilir?
- qeyri-maddi əsas fondlar hansı ünsürlərdən ibarətdir?
- əsas fondlar necə qiymətləndirilir?
- əsas fondları yenidən qiymətləndirməkdə məqsəd nədir?
- əsas fondların amortizasiyası dedikdə nə başa düşülür?
- illik amortizasiya ayırmaları məbləği necə müəyyən edilir?
- amortizasiya norması necə hesablanır?

- hazırda amortizasiya normasının hesablanmasının hansı üsulların
dan istifadə olunur?
- nə üçün hazırda istifadə olunan metodlarla hesablanan amortiza
siya ayırmaları haqqmda məlumatlar MHS-nin tələblərinə cavab vermir?
- əsas fondlar balansını tərtib etməkdə məqsəd nədir və onu hansı
qiymətlərlə tərtib etmək olar?
- əsas fondların hərəkəti, vəziyyəti və onlardan istifadə ilə əlaqədar
hansı göstəricilər hesablanır, onları necə səciyyələndirmək olar?
- fondveriminin və əsas istehsal fondlarının dəyişməsi məhsulun
həcminin dəyişməsinə necə təsir edir, bununla əlaqədar daha hansı
göstəricilər hesablanır?
- dövriyyə vəsaitləri ilə maddi dövriyyə vəsaitləri arasında nə kimi
fərq vardır?
- maddi dövriyyə vəsaitlərini qiymətləndirmək üçün hansı
üsullardan istifadə olunur?
- maddi dövriyyə vəsaitlərindən istifadəni səciyyələndirən hansı
göstəricilər hesablanır?
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XII FƏSİL
İNVESTİSİYA STATİSTİKASI
12.1. İnvestisiyaların iqtisadi mahiyyəti və bu prosesdə dövlətin rolu
Bazar münasibətlərinin formalaşdırılmasmm əsas şərtlərindən biri
ölkədə əlverişli investisiya mühitinin yaradılması, zaman keçdikcə onun
təkmilləşdirilməsi və daha da inkişaf etdirilməsidir. Çünki iqtisadi artı
mın, kapitalın və istehsalın strukturunun bazarın dəyişən konyunkturuna
uyğunlaşdırılmasının, əhalinin həyat səviyyəsinin, təsərrüfat subyektləri
nin və bütövlükdə ölkənin rəqabət qabiliyyətinin artması və makroiqtisadi
sabitliyin təmin olunması ilə əlaqədar bir çox sosial-iqtisadi vəzifələrin
yerinə yetirilməsi investisiyaların həcmindən, bu prosesin vəziyyətindən
və dayanıqlı olmasından asılıdır.
İnvestisiya fəaliyyəti dedikdə, adətən gəlir əldə etmək məqsədilə pul
vəsaitinin avans olunması nəzərdə tutulur. Sözün geniş mənasında inves
tisiyalar ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilir. Azərbaycan Respublikasının “İnvestisiya fəaliyyəti haqqmda”
13 yanvar 1995-ci il tarixli qanununda investisiyalar belə səciyyələn
dirilir: “investisiya - gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məq
sədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə
vəsaitlərindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir”.
Bunlara konkret olaraq aşağıdakılar daxildir: pul vəsaiti, məqsədli bank
əməliyyatları, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar; daşı
nan və daşınmaz əmlak (binalar, tikililər, avadanlıqlar, başqa maddi
sərvətlər); intellektual sərvətlər; texniki, texnoloji, kommersiya və digər
biliklərin toplusu; torpaqdan, sudan və digər resurslardan, bina, qurğu və
avadanlıqlardan istifadə və digər əmlak hüquqları (müəllif hüququndan
irəli gələn hüquqlar da daxil olmaqla) və i.a.
İnzibati-amirlik sistemi şəraitində investisiya anlayışının iqtisadi
mahiyyəti “kapital qoyuluşu” anlayışı ilə eyniləşdirilirdi. Lakin qeyd
etmək lazımdır ki, əslində bunlar eyni məzmuna malik anlayışlar de
yildirlər. Ona görə ki, investisiya anlayışı kapital qoyuluşu anlayışından
daha geniş məzmuna malikdir. Kapital qoyuluşu dedikdə, yalnız əsas
fondların (əsas kapitalın) yaradılması və təmirinə yönəldilən pul vəsaiti
nəzərdə tutulur. Göründüyü kimi, kapital qoyuluşu investisiya qoyulu
şunun tərkibindədir. İnvestisiyaların hamı tərəfindən qəbul edilmiş real
və maliyyə investisiyalarına bölgüsündən istifadə edərək demək olar ki,
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real investisiyalar əsas istehsal fondlarına kapital qoyuluşunu ifadə edir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində investisiya problemi başlıca olaraq xüsu
si kapital yığımı kimi nəzərdən keçirilir. Yığım qanunlarının təhlil
olunmasının başlanğıcını A.Smit və D.Rikardo qoymuşlar. Onlar bu
nu əsas etibarilə fərdi kapitalların təkrar istehsalı prosesinin bazasında
təhlil etmişlər. Yığım nəzəriyyəsi inkişafının başlıca mərhələsi
C.M.Keynsin XX əsrin 20-30-cu illərində nəşr olunmuş əsərləri ilə
əlaqədardır. C.M.Keyns öz əsərlərində əsas makroiqtisadi göstəricilər milli gəlir, onun istehlak və investisiyaya yönəldilən hissələri, pul kütləsi,
əmək haqqı və mənfəət, kapitala görə alman faiz, aktivlərin və təəhhüd
lərin ümumi məbləği arasındakı qarşılıqlı əlaqələri nəzərdən keçirmişdir.
C.M.Keyns bu makroiqtisadi parametrlərin dinamikasından istifadə et
məklə, yığımın əmələ gəlməsi və istifadə olunması mexanizmini, inves
tisiya prosesinə onun təsirini əsaslandırmışdır.
Son dövrlərdə investisiya prosesində çox böyük dəyişikliklər baş ver
mişdir. Belə ki, hazırda investisiya fəaliyyətində dövlət, korporasiyalar,
maliyyə vasitəçiləri, xarici investorlar və əhali fəal iştirak edir. Deməli,
investisiya prosesinin çoxsubyektliliyinin artması ilə investisiyaların
maliyyələşdirilməsi mənbələri də çoxalır.
İnvestisiyanın həcmi və onların dinamikası ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafının başlıca göstəriciləri sırasında xüsusi yer tutur. Hazırda
investisiya resurslarının yenidən bölgüsü firmalar, maliyyə təsisatları,
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi idarələrinin həyata keçirdikləri kapi
talın sahələrarası və ölkələrarası axını dəfələrlə güclənmişdir. Bu, korpo
rativ, milli və xarici investisiyaların hesabına baş verir. Kapitalm bu cür
hərəkəti, hazırda makroiqtisadi təkrar istehsalın fəaliyyət göstərməsi və
inkişaf etməsinin çox mühüm şərtidir.
Milli investisiya strategiyasının işlənib hazırlanmasında dövlətlə biz
nes arasında düzgün münasibətlərin qurulması həlledici rol oynayır. La
kin bu, dövlətin sahibkarların işinə birbaşa qarışmasını deyil, onun biznes
qaydalarını əlaqələndirməsi, formalaşdırması və müşahidə etməsini
nəzərdə tutur.
Sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün onun bütün forma və
növlərinin fəal müdafiəsi və inzibati əngəlləmələrin aradan qaldırılması
dövlətin investisiya siyasətinin əsasını təşkil edir. Hüquq, vergi, bank və
torpaq islahatları buna tabe edilməlidir. Bütün bunlar ölkədə investisiya
mühitini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirə, iqtisadiyyata investisiya axını
üçün şərait yarada, milli miqyasda investisiya proseslərini fəallaşdıra
bilər. Dövlət investisiya proseslərində iştirak etməklə, mövcud investisiya
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resurslarından ən səmərəli istifadə variantlarının seçilməsinə yönəldilən
formaların yaradılmasını qarşıya məqsəd qoyur.
Dövlətin investisiya prosesində iqtisadi rolu müxtəlif göstəricilərin
köməyilə müəyyən edilir. Bunların içərisində iki göstərici xüsusi əhə
miyyətə malikdir. Bu göstəricilərdən biri iqtisadiyyatın dövlət bölmə
sində investisiyaların həcmi, digəri isə dövlət büdcəsindən maliyyələş
dirilən dövlət investisiyalarının həcmidir.
Dövlətin investisiya proseslərində iştirakının mümkünlüyü və reallığı
yalnız onun iri mülkiyyətçi olması, ÜDM-in və dövlət müəssisələri
əmlakının xeyli hissəsinə sərəncam verməsi ilə deyil, həm də mülkiyyətçi
hüququnun reallaşdırılmasını təmin edən hüquqi vasitələrin və strukturla
rın onun əlində cəmlənməsi ilə müəyyən edilir. Beləliklə, dövlət investi
siya fəaliyyətində birbaşa iştirak etməklə yanaşı, həm də bu prosesi
tənzimləyə bilər və tənzimləyir.
12.2. İnvestisiyaların qruplaşdırılması
Statistika işləri təcrübəsində real və maliyyə investisiyalarını bir-birin
dən fərqləndirmək lazımdır.
Real investisiyalar dedikdə, müəssisələr tərəfindən qeyri-maliyyə
aktivlərinə qoyulan investisiyalar nəzərdə tutulur.
Qeyri-maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyalara aşağıdakılar
aiddir:
1) Əsas kapitala qoyulan investisiyalar;
2) Qeyri-maddi aktivlərə qoyulan investisiyalar;
3) Təbiətdən istifadə obyektlərinə (sututarlar, meşələr və i.a.) və
torpağa qoyulan investisiyalar;
4) Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının tamamlanmasına qoyulan
investisiyalar;
5) Binaların, tikililərin, maşın və avadanlıqların əsaslı təmiri üçün
qoyulan investisiyalar.
Əsas kapitala qoyulan investisiyalar da öz növbəsində aşağıdakı
növlərə bölünür:
1) Əsas maddi kapitala qoyulan investisiyalar;
2) Əsas qeyri-maddi kapitala qoyulan investisiyalar.
Əsas qeyri-maddi kapitala qoyulan investisiyalar yeni tikintiyə, bina
ların, tikililərin, maşın və avadanlıqların genişləndirilməsi, yeniləşdirilməsi və texniki cəhətdən yenidən qurulmasına, çoxillik əkmələrin salın
ması, mal-qaranın satın alınmasına və s. sərf olunan xərclərdən ibarətdir.
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Yeni tikinti dedikdə, yeni binaların inşa olunması, yeni meydança
ların salınması və s. nəzərdə tutulur.
Fəaliyyətdə olan müəssisələrin genişləndirilməsinə onun ərazisində
əlavə istehsalatların, sexlərin, obyektlərin yaradılması, habelə müstəqil
balansda olacaq filialların inşa olunması daxildir. Bu işləri görməkdə
məqsəd müəssisədə əlavə istehsal gücü yaratmaqdır.
Fəaliyyətdə olan müəssisələrin yenidən qurulması elmi-texniki tərəq
qinin nailiyyətləri nəzərə alınmaqla mövcud istehsalat və sexlərin yeniləşdirilməsi deməkdir.
Fəaliyyətdə olan müəssisələrin texniki cəhətdən yenidən qurulması
dedikdə isə ayrı-ayrı istehsalat sahələrinin texniki-iqtisadi səviyyəsinin
yüksəldilməsi ilə əlaqədar həyata keçirilən kompleks tədbirlər başa
düşülür.
Əsas qeyri-maddi kapitala qoyulan investisiyalara proqram məhsulla
rının, təcrübə-konstruktor işləmələrinin yaradılması və əldə edilməsinə
sərf olunan xərclər və s. daxildir. Qeyri-maddi aktivlərə investisiya
qoyuluşuna isə lisenziyaların, patentlərin, müəlliflik hüquqlarının əldə
edilməsinə, ticarət markalarının işlənib hazırlanmasına sərf olunan xərclər
aid edilir.
Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının tamamlanmasına qoyulan
investisiyalar hazır məhsul və əmtəələrin, bitməmiş istehsalın, istehsalat
ehtiyatlarının dəyərinin dəyişməsindən ibarətdir.
Bina və tikililərin əsaslı təmiri ilə əlaqədar olan xərclər - köhnəlmiş
konstruksiya və detalların (əsas konstruksiyaların - divarın, özülün,
mərtəbələrarası kəsmələrin və i.a. tamamilə dəyişdirilməsindən başqa)
əvəz edilməsinə sərf olunan xərclərdən ibarətdir. Maşın və avadanlıq
ların əsaslı təmiri dedikdə, aqreqatın sökülməsi, köhnəlmiş bütün hissə
və detalların dəyişdirilməsi, onların yığılması və sınaqdan keçirilməsi
başa düşülür.
Maliyyə investisiyaları dedikdə, hüquqi şəxslər tərəfindən pul və
saitinin, maddi və digər qiymətlilərin səhmlərə, istiqrazlara və digər qiy
mətli kağızlara qoyulan investisiyalar nəzərdə tutulur. Maliyyə inves
tisiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:
1) banka qoyulan əmanətlər (depozitlər) - bu, müştərilərin özlərinə
məxsus pul vəsaitinin banklarda yerləşdirilməsi deməkdir;
2) istiqrazlar - sahibinə faiz formasında faiz məbləği gətirən və qa
baqcadan müəyyənləşdirilmiş müddət başa çatdıqda dəyəri tam ödənil
məli olan borc təəhhüdü (öhdəliyi) deməkdir;
3) səhm - müəssisənin əmlakında səhmdarın payının və onun əldə
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etdiyi mənfəətdən pay (dividend) almaq hüququnun olmasını təsdiqləyən
qiymətli kağızlar;
4) kredit hüquqi şəxslər tərəfindən müvəqqəti cəlb olunan və vaxtı
çatanda qaytarılmalı olan pul vəsaitidir;
5) debitor borcu - hüquqi şəxslərin debitorla münasibətlərə girmələri
nəticəsində onlardan aldıqları pul vəsaitidir;
6) ssuda - borc alanın mülkiyyətinə keçən və bir qayda olaraq
müəyyən faiz məbləği ilə qaytarılmalı olan pul vəsaiti deməkdir;
7) pay - müəssisənin nizamnaməsində, yaxud da əsasnamədə nəzərdə
tutulmuş müəyyən əmək hüququ və öhdəliyinin bir hissəsidir.
Təcrübədə “xalis maliyyə investisiyaları” anlayışı da vardır. Bu,
maliyyə aktivlərinin satın alınması ilə maliyyə öhdəliklərinin (təəhhüd
lərinin) ödənilməsi arasındakı fərqi göstərir.
Real və maliyyə investisiyalarım mülkiyyət formaları, iqtisadiyyatın
sahələri, maliyyələşdirmə mənbələri və s. əlamətlər üzrə də qruplaşdırmaq
olar.
İnvestisiyalar mülkiyyət formalarına görə iki yerə bölünür: 1)
dövlət investisiyaları; 2) qeyri-dövlət investisiyaları. Dövlət mülkiyyəti
hesab olunan investisiyalara mərkəzi, regional və bələdiyyə mülkiyyəti
aiddir. Mülkiyyətin qeyri-dövlət formasına xüsusi, ictimai təşkilatların
mülkiyyəti və qarışıq mülkiyyət daxildir. Xüsusi mülkiyyət pay, yaxud da
qarışıq mülkiyyətdən ibarət ola bilər. Qarışıq mülkiyyət xüsusi, dövlət və
ictimai təşkilatların birləşdirilməsi əsasında fəaliyyət göstərən təsərrüfat
subyektlərinin mülkiyyəti deməkdir. Qarışıq mülkiyyət xarici hüquqi,
yaxud da fiziki şəxslərin, dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların
mülkiyyətindən ibarət mülkiyyət formasında da ola bilər.
İnvestisiyaların iqtisadiyyatın sahələri üzrə qruplaşdırılması,
1990-cı ildə BMT-nin Statistika Komissiyası tərəfindən hazırlanmış
“bütün iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq sahə
standartlarına” uyğun olaraq aparılır.
Maliyyələşdirmə mənbələrinə görə investisiyalar iki yerə bölünür:
1) öz vəsaiti hesabına həyata keçirilən investisiyalar; 2) cəlb edilmiş
vəsait hesabına həyata keçirilən investisiyalar. Müəssisənin öz vəsaitinə
bütün öhdəliklər yerinə yetirildikdən sonra onun sərəncamında qalan
mənfəət; amortizasiya ayırmaları; hüquqi şəxslərin pul yığımı və fiziki
şəxslərin qənaəti; bədbəxt hadisələr və baş verən qəzalar nəticəsində
dəyən zərərin ödənilməsi üçün müəssisə tərəfindən qabaqcadan sığorta
təşkilatlarına ödənilən pul vəsaiti və s. aiddir.
Cəlb edilmiş vəsaitlərə aşağıdakılar daxildir: 1) bank kreditləri; 2)
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səhmlərin satışından əldə edilən vəsait; 3) xeyriyyəçilik məqsədilə ödəni
lən haqlar, qaytarılmamaq şərti ilə holdinq və səhmdar cəmiyyətləri, sə
naye-maliyyə qrupları tərəfindən ayrılan vəsait; 4) müxtəlif formalarda
cəlb edilmiş vəsait. O cümlədən qaytarılmaq şərti ilə dövlətin verdiyi
kredit, xarici investorların, şirkətlərin, fondların, sığorta cəmiyyətlərinin
kreditləri; 5) mərkəzi büdcədən ayrılan vəsait; 6) büdcədənkənar fond
ların vəsaiti; 7) maliyyə institutlarının, dövlətlərin, beynəlxalq təşkilat
ların birbaşa qoyuluşları formasında xarici investisiyalar və i. a.
Bununla yanaşı, digər əlamətlərə görə qruplaşdırmalar da aparılır.
Belə əlamətlərdən biri əsas maddi kapitala investisiya qoyuluşunun tex
noloji qruplaşdırılması ola bilər. Texnoloji struktur üzrə investisiyalar
aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 1) bütün tikinti işlərinin dəyəri; 2) ava
danlıqların quraşdırılması ilə əlaqədar işlər; 3) tikinti layihələrində nə
zərdə tutulmuş quraşdırma tələb edən və etməyən avadanlıqlar; 4) tikinti
işləri smetalarına daxil edilmiş alət və inventarlar; 5) tikinti işləri
smetasına daxil edilməmiş maşın və avadanlıqlar; 6) sair əsaslı işlər və
xərclər.
Maliyyə investisiyaları ödənilmə müddətindən asılı olaraq iki yerə
bölünür: 1) qısa müddət ərzində ödənilən investisiyalar; 2) uzun müddət
ərzində ödənilən investisiyalar. Qısa müddətli maliyyə investisiyaları bir
ildən çox olmayan müddətdə həyata keçirilir. Uzun müddətli investi
siyalar dedikdə isə bir ildən sonra gəlir əldə edilməsi gözlənilən investi
siyalar başa düşülür.
Maliyyə investisiyalan içərisində xarici investisiyalar xüsusi rol
oynayır. Bu investisiyalar “qalan dünya” iqtisadiyyatına həm konkret
hüquqi şəxslər (rezidentlər), həm də qeyri-rezidentlər tərəfindən həmin
müəssisəyə qoyulan investisiyalardan ibarət ola bilər. Bu investisiyalar
da öz növbəsində aşağıdakı növlərə ayrılır: 1) birbaşa investisiyalar; 2)
dolayı (portfel) investisiyalar; 3) sair investisiyalar.
Birbaşa investisiyalar o deməkdir ki, kapitalı qoyan ölkə, yaxud da
müəssisə (hüquqi və fiziki şəxslər) tamamilə onun sahibinə çevrilir və ya
səhmlərinin (yaxud da səhmdar kapitalının) ən azı 10%-nə nəzarət edir.
Bunlar müəssisənin idarə edilməsində iştirak hüququ verir.
Aşağıdakılar birbaşa investisiyalardan ayrılır:
- müəssisənin xarici həmsahibi tərəfindən nizamnamə kapitalına
faktiki qoyulmuş üzvlük haqqı. Bunlar daşınmaz əmlak, avadanlıq, əmtəə
şəklində verilmiş maddi və qeyri-maddi üzvlük haqlarından, habelə pul
vəsaiti formasında üzvlük haqqından ibarət ola bilər;
- maliyyə lizinqi;
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- müəssisələrin xarici həmsahiblərindən alınmış kreditlər;
- sair birbaşa investisiyalar (həmtəsisçilərin aldıqları əlavə səhmlər,
birbaşa investorların müəssisəyə verdikləri avadanlıqlar və i. a.).
Dolayı (portfel) investisiyalar müəssisə səhmlərinin satın alınması
deməkdir. Lakin bu, onun sahibinə müəssisənin işinə təsir etmək hüququ
vermir və müəssisənin səhm kapitalının, həmçinin istiqrazların, veksellə
rin, özünün və cəlb edilmiş kapitalın dəyərinin 10%-dən azını təşkil edir.
Dolayı investisiyalara səhmlər, müəssisələrin təəhhüdlü qiymətli
kağızları daxildir. Veksellər, uzun və qısa müddətli dövlət qiymətli
kağızları da bu investisiyalara aiddir.
Sair investisiyalara aşağıdakılar daxildir:
- ticarət kreditləri (idxal və ya ixrac üçün ödəmələr və bu məqsədlər
üçün kredit verilməsi;
- birbaşa investorlardan alınmış sair kreditlər (ticarət kreditlərindən
başqa). Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından - Dünya Bankından, Beynəl
xalq Valyuta Fondundan, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından,
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankından və i. a. - alman kreditlər
də buraya daxildir.
- Azərbaycan dövlətinin zəmanəti ilə xarici ölkələrin verdikləri kre
ditlər;
- banklara əmanət qoyuluşları (Azərbaycan banklarında xarici
hüquqi şəxslərin hesabları);
- sair investisiyalar.
12.3. İnvestisiya qoyuluşundan əldə edilən gəlirlərin
mahiyyəti və növləri
İnvestisiya qoyuluşu mənfəət (gəlir) əldə etmək məqsədilə həyata ke
çirilir. Başqa sözlə, iqtisadi aktivlərə vəsait qoyuluşundan əldə edilən
səmərəyə investisiya gəlirləri deyilir. Əldə edilən gəlirin növü isə iqti
sadi aktivlərin forması ilə müəyyən edilir.
İqtisadi aktivlərin növləri üzrə investisiya gəliri aşağıdakılardan
ibarətdir:
1) qeyri-maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyadan əldə edilən gəlir:
- mənfəət;
- renta.
2) maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyadan əldə edilən gəlir:
- depozitlər üzrə faiz məbləği;
- səhmlərdən başqa qiymətli kağızlar üzrə faiz məbləği (diskont, borc
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məbləğinin indeksləşdirilməsi);
- borclar (ssudalar) üzrə faiz məbləği;
- səhmlərə görə dividend;
- əmtəə formasında verilmiş kreditlər üzrə faiz məbləği.
Aktivlərin bəzi növləri üzrə həyata keçirilən investisiya (məsələn, qiy
mətlilər, nağd pullar və i.a.) gəlir əldə edilməsi ilə əlaqədar qoyuluş hesab
olunmur.
Qeyri-maliyyə (real) aktivlərinə investisiya qoyuluşundan əldə edilən
gəlirlərə əmtəə və xidmətlərin istehsalına sərf olunan xərclər (əmək
haqqı, istifadə edilmiş materialların dəyəri və s.) çıxılmaqla onların
köməyilə hazırlanan məhsulların satışmdan əldə edilən gəlirlər daxildir.
Beləliklə, bu gəlirlər iqtisadi məzmunlarına görə mənfəət göstəricisi ilə
eyniyyət təşkil edir.
Real investisiyalar təsərrüfat obyektlərinin istehsal potensialının ge
nişləndirilməsi və modernləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirildikdə, in
vestisiya gəliri əlavə güclərin işə salınması, fəaliyyətdə olan müəssi
sələrin yenidən qurulması, avadanlıqların məhsuldarlığının yüksəldilməsi
nəticəsində əldə edilən əlavə gəlir əlavə mənfəət hesab olunur.
Real aktivlər onun sahibi tərəfindən digər iqtisadi vahidlərin isti
fadəsinə verildikdə, aktivlərin bu növləri üzrə investisiya qoyuluşundan
əldə edilən gəlirlər aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
1) istehsalın məhsulu olan aktivlər (binalar, tikililər, maşın və ava
danlıqlar və s.) üçün - onların icarəyə verilməsindən əldə edilən xalis
mənfəət qədər;
2) istehsalın məhsulu olmayan aktivlər (torpaq, yerin təki və i.a.) üzrə
- onların sahiblərinin götürdükləri xalis renta qədər.
Maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyalardan əldə edilən gəlir həmin
aktivlərin digər iqtisadi vahidlərin istifadəsinə verilməsi nəticəsində əldə
edilən mülkiyyətə görə gəlir deməkdir. Mülkiyyətdən əldə edilən gəlirin
növü sərəncama verilən maliyyə aktivlərinin növündən asılıdır.
Depozitlər və borclar üzrə investisiya gəliri müqavilə bağlanarkən
müəyyən edilmiş faiz dərəcələri nəzərə alınmaqla hesablanan faiz
məbləği ilə ölçülür. Qiymətli kağızların sonradan satın alınması şərtilə
onların (qiymətli kağızların) satışı haqqında müqavilələr də borc (ssuda)
kateqoriyasına aiddir. Bu zaman investisiya gəliri qiymətli kağızların sa
tıldığı qiymətlərlə satın alındığı qiymətlər arasındakı fərq kimi müəyyən
edilir.
Qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa) üzrə investisiya gəliri onla
rın növündən asılı olaraq faiz, diskont, yaxud da borcun indeksləşdirmə

Burada: G - investisiya gəliri (faiz norması) deməkdir.
İqtisadi aktivlərin növləri üzrə investisiya gəlirlərinin quruluşu
aşağıdakı kimidir:
1) Qeyri-maliyyə aktivlərindən əldə edilən investisiya gəlirləri:
- qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyəri ilə müqayisə olunmaqla hesablanan
mənfəət norması;
- hesabat, yaxud da başqa bir dövrdə istehsal edilmiş qeyri-maliyyə
aktivlərinə qoyulmuş investisiyalar nəzərə alınmaqla hesablanan mənfəət
norması.
2) maliyyə aktivlərinin investisiya gəlirliliyi:
- depozitlər üzrə faiz norması;
- qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa) üzrə faiz norması;
- borc (ssuda) üzrə faiz norması;
- səhmlər üzrə dividend norması;
- əmtəə formasında verilmiş kreditlər üzrə faiz norması.
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məbləği ilə müəyyən edilir. Belə ki, istiqraz və depozit sertifikatlarının
sahibləri faiz məbləği alırlar. İndeksləşdirilən qiymətli kağızların sahib
ləri üçün investisiya gəliri onların faiz məbləği və əsas borc məbləğinin
indeksləşdirilməsindən əldə etdikləri məbləğdən ibarətdir. Xəzinə veksel
ləri üzrə investisiya gəliri diskont məbləği həcmində (nominal dəyərindən
edilən güzəşt, yəni satınalma və satış qiymətləri arasındakı fərq kimi)
müəyyən olunur. Diskont fərqi çox böyük olan istiqrazlar üzrə investisiya
gəliri hesablandıqda onun üzərinə faiz məbləği də əlavə edilir. Veksel
üzrə faiz məbləği onun sahibinə (kreditora) tədiyə vaxtı çatdıqda ödənilən
məbləğlə borclu (debitor) onu satın alarkən ödədiyi məbləğ arasındakı
fərq kimi müəyyən edilir.
Səhmlər və kapitalda iştirakın digər növləri (müxtəlif növ paylar)
üzrə investisiya gəliri, hesablanan dividend məbləği qədər müəyyən edi
lir. Dividend yalnız pul formasında deyil, səhmlər, istiqrazlar, əmtəələrlə
də ödənilə bilər. Bu zaman dividendin kəmiyyəti onların bazar dəyəri ilə
müəyyən olunur.
Debitor borcu üzrə investisiya gəliri əmtəə formasında verilmiş
kreditin müqabilində ödənilən faiz məbləğidir.
İnvestisiyaların gəlirliliyini səciyyələndirən göstərici ümumi şəkil
də aşağıdakı düsturla hesablanır:
q

_ qoyulmuş investisiyalardan əldə edilən illik gəlir
qoyulmuş investisiya məbləği

Qeyri-maliyyə aktivlərinə investisiya qoyuluşunun gəlirliliyi istehsal
da istifadə olunan real aktivlər üzrə mənfəət normasına bərabər götürülür.
Həm də qeyd etmək lazımdır ki, hesabat dövründə əldə edilən mənfəət
bütün əvvəlki illərdə investisiya qoyuluşunun nəticəsi kimi nəzərdən
keçirilirsə, onda investisiyaların gəlirliliyi mənfəət normasının real aktiv
lərin, yaxud da onun ayrı-ayrı hissələrinin (əsas kapital, maddi dövriyyə
vəsaitləri ehtiyatları, istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivləri)
dəyərinə olan nisbəti kimi müəyyən edilir:
RG = ™ ,
OP
Burada. RG —real (istehsala qoyulmuş) aktivlərə investisiya qoyulu
şunun gəlirliliyi; XM - alınmış kreditlərə görə hesabat dövründə verilən
faiz məbləği çıxıldıqdan sonra yerdə qalan xalis mənfəət; OP - real
aktivlərin, yaxud da onların tərkib hissələrinin orta dəyəri deməkdir.
Vəsaitin qoyulduğu və gəlir əldə olunduğu müvəqqəti zaman kəsiyi
nəzərə alınmaqla müəyyən olunan hesabat dövründə əldə edilmiş mənfəət
əvvəlki hər hansı bir dövrdə investisiya qoyuluşunun nəticəsi kimi
nəzərdən keçirildikdə isə iqtisadiyyat bərabər sürətlə inkişaf etdiyi halda
cari dövrdə əldə edilmiş mənfəət həmin dövrdə qoyulmuş investisiya ilə
müqayisə edilə bilər.
RG = ^ M ,
IP
Burada. İP —hesabat və ya əvvəlki hər hansı bir dövrdə real aktivlərə
investisiya qoyuluşu (əsas kapitalın ümumi yığımı, maddi vəsait ehtiyat
larının dəyişməsi, istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maddi aktivlərin
xalis alqışı) deməkdir.
Qiymətli kağızlara investisiya qoyuluşunun gəlirliliyi hesabat döv
ründə əldə edilmiş faiz məbləği, dividendlərin və bunlara bənzər digər
gəlirlərin satın alınmış qiymətli kağızların dəyərinə olan nisbəti kimi
hesablanır.
Qiymətli kağızların (səhmlərdən başqa) gəlirliliyi hesabat dövründə
əldə edilmiş faiz məbləğinin qiymətli kağızların satınalma dəyərinə olan
nisbəti kimi müəyyən edilir.
Nəhayət səhmlərin gəlirliliyini müəyyən etmək üçün hesabat döv
ründə alınmış dividendi səhmlərin satınalma dəyəri ilə müqayisə etmək
lazımdır.

12.4. İnvestisiyalar haqqında məlumat mənbələri
İnvestisiyalar haqqında ətraflı informasiyaları “Obyektlərin, əsas
fondların istifadəyə verilməsi və investisiyalar haqqında hesabat (2 —
investisiya saylı aylıq forma), “Müəssisənin fəaliyyəti və strukturu
haqqında illik hesabat” (1 - struktur (müəssisə) saylı forma”, “Əsas
fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və
hərəkəti haqqında hesabat” (11 saylı forma), habelə Azərbaycan Res
publikası Dövlət Statistika Komitəsinin “Azərbaycanın Statistik göstə
riciləri” və digər rəsmi nəşrlərindən götürmək olar.
“Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və investisiyalar
haqqında hesabat” Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitə
sinin 10.05.2002-ci il tarixli, 20/12 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş və
aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 1) yaşayış və sosial-mədəni obyektlərin
istifadəyə verilməsi; 2) əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar; 3) əsas
kapitala yönəldilmiş investisiyaların maliyyə mənbələri.
“Yaşayış və sosial-mədəni obyektlərin istifadəyə verilməsi bölməsin
də aşağıdakı göstəricilər nəzərdə tutulmuşdur: a) yaşayış evləri və
yataqxanalar (502)54; b) xəstəxanalar (570); c) ambulatoriya-poliklinika
müəssisələri (572); d) ümumtəhsil məktəbləri (901); e) məktəbəqədər
uşaq müəssisələri (910); j) klub və mədəniyyət evləri (930) və i.a.
“Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar” bölməsinin göstəriciləri
aşağıdakılardan ibarətdir: a) əsas fondların istifadəyə verilməsi (01) (o
cümlədən istehsal təyinatlı obyektlər üzrə) (02); b) əsas kapitala yönəl
dilmiş investisiyalar (03), o cümlədən yaşayış - 04; bina (yaşayışdan
başqa) və qurğular (05); maşın, avadanlıq, alət, inventar - 06, sair - 07, c)
tikinti-quraşdırma işləri (08), ondan, təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilən 08 a; d) xaricdən investisiyalar (09) və i. a.
“Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların maliyyə mənbələri
adlanan bölmənin göstəriciləri bunlardır: a) müəssisə və təşkilatların öz
vəsaitləri (27); b) cəlb olunmuş vəsaitlər (29), o cümlədən bank kreditləri
(30), ondan, xarici bankların kreditləri (30 a); başqa təşkilatların borc
vəsaitləri (31); büdcə vəsaitləri (32), o cümlədən: dövlət büdcəsindən
(33), yerli büdcədən (34), büdcədənkənar fondların vəsaitləri (35), sair
(36)
“Müəssisələrin fəaliyyəti və strukturu haqqında illik hesabat Azər
baycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 30.10.2001-ci ıl
54 Hər göstəricinin qarşısında sətrin kodu göstərilmişdir.
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tarixli, 54/14 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Hesabatın “İnvestisiya
fəaliyyəti” bölməsində (IX bölmə) aşağıdakı göstəricilərə əsasən inves
tisiya fəaliyyəti haqqında mühakimə yürütmək olar: a) əsas kapitala
investisiyalar (yeni əsas vəsaitlər); b) digər təşkilatlarda istismarda olmuş
əsas vəsaitlər alınmışdır; c) əsas vəsaitlər satılmışdır; d) qeyri-maddi
aktivlərə investisiyalar, o cümlədən EHM üçün proqram məhsulu; e) ilin
axırma bitməmiş tikinti.
“Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin möv
cudluğu və hərəkəti haqqında hesabat” aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
1) əsas fondların mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi; 2) əsas fondların möv
cudluğu; 3) əsas fondların orta illik dəyəri; 4) əsas fondların amorti
zasiyası, onların əsaslı təmirinə çəkilən xərclər; 5) digər qeyri-maliyyə
aktivləri.
Birinci bölmədə əsas fəaliyyət növü üzrə əsas fondlar təfərrüatı ilə
xırdalanır (binalar, qurğular, ötürücü qurğular, maşın və avadanlıqlar,
nəqliyyat vasitələri, alətlər, istehsal və təsərrüfat inventarları, iş hey
vanları, məhsuldar mal-qara, çoxillik əkmələr, digər əsas fondlar); qeyriəsas fəaliyyət növləri üzrə əsas fondlar, o cümlədən mədənçıxarma səna
yesi və karxanaların işlənməsi, emal sənayesi, elektrik enerjisi, qaz və su
təchizatı, tikinti, kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və meşəçilik, o
cümlədən kənd təsərrüfatı xidmətləri üzrə əsas fondların mövcudluğu,
hərəkəti və tərkibi nəzərdə tutulmuşdur.
İkinci bölmədə qeyri-əsas fəaliyyət növləri üzrə əsas fondlar (əsas
fəaliyyət növü, kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik, mədənçıxarma və
karxanalar, emal sənayesi, elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı, tikinti
istisna olmaqla), onlardan topdan və pərakəndə satış, avtomobillərin
motosikletlərin, məişət malları və şəxsi əşyaların təmiri, mehmanxana və
restoranlar; nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə; səhiyyə; sosial xid
mətlər; digər fəaliyyət növləri üzrə əsas fondlar; ətraf mühitin mühafizəsi
üzrə əsas fondlar; güc və işçi maşın və avadanlıqları; Azərbaycanın
hüdudlarından kənarda olan əsas fondlar və s. haqqında məlumat verilir.
Üçüncü bölmədə bütün əsas fondların, o cümlədən əsas və qeyri-əsas
fəaliyyət növləri üzrə əsas fondların orta illik dəyəri göstəriciləri nəzərdə
tutulmuşdur.
Dördüncü bölmədə əsas fondların amortizasiyasını, onların əsaslı
təmirinə çəkilən xərcləri əks etdirən göstəricilərdən bəhs olunur.
Beşinci bölmədəki göstəricilər isə digər qeyri-maliyyə aktivlərini ifa
də edir. Bunlar aşağıdakılardan ibarədir: müəssisənin (təşkilatın) mülkiy

yətində olan torpaq sahələrinin dəyəri55, həmin torpaqların sahəsi (ha),
quraşdırılmayan avadanlıqlar, bitməmiş tikinti, qeyri-maddi aktivlər və
onların aşınması və i. a.
Bunlarla yanaşı, hər il nəşr olunan “Azərbaycanın statistik göstərici
ləri” adlı məcmuənin “Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər”, “Milli hesablar
sistemi və tədiyə balansı”, “Maliyyə, kredit və sığorta”, “Tikinti” və digər
bölmələrinin məlumatlarından istifadə etmək olar.
Nəticə
- iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində investisiyaların rolu inkarolunmazdır. Çünki bu, ölkə iqtisadiyyatının mövcud imkanlarından istifadə
olunmasına və bununla da onun iqtisadi qüdrətinin artmasına şərait
yaradır;
- daxili və xarici investisiya proseslərinin tənzimlənməsi sahəsində
dövlətin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Bunun üçün müvafiq qanun
lar, normativ-hüquqi sənədlər qəbul edilməklə əlverişli investisiya mühiti
yaradılır;
- investisiya və kapital qoyuluşu anlayışları bir-birindən fərqlənir;
- son dövrlərdə investisiya prosesində çox böyük dəyişikliklər baş
vermişdir, tndi bu prosesdə çoxsaylı strukturlar iştirak edirlər;
- real (istehsala qoyulan) və maliyyə investisiyaları bir-birindən fərq
lənir;
- investisiyalar müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir. Bunlar inves
tisiyaların mülkiyyət formaları, iqtisadiyyatın sahələri, maliyyələşdirmə
mənbələri üzrə təsnifləşdirilməsi və s. ibarətdir;
- iqtisadi aktivlərin növləri nəzərə alınmaqla investisiya gəlirləri müx
təlif qruplara bölünür və mənfəət, renta, faiz məbləği, dividend və s.
adlarla adlandırılır;
- iqtisadi aktivlərin növləri üzrə investisiya gəlirlərinin quruluşu da
hesablanır. Burada qeyri-maliyyə və maliyyə aktivlərinin gəlirliliyini
ifadə edən müxtəlif göstəricilərdən istifadə olunur;
- investisiyalar haqqında müxtəlif mənbələrdən məlumat əldə etmək
olar. Bunlar cari, vaxtaşırı və dövri statistik hesabatlardan, habelə Azər
baycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi nəşrlərindən
ibarətdir.

55 Mühasibat uçotunda bu barədə məlumat olduqda istifadə edilir.
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Təhlil üçün suallar
- ölkədə bazar münasibətlərinin formalaşması üçün investisiyaların nə
kimi əhəmiyyəti vardır?
- investisiya fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür?
- investisiya anlayışı ilə kapital qoyuluşu anlayışı arasında nə kimi
fərq vardır?
-yığım qanunlarının təhlil olunmasında A.Smitin, D.Rikardonun,
C.M.Keynsin və başqalarının nə kimi xidmətləri olmuşdur?
- son dövrlərdə investisiya proseslərində hansı dəyişikliklər baş ver
mişdir?
- dövlətin investisiya siyasətinin əsasmda nə durur?
-investisiya proseslərində dövlətin iqtisadi rolu hansı göstəricilərlə
müəyyən edilir?
- qeyri-maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyalar hansı tərkib hissə
lərindən ibarətdir?
- əsas kapitala qoyulan investisiyaların hansı növləri vardır?
- əsas qeyri-maddi kapitala qoyulan investisiyalar dedikdə nə nəzərdə
tutulur, onları necə səciyyələndirmək olar?
- maliyyə investisiyalarına konkret olaraq nələr daxildir?
-re a l (istehsala qoyulan) və maliyyə investisiyaları hansı əlamətlər
üzrə qruplaşdırılır?
- xarici investisiyalar nə deməkdir və necə təsnifləşdirilir?
- investisiya qoyuluşundan əldə edilən gəlirlər necə təsnifləşdirilir və
onlar necə müəyyən olunur?
- investisiyaların gəlirliliyini səciyyələndirən hansı ümumi göstərici
hesablanır?
- iqtisadi aktivlərin növləri üzrə investisiya gəlirləri hansı quruluşa
malikdir və onları necə səciyyələndirmək olar?
-re a l (istehsala qoyulan) investisiya qoyuluşunun gəlirliliyi necə
müəyyən edilir?
- investisiyalar haqqında hansı mənbələrdən məlumat əldə etmək
olar?
- birbaşa investisiyalar dolayı (portfel) investisiyalardan nə ilə fərqlə
nir?
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XIII FƏSİL
SAHƏLƏRARASI BALANS
13.1. Sahələrarası balansın mahiyyəti və təkmilləşdirilməsi
Müasir milli hesablar sisteminin ən mühüm bölmələrindən biri əmtəə
və xidmətlərin istehsalı və istifadəsinin sahələrarası balansıdır. Hazırda
sahələrarası əlaqələri özündə əks etdirən cədvəllərdən dünyanın bir çox
ölkələrində istifadə olunur. Çünki bunlar əmtəə və xidmətlər, istehsal, gə
lirlərin əmələ gəlməsi və istifadə olunması, kapital ilə əməliyyatlar hesab
larını təfərrüatı ilə təhlil etməyə imkan verir. Sahələrarası balans (SAB)
iqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində MHS-nin əsas göstəricilərini
və sahələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri sistemli şəkildə təhlil etməyə,
əsas iqtisadi proporsiyaları aşkara çıxarmağa, struktur dəyişikliklərini,
qiymətlərin əmələ gəlməsinin xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verir.
Sahələrarası balans ilk dəfə 1940-cı illərdə rus riyaziyyatçı və iqtisad
çısı V .Leontyev (o, 1925-ci ildə ABŞ-a mühacirət etmiş və bu ölkənin
vətəndaşlığını qəbul etmişdir) işlənib hazırlanmışdır. Bu model “xərclər məhsul buraxılışı” adlanır və sahələr arasındakı əlaqələri təhlil etmək
üçün riyazi metodlardan, xüsusilə də xətti cəbrin metodlarından istifadə
olunmasına əsaslanır. V.Leontyev ikinci dünya müharibəsindən sonra
“xərclər - məhsul buraxılışı” metodu ilə ABŞ iqtisadiyyatının 400 sa
həsinin daxil olduğu sahələrarası balansı tərtib etmişdir.
V.Leontyev ölkə daxilində sahələrarası əlaqələri regionlararası əlaqə
lərlə uzlaşdırmaqla bu metodikanı müxtəlif ölkələr qrupuna, son nəticədə
isə dünya iqtisadiyyatına tətbiq etmişdir. Yaxşı riyazi hazırlığa və iqtisadi
təfəkkürə malik olan V.Leontyev milli təsərrüfatı maddi və dəyər göstəri
cilərinin köməyi ilə şahmat cədvəli formasında təsvir etmişdir.
SAB-in Milli hesablar sistemi ilə inteqrasiyası ikinci dünya mühari
bəsindən sonra baş vermişdir. Bu əlaqə ilk dəfə MHS-nin 1968-ci il, son
ra isə 1993-cü il variantında əsaslandırılmışdır. SAB-ın MHS sistemində
milli hesablarla qarşılıqlı əlaqəsi o deməkdir ki, onun tərtibolunma
qaydaları MHS-nin əsas hesablarının tərtib olunması qaydaları ilə
əlaqələndirilmiş və bunların məzmunu bir-birinə uyğunlaşdırılmışdır.
MHS metodologiyasına görə SAB-ın sxemi üç hissəyə (kvadranta)
bölünür: 1) daxili, yaxud da I kvadrant; 2) yan, yaxud da yuxarı sağ cinah
(II kvadrant); 3) aşağı sol cinah (III kvadrant). IV kvadrant işlənib
hazırlanmır. MHS metodologiyasına görə SAB-ın ümumi sxemi
aşağıdakı kimidir (sxem 13.1).
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Aralıq istehlak
(I kvadrant)

Son istifadə (istehlak)
(II kvadrant)

Ümumi əlavə dəyər
(III kvadrant)

Sxem 13.1 Sahələrarası balansın sxemi

Daxili, yaxud da I kvadrant sahələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri
səciyyələndirir, aralıq istehlakı əks etdirir. II kvadrantda ümumi daxili
məhsuldan (ÜDM) son istifadənin strukturu verilir; III kvadrantda isə
tərkib ünsürləri üzrə ümumi əlavə dəyərin strukturu göstərilir.
I kvadrantda (“Sahənin sahəyə” şəklində şahmat cədvəli) sətirlər və
sütunlarda iqtisadiyyatın sahələri qeyd edilir. I kvadrantın sütunlarında
hər sahə üzrə əmtəə və xidmətlərin istehsalına sərf olunan xərclər (xam
mal və materialların, yanacağın, enerjinin, xidmətlərin dəyəri), sətirlərdə
isə hər bir sahə məhsulunun bütün sahələr arasında necə bölüşdürülməsi
göstərilir. Bəzi hallarda iqtisadiyyatın sahələri əvəzinə ayrı-ayrı məhsul
qrupları göstərilir ki, bu zaman SAB-ın I kvadrantı “məhsulun məhsula”
şəklini alır.
SAB-m sağ hissəsində (II kvadrant) sətirlər sahələrə (yaxud da məhsul
qruplarına) uyğun gəlir. Sütunlarda isə son istifadə kateqoriyaları, yəni
son istehlak (ev təsərrüfatlarının, ev təsərrüfatlarına xidmət edən dövləti
idarəetmə orqanlarının və qeyri-kommersiya təşkilatlarının son istehlakı),
ümumi yığım (qənaət) (əsas kapitalın ümumi yığımı, maddi dövriyyə
vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi, qiymətlilərin xalis alqışı), əmtəə və
xidmətlərin ixrac-idxal qalığı qeyd edilir.
III kvadrantda ÜDM-in dəyərcə strukturu göstərilir. Bu kvadrantın
sütunları istehsalçı-sahələrə, sətirləri isə ümumi əlavə dəyərin əsas tərkib
hissələrinin (əməyin ödənilməsi, ümumi mənfəət, ümumi qarışıq gəlirlər,
istehsala qoyulan digər xalis vergilər) dəyərinə uyğun gəlir. Məhsullara
görə alman vergilər və məhsullara görə verilən subsidiyalar ayrıca
göstərilir.
Beləliklə, SAB-ın məlumatlarını şaquli sütunlar üzrə nəzərdən keçir
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dikdə aydın olur ki, sütunlarda ayrı-ayrı sahələrin dəyər ifadəsində burax
dıqları məhsulların strukturu göstərilir ki, bunlar da aralıq istehlakdan (I
kvadrant) və ümumi əlavə dəyərdən (III kvadrant) ibarətdir. Üfüqi sətir
lərdə məhsulların əşya-natura tərkibi göstərilir ki, bunlar da aralıq istehlaka (I kvadrant) və son istehlaka (II kvadrant) sərf olunur, iqtisadiyyatın
hər bir sahəsi üzrə məhsul ehtiyatları onlardan istifadəyə bərabər olur.
V.Leontyevin “Xərclər - məhsul buraxılışı” modelinin köməyilə
iqtisadi sistemin müxtəlif bölmələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin
kəmiyyət tərəfini təhlil etmək mümkün olur. Bu model istənilən iqtisadi
sistemi - makrosistemi (bütövlükdə milli iqtisadiyyat), meqasistemi
(dünya təsərrüfatı), regional iqtisadiyyatı və mikrosistemi (sahələrin,
rayonun, korporasiyanın və s. iqtisadiyyatı) təhlil etməyə imkan verir.
13.2. Təhlil və proqnozlaşdırmada sahələrarası balansdan istifadə
edilməsi imkanları
Sahələrarası balansdan analitik hesablamalarda, proqnozlaşdırma və
planlaşdırmada geniş istifadə oluna bilər. Sahələrarası balansı tərtib et
mək üçün zəruri olan İnformasiyalara və hesablama nəticəsində əldə
edilmiş məlumatlara əsasən aşağıdakılar mümkün olur:
- sahələrarası balans iqtisadiyyatı çərçivə modeli, milli iqtisadiyyatın
inkişaf sürətinin və proporsiyalarının proqnozlaşdırılması metodu kimi
nəzərdən keçirməyə imkan verir. Sahələrarası balans iqtisadiyyatın sahə
ləri üzrə konkretləşdirilməklə geniş təkrar istehsalın geniş sxemi demək
dir. ÜDM-in yaradılması, bölgüsü, təkrar (yenidən) bölgüsü və istifadəsi
prosesləri sahələrarası balansda əks etdirilir,
- sahələrarası balans cəmiyyətin son tələbatını (son tələbini) müəyyən
etməyə imkan verir. Bunlar sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının işlənib
hazırlanması üçün lazımdır. Bu, artım sürəti və proporsiyaların proqnoz
laşdırılması ilə əlaqədar aparılan işlərə məqsədli xarakter verir;
- sahələrarası balansın göstəriciləri elmi-texniki tərəqqinin istiqamət
lərini tədqiq etməyə imkan verir. SAB-da məhsulların kapital, fond və
əmək tutumu, metal tutumu, enerji tutumu, yanacaq tutumu kimi göstə
ricilərin dinamikası özünün kəmiyyət ifadəsini tapır. SAB həmçinin isteh
salın təşkilinin müxtəlif formalarının (ixtisaslaşdırma, kooperasiyalaşdırma və i.a.) milli iqtisadiyyatın strukturuna təsirini müəyyən etməyə
imkan verir,
- SAB-dan sahələrarası əlaqələrin sahə strukturunun əsaslandırılması
və proqnozlaşdınlmasında istifadə olunur. Sahələrarası əlaqələrin mexa
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nizmləri iqtisadi inkişafın müxtəlif mərhələlərində iqtisadi resursların
strukturunda baş verən dəyişikliklər, habelə resursların birinin digərini
əvəz etməsi nəticəsində dəyişir. Ayrı-ayrı sahələrdə məhsul istehsalının
ekstensiv və intensiv yolla artırılması arasındakı nisbət bu dəyişikliklərlə
müəyyən edilir.
- SAB nəinki müxtəlif sahələr arasındakı əlaqələri, həm də hər bir
sahənin daxilində istehlak olunan resursları təhlil etməyə imkan verir;
- SAB iqtisadiyyatın ən mütərəqqi və səmərəli strukturunu müəyyən
ləşdirməyə və özünü bir neçə variantda işləyib hazırlamağa imkan verir.
Bu variantlar bir-birindən əsas etibarilə son tələbin həcmi və strukturu ilə
fərqlənir;
- SAB-dan sahələrarası əlaqələrin optimallaşdırılması, bir sıra variant
ların tərtib olunması və bunlardan ən səmərəli variantın seçilməsi üçün
istifadə edilir;
- SAB istehsalın genişləndirilməsi, sahələr arasında və illər üzrə kapi
tal qoyuluşuna olan tələbatı hesablamağa imkan verir;
- SAB-m köməyilə işçi qüvvəsinə olan tələbat hesablanır, iqtisadiy
yatın sahələri üzrə məşğulluğa dair proqnoz verilir. Cəmiyyət hər bir
konkret dövrdə müəyyən qədər əmək ehtiyatlarına malik olur. İqtisadiy
yatın işçi qüvvəsinə olan tələbatını ifadə edən variantların işlənib
hazırlanması bu tələbatı ölkənin malik olduğu real əmək ehtiyatları ilə
müqayisə etməyə imkan verir;
- SAB-ı müxtəlif qiymətlərlə işləyib hazırlamaq olar. Bu balans qiy
mətlərin səviyyəsi və strukturunu iqtisadi cəhətdən əsaslandırmaq üçün
geniş imkanlar açır. Məsələn, kömür, neft, qaz, elektrik enerjisi və digər
yanacaq-energetika resursları qiymətlərinin səviyyəsi və onların proqnoz
laşdırılması yanacaq-energetika balansının strukturunun optimallaşdırılmasına səbəb olur. SAB-ın köməyilə ayrı-ayrı əmtəələrin qiymətlərinin
dəyişməsinin nəticələrini, iqtisadiyyatın enerji daşıyıcıları qiymətlərinin
dəyişməsindən asılılığını təhlil etmək mümkün olur;
- SAB regionlar ar ası əlaqələri təhlil etməyə, əmək bölgüsündə regio
nun yerinin müəyyən olunması və iqtisadiyyatın kompleks şəkildə inkişaf
etdirilməsi üçün tədbirlər görməyə imkan verir. SAB-ın regional və regionlararası modelləri iqtisadi rayonlarda məhsuldar qüvvələrin səmərəli
yerləşdirilməsinin planlaşdırılması və regionlararası iqtisadi əlaqələrin
öyrənilməsi üçün ən mühüm vasitədir;
- SAB iqtisadiyyatı hərtərəfli təhlil etməyə, xüsusilə də onun müxtəlif
amillərin (məsələn, istehsalın miqyasının, tələbin, vergi dərəcəsinin, qiy
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mətlərin tənzimlənməsinin və i. a.) təsirinə həssaslığını aşkara çıxarmağa
imkan verir;
- SAB “xalis” və “təsərrüfat” sahələri üzrə (aralıq və son tələbin,
əlavə dəyərin, ümumi buraxılışın, mövcud olan resursların strukturu və i.
a.) müxtəlif dəyər və struktur göstəricilərinin hesablanmasını təmin edir;
- SAB əmək məhsuldarlığının təhlil olunması, məhsulların və xid
mətlərin istehsalı üzrə birbaşa və tam xərc əmsallarının hesablanması, on
lardan istehsalın texniki-iqtisadi xarakteristikasının öyrənilməsi üçün
şərait yaradır;
- SAB qiymətlərin dəyişməsinin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində
istehsal olunan məhsullara və istehlak xərclərinə təsirini təhlil etməyə
imkan verir;
- SAB deflyator-indekslərin hesablanması və inflyasiya proseslərinin
kompleks qiymətləndirilməsi üçün informasiya bazası yaradır;
- SAB milli iqtisadiyyatın ixrac və idxaldan asılılığını öyrənməyə,
əsas makroiqtisadi göstəricilər üzrə müqayisə aparılmasına imkan verir.
- SAB təsərrüfat fəaliyyətini dinamikada təhlil etməyə və buna əsasən
böhran əleyhinə çoxvariantlı təkliflər verməyə şərait yaradır. Və bunlardan
iqtisadi proqramların, illik və perspektiv planların işlənib hazırlanması
üçün istifadə edilə bilər. Beləliklə, SAB-m köməyilə iqtisadi tənəzzülü və
böhranları proqnozlaşdırmaq, habelə sabitliyə nail olunması və iqtisadi
artımın dinamikasının qabaqcadan müəyyənləşdirilməsinə təsir göstərən
istehsal, maliyyə və ticarət böhranlarının məhdudlaşdırılmasam dair
tədbirlər görülməsi mümkün olur.
13.3. Sahələrarası balansın növləri
SAB-m işlənib hazırlanması onun modelindən asılıdır. Bu balansların
ayrı-ayrı növləri təhlil və proqnozlaşdırma zamanı müxtəlif məqsədlərə
xidmət edir. İstifadə olunan “ölçülər”in xarakterinə görə SAB natura,
dəyər və natura-dəyər ifadəsində işlənib hazırlanır.
Modelin xarakterinə görə statik, dinamik və optimallaşdırma ün
sürləri ilə fərqlənən modellər mövcuddur. Statik balanslar bir il üçün
tərtib olunur və kapital qoyuluşu son istifadənin tərkibinə daxil edilir.
Dinamika balansları isə bir neçə il üçün tərtib olunur və xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, kapital qoyuluşu onun tərkibinə daxil edilmir.
Dinamika balanslarında istehsal prosesi bir neçə il ərzində nəzərdən
keçirildiyinə görə o, hər hansı bir digər iqtisadi-riyazi metoda nisbətən
iqtisadiyyatın inkişafını daha düzgün əks etdirir.
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Cədvəl 13.1

Natura ifadəsində SAB-ın sxemi
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Modelləşdirmə obyektinin böyüklüyünə və bu məqsəd üçün istifadə
olunan informasiyaların həcminə görə SAB-ın aşağıdakı növləri vardır:
1) ölkə iqtisadiyyatı üzrə bütövlükdə tərtib olunan milli sahələrarası
balans;
2) ayrı-ayrı regionlar üzrə tərtib olunun sahələrarası balans;
3) bir neçə region arasındakı istehsal əlaqələrini özündə əks etdirən
regional sahələrarası balans;
4) ayrıca bir sahə üzrə tərtib olunan sahə balansları.
SAB-ın bu növləri bir-birindən yalnız istifadə olunan informasiyaların
həcminə görə fərqlənir. Tərtib olunmasına gəldikdə isə onlar bir-birindən
fərqlənmir və həm statik, həm də dinamik balans ola bilər.
Natura ifadəsində tərtib olunan balansda göstəricilərin bir hissəsi
natura, bir hissəsi isə dəyər ifadəsində verilir. Dəyər ifadəsində tərtib
olunan sahələrarası balansın bütün göstəriciləri dəyər ifadəsində gös
tərilir. Sahələrarası bu balanslar arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, dəyər
balanslarının sütunlarındakı göstəriciləri cəmləmək mümkün olduğu
halda, natura şəklində tərtib olunmuş balansda bunu etmək olmaz. Qeyd
etmək lazımdır ki, dünya və MDB ölkələrinin təcrübəsində yalnız dəyər
ifadəsində tərtib olunan balanslar geniş yayılmışdır.
Natura ifadəsində SAB maddi balansları bir kompleksdə birləşdirir və
bu, onun ən sadə formasıdır. Belə balanslar iki bölmədə birləşdirilmiş üç
hissədən ibarət olur.
Birinci bölmə resursların formalaşması mənbələrini, iki hissədən
ibarət olan ikinci bölmə isə resurslardan istifadənin istiqamətlərini, habelə
cari istehsalda və son istehlakda onlardan istifadəni göstərir.
Natura ifadəsində şahmat cədvəli hər bir məhsulun istehsalına sərf
olunan maddi xərcləri özündə əks etdirən və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə
olan maddi balanslar sistemi deməkdir.
Sahələr daxilində proporsiyalar arasındakı tarazlığı təmin etmək və
qarşılıqlı əlaqədə olan sahə və komplekslərdə istehsalın sahədaxili struk
turunu optimallaşdırmaq üçün məhsullar üzrə ayrıca balanslar tərtib
olunur. Bu balansların sahədaxili məhsul dövriyyəsinin çox olduğu və
çoxlu növdə məhsul istehsal olunduğu sahələr üzrə tərtib olunması daha
məqsədəuyğundur. Bu zaman tabeçiliyindən asılı olmayaraq məhsul
istehsal olunan bütün müəssisələr nəzərə alınır. Natura ifadəsində SAB-ın
forması aşağıdakı kimidir.
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m
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SAB-ın metodoloji və praktik cəhətdən işlənib hazırlanmış mükəmməl
forması dəyər ifadəsində məhsulların istehsalı və bölüşdürülməsinə dair
sahələrarası balansdır. Bu balans iqtisadiyyatın vəziyyətini, müəyyən
dövr (il) ərzində sahələrarası əlaqələri göstərir.
SAB modelləri düzəldilərkən digər iqtisadi-riyazi modellərdə olduğu
kimi, onların başlıca xüsusiyyətləri ekzogen və endogen dəyişənləri
arasındakı nisbətdən ibarət olur. Ekzogen dəyişəni modelləşdirilən
sistemə münasibətdə xarici amilləri, endogen dəyişəni isə modelləşdirilən
sistem çərçivəsində meydana çıxan daxili amilləri səciyyələndirir.
Tərkibinə yalnız ekzogen dəyişənlərin daxil olduğu tam açıq model
yoxdur. Əgər belə bir model olarsa, onda modelləşdirilən sistemlə xarici
mühitin arasında sədd çəkilməsinin mənası olmazdı.
Tərkibinə bir qayda olaraq yalnız endogen dəyişənlərin daxil olduğu
tamamilə qapalı modellər də yoxdur. Çünki bunun mövcudluğu modelləş
dirilən sistemin xarici mühitin təsirindən tamamilə asılı olmaması
anlamına gətirib çıxarardı.
Sahələrarası balansın statika modelində ekzogen dəyişmələr birbaşa
maddi xərc əmsalları və son tələbdən - əmtəə və xidmətlərdən son
istifadə, ümumi yığım (qənaət) və ixrac - ibarətdir. Birbaşa (müstəqim)
maddi xərc əmsalları hər hansı bir sahənin bu və ya digər resurs növünün
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başqa sahələrdə ümumi məhsul buraxılışının hər vahidinə sərf olunan
sahə üzrə orta səviyyəsini əks etdirir. Onlar həm də cari istehsalın
sahələrarası əlaqələrini özündə ehtiva edir. Birbaşa xərc əmsallarına
əsasən hər hansı bir sahə məhsullarının digər sahələrin son tələb vahidinə
sərf olunan tam xərc əmsallarını hesablamaq mümkün olur. Tam xərc
əmsalları yalnız müstəqim xərcləri deyil, istehsal əlaqələrinin bütün
zəncirində üstəlik xərcləri də özündə birləşdirir. Bəzi hallarda tam xərc
əmsalları birbaşa xərc əmsallarından bir neçə dəfə böyük olur.
SAB-ın əsas tənliyi aşağıdakı kimidir:

Burada: X ı - i sahəsində ümumi buraxılış;
sahəsində istehsal olunan məhsul vahidinə i sahəsinin birbaşa
sərf olunan maddi xərcləri;
у i - i sahəsi məhsullarının son istifadəsi deməkdir.
Tam xərc əmsalları matrisinin bütün sahələr arasındakı istehsal
əlaqələrinin mövcudluğunu səciyyələndirən 0 (“sıfır”) əmsalları yox
dur. Matris formasında SAB-ın açıq statik modelinin tənliyi isə aşağıdakı
a ij - j

k im id ir:

X = AX + Y ,
Burada: X - ümumi buraxılışın vektoru;
A - sahələr arasında birbaşa istehsal əlaqələrini müəyyən etməyə
imkan verən birbaşa xərc əmsalları matrisi;
Y - sahələr üzrə son tələb vektoru deməkdir.
Matrisin istifadə üsulunu tətbiq etdikdə:
X - (E + A )'1 • Y alınır.
Burada: E - yeganə matris;
(E + A)'1- tam maddi xərc əmsalları matrisi deməkdir.
Balansın şaquli sütunlarmdakı məlumat sahədə ümumi buraxılışın
dəyər üzrə tərkibində aralıq istehlakın ünsürlərini (I kvadrant) və əlavə
dəyəri (III kvadrant) əks etdirir. Ümumi əlavə dəyərə istehsal prosesində
bilavasitə iştiraka görə əldə edilən ilkin gəlirlər (əməyin ödənilməsi,
mənfəət, istehsala qoyulan vergilər, qarışıq gəlirlər və i. a.) daxildir.
SAB-ın statik modeli əsasında sahələrin strukturunun proqnozlaş
dırılması aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:
- son tələbin proqnoz üzrə kəmiyyətinin müəyyən edilməsi;
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- cari maddi xərc əmsallarının müəyyən olunması;
- son tələb vahidinin istehsalına sərf edilən tam maddi xərc əmsallaimin hesablanması;
- proqnozlaşdırılan son tələbin həcminin təmin olunması üçün lazım
olan həcmdə məhsul buraxılışının müəyyən edilməsi.
SAB-m ümumi sxemindən (cədvəl 13.1) göründüyü kimi, onun I
kvadrantında aralıq məhsullar, II kvadrantında son istifadə (istehlak), III kvadrantında isə ümumi əlavə dəyər öz əksini tapmışdır.
Statik model hər hansı ayrıca bir ilə aid olduğu halda, dinamika
modeli bir neçə ili əhatə edir.
Dinamika modelləri statik modellərdən aşağıdakı xüsusiyyətlərinə
görə fərqlənir:
1) statik modeldə əsas kapitala vəsait qoyuluşu və maddi dövriyyə
vəsaitlərinin artımı son tələbə daxil edilmir;
2) dinamika modellərində kapitalın qoyulduğu vaxtdan obyektin
(güclərin) istismara verildiyi vaxtadək olan zaman kəsiyi nəzərə alınır.
SAB sahələrarası əlaqələri əksetdirmənin xarakterinə görə iki
yerə bölünür. “Xərclər - məhsul buraxılışı” (input-output) sxemi üzrə
tərtib olunan SAB daha geniş yayılmışdır. Bununla yanaşı, resurslar və
onlardan istifa d ə (Supply and use tables) cədvəlləri də tərtib edilir.
Bundan sonra sahələrarası balans dedikdə “Xərclər - məhsul buraxılışı”
sxemi üzrə tərtib olunan balanslar nəzərdə tutulacaqdır. Resurslar və on
lardan istifadə cədvəlləri isə bu fəslin 13.6 yarımfəslində nəzərdən
keçirilir.
Bəzi ölkələrdə əmtəə və xidmətlərin istehsalı və istifadəsi üzrə SABla yanaşı, əmək məsrəfləri, əsas fondlar, dövriyyə vəsaitləri, müxtəlif
təsərrüfat kompleksləri (aqrar-sənaye, tikinti və i. a.) üzrə də SAB
tərtib olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, “genişləndirilmiş sxem” və “qı
sa sxem” SAB-ın tərtib olunması üçün götürülən iqtisadiyyat sahələrinin
(o cümlədən sənaye sahələrinin) sayma aiddir. Həm də SAB-ı tərtib et
mək üçün istifadə olunacaq sahələrin sayını hər bir ölkə özü müəyyən
edir.
13.4. Sahələrarası balansın sxemləri və göstəricilərinin
qiymətləndirilməsi metodları
MHS-də SAB-ın tərtib olunmasına dair iki sxem nəzərdə tutul
muşdur. Birinci sxemdə müəssisələrin toplusu kimi başa düşülən sahə
lərin buraxdıqları məhsullar təhlil olunur. Bunlara “təsərrüfat” sahələri
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Alıcı (son istifadə)
qiyməti

İstehsalçı
qiyməti

-

Ticarət-nəqliyyat xərcləri, ƏDV və
idxala qoyulan vergilər

Məhsullara qoyulan vergilər
(ƏDV və idxala qoyulan
vergilərdən başqa)

380

+

—

Məhsullara
görə verilən
subsidiyalar

İstehsalçı
qiyməti

=

Əsas
qiymət
lər

Cədvəl 13.2
Alıcı (son istifadə) qiymətləri ilə SAB-ın ümumi sxemi
Aralıq
istehlak

İstehsalçı sahələr üzrə alıcı qiymətləri
ilə əm təələr (xidmətlər)
Ə m təələrin istehsalçılara çatdırılması
ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri
Ə m təələrin istehsalçılara çatdırılması
ilə əlaqədar ticarət, maddi-texniki
təchizat və tədarük xərcləri
A lıcı qiymətləri ilə əmtəələr (xidmət
lər) - istifadənin cəmi

Əm əyin ödənilməsi
İstehsala qoyulan digər xalis vergilər
Ümumi m ənfəət və ümumi qarışıq
gəlirlər
Əsas qiym ətlərlə ümumi əlavə dəyər
M əhsullara qoyulan xalis vergilər
Alıcı qiymətləri ilə ümumi buraxılış

İxrac

İqtisadiyy
atın
sahələri

Ümumi yığım
(qənaət)

Son istifadə

Son istehlak

deyilir. “Təsərrüfat” sahələri əsas məhsullarla yanaşı, müəyyən həcmdə
başqa məhsullar da istehsal edirlər. Məsələn, “təsərrüfat” sahəsi olan
“kənd təsərrüfatı” kənd təsərrüfatı məhsulları ilə yanaşı, çox da böyük
olmayan həcmdə sənaye məhsulu da istehsal edə bilər.
İkinci sxemdə isə “xalis” sahələr üzrə qruplaşdırılmış məhsullar (əm
təələr) təhlil olunur. “Xalis” sahələr dedikdə, hansı “təsərrüfat” sahələ
rində istehsal edilməsindən asılı olmayaraq yekcins əmtəə (məhsul) və
xidmətlər qrupu nəzərdə tutulur. Məsələn “xalis” sahə olan “kənd təsərrüfatf’na əsas məhsullar kimi kənd təsərrüfatının özündə, habelə
ikinci dərəcəli məhsullar kimi iqtisadiyyatın digər sahələrində (məsələn,
sənaye müəssisələrində) istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları da
xildir. SAB-ın “xalis” sahələr sxemi üzrə işlənib hazırlanması nəzəri
cəhətdən daha münasibdir. Çünki bu zaman SAB-da aparılan qeydlərin
yekcinsliyi və birbaşa xərc əmsallarının sabitliyi təmin olunur. Lakin
SAB-ın “xalis” sahələr sxemi üzrə işlənib hazırlanması praktik cəhətdən
olduqca mürəkkəbdir. Bu, onunla əlaqədardır ki, ikinci dərəcəli
məhsulların istehsalı və onlara sərf olunan xərclər haqqında məlumat əldə
edilməsi lazım gəlir.
SAB işlənib hazırlanarkən onun göstəriciləri istehlakçı (son istifadə),
əsas və istehsalçı qiymətləri ilə qiymətləndirilə bilər. Bu balansların
ümumi sxemi 13.2., 13.3. və 13.4 cədvəllərində olduğu kimidir.
Hər bir sütun (sahələr) üzrə “İstehsalçı qiymətləri ilə resursların cəmi”
sətrindəki qeydlərin yekunu “istehsalçı qiymətləri ilə istehsalçı-sahələr üzrə
əmtəələrin (xidmətlərin)” müvafiq sətrindəki “istifadənin cəmi” sütunundakı
qeydlərin cəminə bərabər olmalıdır.
Azərbaycanda və MDB ölkələrində SAB göstəriciləri bir qayda olaraq
alıcı qiymətləri ilə qiymətləndirilir. Beynəlxalq təcrübədə isə əsas qiymətlər
və alıcı qiymətləri ilə dəyərləndirilir.
Alıcı (son istifadə), istehsalçı və əsas qiymətlər arasında aşağıdakı qarşılıqlı
əlaqə vardır:

Cəmi
istifadə
edilmiş
dir

*
x

x
x
II kvadrant

I kvadrant
X

X

X

*

III
kvadrant

İdxal
*

Alıcı qiymətləri ilə resursların cəmi

*Hər bir sütun (sahələr) üzrə “Alıcı qiymətləri ilə resursların cəm i” sətrindəki
qeydlərin yekunu “alıcı qiymətləri ilə istehsalçı-sahələr üzrə əmtəələrin (xidmətlərin)
müvafiq sətrindəki “istifadənin cəmi” sütunundakı qeydlərin cəminə bərabər olmalıdır,
x - sütunlar doldurulmur.
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Cədvəl 13.3

İstehsalçı qiymətləri ilə SAB-m ümumi sxemi

I kvadrant

II kvadrant

III kvadrant

İstehsalçı sahələr üzrə əsas qiymətlərlə
əm təələr (xidmətlər)
İstifadə olunmuş əmtəələr üzrə nəqliyyat
xərcləri
İstifadə olunmuş əmtəələr üzrə ticarət, m ad
di-texniki təchizat və tədarük xərcləri
İstifadə olunmuş əmtəələr (xidmətlər) üzrə
m əhsullara xalis vergilər
Alıcı qiym ətləri ilə cəmi istifadə edilmişdir
Ə m əyin ödənilməsi
İstehsala qoyulan digər xalis vergilər
Ümumi mənfəət və ümumi qarışıq gəlirlər
Əsas qiymətlərlə ümumi əlavə dəyər
Əsas qiymətlərlə ümumi buraxılış
İdxal
Əsas qiymətlərlə resursların cəmi

Cəmi istifadə
edilmişdir

ixrac

İqtisadiy
yatın
sahələri

Son istifadə
Ümumi
yığım
(qənaət)

Cəmi istifadə
edilmişdir

ixrac

*

Aralıq
istehlak
Son istehlak

İstehsalçı sahələr üzrə istehsalçı
qiymətləri ilə əmtəələr (xidmətlər)
İstifadə olunmuş əm təələr üzrə nəq
liyyat xərcləri
İstifadə olunmuş əmtəələr üzrə ticarət,
maddi-texniki təchizat və tədarük
xərcləri
İstifadə olunmuş əm təələr (xidmətlər)
üzrə ƏDV və idxala qoyulan xalis
vergilər
Alıcı qiymətləri ilə istifadənin cəmi
Əməyin ödənilməsi
İstehsala qoyulan digər xalis vergilər
Ümumi m ənfəət və ümumi qarışıq
gəlirlər
Əsas qiymətlərlə ümumi əlavə dəyər
M əhsullara qoyulan xalis vergilər
(ƏDV-dən və idxala qoyulan xalis
vergilərdən başqa)

Ümumi yığım
(qənaət)

İqtisadiyyatın
sahələri

Son istifadə
Son istehlak

Aralıq istehlak

Cədvəl 13.4
Əsas qiymətlərlə SAB-m ümumi sxemi

*
I
kvadrant

II kvadrant

III
kvadrant

*

*Hər bir sütun (sahələr) üzrə “Əsas qiymətlərlə resursların cəmi” sətrindəki
qeydlərin yekunu “Əsas qiymətlərlə istehsalçı-sahələr üzrə əmtəələrin (xidm ətlərin)”
m üvafiq sətrindəki “ istifadənin cəmi” sütunundakı qeydlərin cəminə bərabər olmalıdır.

İstehsalçı qiymətləri ilə ümumi
buraxılış
İdxal
*

İstehsalçı qiymətləri ilə resursların cəmi

Beləliklə, SAB göstəricilərinin qiymətləndirilməsi metodlarındakı fərq
hər şeydən əvvəl ticarət-nəqliyyat xərcləri və məhsullara qoyulan
vergilərin şərhinə aiddir.
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Belə ki, SAB-ı alıcı (son istifadə) qiymətləri ilə tərtib edərkən ayrıayrı sahələrdə istehsal olunmuş məhsulların son istehlakçıya çatdırılması
ilə əlaqədar olan ticarət və nəqliyyat xərcləri bu sahələr üçün ayrılmış
sətirlərdə və müvafiq sütunlarda göstərilir. Məsələn, nəqliyyat üçün
ayrılmış sətirlə “kənd təsərrüfatı” sütununun kəsişdiyi yerdə aparılan
qeydiyyat kənd təsərrüfatı məhsullarının son istehlakçılara çatdırılması ilə
əlaqədar olan nəqliyyat xərclərini göstərir. II kvadrantda qeydlər ticarətnəqliyyat xərclərinin də daxil olduğu qiymətlərlə aparılır. Odur ki, bu
kvadrantda ticarət-nəqliyyat xərcləri haqqında ayrıca qeydlər aparılmır.
SAB istehsalçı, yaxud da əsas qiymətlərlə tərtib olunarkən ticarət və
nəqliyyat üçün ayrılmış sətirlərdəki qeydlər bütün aralıq məhsul və
xidmətlərin məhsuldar istehlak üçün (I kvadrant çərçivəçində), son əmtəə
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və xidmətlərin isə (II kvadrant çərçivəsində) istehlakçılara çatdırılması ilə
əlaqədar ticarət-nəqliyyat xərclərini göstərir. Məsələn,
I kvadrant
çərçivəçində “Nəqliyyat” sətrinin “Kənd təsərrüfatı” sütunu ilə kəsişdiyi
yerdə digər sahələrdə istehsal olunmuş məhsulların kənd təsərrüfatı tərə
findən əldə edilməsi ilə əlaqədar sərf olunan nəqliyyat xərclərini səciyyə
ləndirən qeydlər ediləcəkdir. Eyni zamanda II kvadrantda “Nəqliyyat”
sətri ilə ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri üçün ayrılmış sütunun
kəsişdiyi yerdə son istehlakçıların müəyyən istehlak mallarını əldə
edərkən ödəməli olduqları nəqliyyat xərcləri göstərilir. Əsas qiymətlər və
alıcı (son istifadə) qiymətləri ilə SAB-ı tərtib edərkən onlardakı məh
sullara qoyulan vergilərin xüsusiyyətlərinin şərhini vermək olar. Məsələn,
son istehlak (alıcı) qiymətləri ilə tərtib olunmuş SAB-da məhsullara
qoyulan xalis vergilər ayrıca sətirdə, onun iqtisadiyyatın sahələri üçün
ayrılmış sütunla kəsişdiyi yerdə göstərilir. Həm də məhsullara qoyulan
“xalis vergilər” sətri ümumi əlavə dəyərin olduğu bölmədən kənara çı
xarılsa da, yenə də III kvadrantdadır. Digər tərəfdən əsas qiymətlərlə tər
tib olunmuş SAB-da məhsullara qoyulan vergilərin bir hissəsi I kvad
rantda (burada istehsalda sərf olunan bütün aralıq əmtəə və xidmətlərə aid
edilən “məhsullara qoyulan vergilər” göstərilir), bir hissəsi isə II kvad
rantda (burada bütün son əmtəə və xidmətlərə aid edilən «məhsullara
qoyulan xalis vergilər) göstərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda
ümumi əlavə dəyər əsas qiymətlərlə, başqa sözlə “məhsullara qoyulan
vergilər” çıxılmaqla və məhsullara görə verilən subsidiyalar əlavə
olunmaqla əmələ gələn qiymətlərlə qiymətləndirilir.
Qiymətləndirmənin hər bir növünün özünə məxsus üstünlükləri
vardır. Belə ki, alıcı qiyməti ilə tərtib olunan SAB istehsal və istifadə
edilən məhsulların dəyərinin formalaşmasının real mexanizmini aşkara
çıxarır, əsas qiymətlərlə yanaşı, məhsulların istehsalı və reallaşdırılmasının digər ünsürləri (nəqliyyat və ticarət xərcləri, məhsullara qoyulan
vergilər və məhsullara görə verilən subsidiyalar) nəzərə alınır. Alıcı (son
istifadə) qiymətləri ilə tərtib olunan SAB-a nisbətən əsas və istehsalçı
qiymətləri ilə tərtib olunan SAB-lar vergilər, məhsulların istehlakçılara
çatdırılması ilə əlaqədar nəqliyyat, ticarət, təchizat və tədarük xərcləri
kimi qiymət amillərinin təsirinin aradan qaldırılması ilə bağlı ölkədə
məhsul istehsalı və ondan istifadə olunmasında struktur proporsiyalarmı
müəyyən etməyə imkan verir. Bu (yəni əsas və istehsalçı qiymətləri ilə
tərtib olunan) SAB-lara əsasən məhsulların istehsalına birbaşa (müstə
qim) xərc əmsallarını daha dəqiq müəyyən etmək mümkündür. Müxtəlif
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qiymətlərlə tərtib olunan SAB-lar bir-birini tamamlamalı, əmtəə və
xidmətlərin dəyərinin formalaşmasının bütün mərhələlərinin mahiyyətini
aşkara çıxarmalıdır.
SAB-m məlumatlarına əsasən istehsal (ümumi buraxılışla aralıq is
tehlak arasındakı fərq), bölgü (ümumi əlavə dəyərin tərkib hissələrinin
cəmi) və son istifadə (son istehlakm, ümumi yığımın (qənaətin) və ixracidxal qalığının cəmi) metodları ilə ÜDM-i hesablamaq olar.
13.5. Sahələrarası balansın tərtib olunması metodları
Sahələrarası balansın tərtib olunması sahəsində beynəlxalq təcrübə ilə
MDB ölkələrinin meydana gəldikləri vaxtdan keçən müddət ərzində
topladıqları təcrübə bir-birindən fərqlənir. Bu, SAB-ın tərtib olunması
üçün lazım olan ilkin məlumatların əldə edilməsi üsulları və onların iqti
sadi məzmunlarındakı fərqlə əlaqədardır. Demək olar ki, dünyanın bütün
ölkələri SAB-ı tərtib etmək üçün mühasibat və statistika hesabatlarından
istifadə edirlər. Həm də bu zaman əsas çatışmazlıq özünü hər hansı bir
məhsulun istehsalına sərf olunan digər məhsullar haqqında məlumatların
əldə edilməsindəki çətinlikdə göstərir. Bundan başqa, SAB-ın yekcins
məhsulların toplusundan ibarət olan “xalis” sahələr üzrə tərtib olun
ması daha məqsədəuyğundur. Mövcud hesabatlarda isə məlumatlar
“təsərrüfat” sahələri üzrə toplanır.
Göründüyü kimi, SAB-ı tərtib etmək üçün hesabatlarda bəzi məlu
matları tapmaq olar. Lakin hələlik heç bir hesabatda bu məqsəd üçün
lazım olan məlumatları tam və münasib şəkildə tapmaq mümkün deyildir.
Odur ki, hesabatlarda olan məlumatlarla yanaşı, iqtisadiyyatın bütün
müəssisə və təşkilatlarında birdəfəlik xüsusi seçmə müayinələri
aparmaqla lazım olan əlavə məlumatları da əldə etmək gərəkdir. Aparılan
müayinələrin məlumatları iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində istehsala
sərf olunan ümumi xərcləri (növlər üzrə) SAB-da bölüşdürməyə imkan
verir. Belə tədqiqatların heç olmasa beş ildə bir dəfə (genişləndirilmiş
sxem üzrə SAB-ın tərtib olunması planlaşdırılan ildə) aparılması məq
sədəuyğun olardı. Müayinənin məlumatları genişləndirilmiş sxem üzrə
SAB-ı tərtib etmək üçün çatışmayan informasiyaların əldə edilməsinə
imkan verə bilər. Belə müayinələr keçmiş SSRİ-də də (1959, 1966, 1972,
1977, 1982, 1987-ci illərdə) aparılmışdır. Müayinənin aparıldığı dövrlər
arasındakı illərin hər birində qısa sxemlə SAB tərtib olunur.
Beynəlxalq statistika təcrübəsinə uyğun olaraq 1990-cı illərdə MDB
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ölkələri, o cümlədən də Azərbaycan Respublikası MHS metodologiyası
ilə SAB-ı genişləndirilmiş sxemlə tərtib etmək üçün seçmə müayinələ
rinin aparılması qaydasına keçmişlər. SAB-ı tərtib etmək üçün (“xərclər məhsul buraxılışı”, yaxud da “resurslar və onlardan istifadə” cədvəlləri)
müayinəyə iqtisadiyyatın əksər sahələri cəlb olunur.
MDB ölkələrində statistika orqanları tərəfindən birdəfəlik müayinə
lərin aparılması üçün müəssisə və təşkilatlar seçilərkən hesabat i l ini n
yanvar ayının 1-nə onların registri (siyahısı) tərtib edilir. Seçilmiş müəs
sisələrin toplusu (seçmə toplusu) həmin sahədəki bütün müəssisələri (baş
toplu) səciyyələndirməlidir. Bu, müəssisə və təşkilatlar tipik proporsional
seçmə (hər qrup daxilində mexaniki seçmə aparılmaqla) metodu ilə
seçildikdə mümkün olur.
SAB-m tərtib olunması üçün əsas problemlərdən biri istehsala sərf
olunan xərclərin və son istifadə kateqoriyasının strukturu haqqında məlu
matların əldə edilməsidir. Bununla əlaqədar olaraq ikinci məhsul
buraxılışı və onun istehsalına sərf olunan xərclər haqqında məlumatların
toplanması məsələsi həll edilməlidir. SAB-ı “xalis” sahələr sxemi üzrə
tərtib edərkən statistika “təsərrüfat” sahələrinin ikinci məhsullarını
“xalis” sahələrə “keçirməlidir”. İkinci məhsulların istehsalına sərf edi
lən xərclər üzrə də eyni əməliyyatlar aparılmalıdır. Belə məlumatları
müəssisələrdən xüsusi sorğu yolu ilə əldə etmək olar. Keçmiş SSRİ-də və
müttəfiq respublikalarda SAB-ı tərtib etmək üçün məhz bu metoddan
istifadə olunmuşdur.
Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, MDB ölkələrində sorğuya
cəlb olunan müəssisələr SAB nomenklaturu üzrə “xalis” sahələrdə
istehsala sərf olunan xərcləri xüsusi blankda qeyd etmişlər. Bu məqsədlə
müəssisənin mühasibatı birdəfəlik müayinənin aparıldığı il ərzində ilkin
və analitik mühasibat uçotu məlumatlarına əsasən hər ay istehsala sərf
olunan xərclər haqqında məlumatları hazırlamış, sonra isə onları
ümumiləşdirməklə illik icmal cədvəllərdə əks etdirmişlər.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, beynəlxalq statistika təcrübəsində məhsul
ların istehsalına sərf olunan xərclər (növlər üzrə) “təsərrüfat” sahələri
üzrə toplanır. Çünki təsərrüfat” sahələri üzrə məlumatların müəssisələr
dən alınması sadədir, bu, mühasibatdan xüsusi hesablamalar aparılmasını
tələb etmir. Dünya statistika təcrübəsində “xərclər - məhsul buraxılışı”
cədvəlinin I kvadrantı sətirlər və sütunlar üzrə əmtəə və xidmətlərin
vahid qruplaşdırılması əsasında dərhal doldurulmur. MHS konsepsiyasına
uyğun olaraq “xərclər - məhsul buraxılışı”nm cədvəllərini tərtib etmək
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üçün əvvəlcə aşağıdakı cədvəllər hazırlanır:
- məhsulların istehsalına sərf olunmuş xərclər haqqmda məlumat
ların əks olunduğu yenidən tərtib olunmuş bazis cədvəlləri;
- məhsul buraxılışı haqqmda məlumatları özündə əks etdirən əmtəə
axınına dair iriləşdirilmiş cədvəllər.
Dünya statistika təcrübəsində “xərclər - məhsul buraxılışı” cəd
vəllərinin tərtib olunması prosesini üç əsas mərhələyə bölmək olar:
birinci mərhələdə çox böyük ölçüdə fərqləndirmə ilə 3000 əmtəə və
xidmətlər növü əsasında ölkədə məhsul buraxılışı və idxal (sənaye və
xarici ticarət statistikalarının məlumatlarına əsasən) hesablanır. Əmtəə və
xidmətlərin buraxılışı haqqmda məlumatlar “xərclər - məhsul buraxılışı”
cədvəllərindəki sətir və sütunların “yekunu”na yazılır. İkinci mərhələdə
aralıq istehlakın strukturu və ümumi əlavə dəyərin tərkib hissələri
haqqında daha ətraflı məlumatlara əsasən xərc metodu ilə bütün xərclərin
ayrı-ayrı sahələr arasında necə bölüşdürülməsi (xərclərin bazis cədvəlləri
tərtib olunur) müəyyən edilir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, xərc
növləri haqqında məlumatlar “təsərrüfat” sahələri üzrə qeydiyyata alınır.
“Təsərrüfat” sahələri üzrə xərclər haqqmda məlumatlar “xalis” sahələr
üzrə məlumatlara “çevirmə modelləri”nin köməyilə çevrilir. Bu zaman
ikinci bazis - ümumi buraxılış cədvəlindən istifadə edilir. İkinci bazis
cədvəlində “təsərrüfat” sahələrinin bütün məhsulları növlərə bölün
müşdür. “Çevirmə modeli” belə bir fərziyyəyə əsaslanır ki, bu və ya
digər məhsulun hansı sahədə istehsal edilməsindən asılı olmayaraq eyni
texnologiyadan istifadə olunur və bunlar üçün xərclərin eyni strukturda
olması səciyyəvidir.
Məhsul istehsalı texnologiyası haqqmda isə aşağıdakı iki fərziyyə
mövcuddur: 1) sahədə həmin fəaliyyət növü ilə məşğul olan müəs
sisələrdə istehsal edilən bütün məhsullar üzrə xərclərin strukturu eynidir
(sahə texnologiyası); 2) bu və ya digər qrupa aid olan bütün məhsullar
hansı “təsərrüfat” sahəsində istehsal edilməsindən asılı olmayaraq eyni
struktura malikdirlər (məhsulların texnologiyası). Konkret şəraitə uyğun
gələn fərziyyənin seçilməsi olduqca çətindir. Çünki bu, ölkə iqtisadiy
yatının strukturundan, ixtisaslaşma dərəcəsindən, istifadə olunan milli
texnologiyaların yekcinsliliyindən və s.-dən asılıdır. Təcrübədə digər
şərtlər eyni olmaqla məhsulların istehsalı texnologiyası haqqmda
fərziyyəyə üstünlük verilməsi məsləhət görülür.
“Çevirmə modeli” o deməkdir ki, əvvəlcə hər bir “təsərrüfat sahəsin
də sərf olunan bütün xərclərdən həmin sahə üçün səciyyəvi olmayan
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məhsulların istehsalına sərf edilən xərclər çıxılır. Sonra onun üzərinə
həmin sahənin əsas fəaliyyət növünə aid olan, lakin iqtisadiyyatın hər
hansı bir digər sahəsində istehsal olunan məhsullara sərf edilən xərclər
əlavə edilir. Fikrimizi bir qədər də sadələşdirsək, deyə bilərik ki, əgər
sənaye müəssisələrində yardımçı təsərrüfat yaradılmışdırsa və burada
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunursa, onda bu məhsulların
istehsalına sərf edilən xərclər sənaye üzrə bütün xərclərdən çıxılır. Sonra
əldə edilən ədədin üzərinə kənd təsərrüfatında istehsal olunan sənaye
məhsullarına (məsələn, kənd yerlərindəki şərab emalı zavodlarında
istehsal edilən məhsullara) sərf edilən xərclər əlavə olunur.
Keçirilən ikinci məhsulun həcmi yalnız iqtisadiyyatda istehsalın təşki
lindən deyil, həm də SAB üçün ayrılan sahələrin sayından (ayrılan
sahələrin sayı nə qədər çox olarsa ikinci məhsulların həcmi də bir o qədər
çox olur) asılıdır. İkinci məhsulların keçirilməsinə yardımçı məhsulların
daxil edilməsi də mümkündür. Lakin bu məhsulların ayrılması süni
xarakter daşıya bilər. Bu, yardımçı istehsalı texnoloji cəhətdən əsas
məhsulun istehsalından ayırmaq mümkün olmadıqda baş verir.
Üçüncü mərhələdə ümumi buraxılış metodu ilə əmtəə axını tərtib
olunur. Bunun üçün ümumi buraxılış modelinin sətirləri üzrə ölkədə
istehsal olunan və idxal edilən məhsullardan istifadə müəyyən olunur. Bu
zaman təqribən ölkədə 3000 adda istehsal olunan və idxal edilən məh
sullar nəzərdən keçirilən “xalis” sahələr və son istifadə kateqoriyası üzrə
bölüşdürülür. Xərc metodundan fərqli olaraq burada “çevirmə modeli”ndən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hesablamalar lap baş
lanğıcdan əmtəə və xidmət növləri və “xalis” sahələr üzrə aparılır. Bütün
mərhələlərdə aparılan hesablamaların nəticəsində əmtəə və xidmət
növləri və “xalis” sahələr üzrə “xərclər - məhsul buraxılışı” cədvəli
alınır. Beləliklə, dünya təcrübəsində aralıq istehlakı hesablamaq üçün iki
metoddan istifadə olunur. SAB-ın I kvadrantının alınmasında iki
metoddan istifadənin əsas üstünlüyü ondadır ki, bir metodla əldə edilən
statistik informasiyalardakı boşluqlar başqa bir metodla əldə edilən
nəticələrin köməyilə doldurula bilər.
SAB-ın tərtib olunmasını şərti misalla izah edək. Tutaq ki, ölkənin
iqtisadiyyatı üç sahədən - 1, 2 və 3- ibarətdir. Bu sahələr arasındakı qarşı
lıqlı əlaqəni 13.5, 13.6 və 13.7 cədvəllərindəki məlumatlardan aydm
görmək olar. Bu misalda sahələr tərəfindən ödənilən vergilər nəzərə
alınmamışdır.
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Cədvəl 13.5

1-ci sahənin hesabı (mln. manat)
Debet
İlin əvvəlinə hazır məhsulların
15
İkinci sahədən satın alınmış
materiallar
Üçüncü sahədən satın alınmış
m ateriallar
İşçilərə ödənilmişdir
Xərclərin cəmi
M ənfəət

75
90
210
15

Yekunu

225

30

kredit
İkinci sahəyə satılmış
məhsullardan əldə edilmişdir
Əhaliyə satılan məhsullardan əldə
edilmişdir
İlin axırına hazır məhsulların
ehtiyatları
Cəmi əldə edilmişdir

105
105
1 «5

225
225

Yekunu

1 2 və 3-cü sahələr arasında mövcud olan əlaqələri SAB-ın
cədvəlində göstərmək olar. Bunun üçün bütün sahələrin hesablarındakı
xərc nomenklaturları bir-birinə uyğun gəlməlidir. Bizim misalda xərc
nomenklaturlarının vahidliyi qabaqcadan nəzərə alınmışdır. Ya nız uç
sahədən ibarət olan iqtisadiyyat üzrə sahələrarası balans 13.8 cədvəlində
göstərildiyi formada olacaqdır.
Cədvəl 13.6
2-ci sahənin hesabı (mln. manat)
Kredit

Debet
1-ci sahədən material
alınm ışdır
İşçilərə ödənilmişdir

Xərclərin cəmi
M ənfəət
Yekunu

105
30

135
15
150

Birinci sahəyə satılmış məhsul
lardan əldə edilmişdir
3-cü sahəyə satılmış məhsullar
dan əldə edilm işdir
İlin axırına hazır məhsulların
ehtiyatları
Cəmi əldə edilmişdir

30
105
15
150

—

Yekunu

389

150

£

105
105

105

105
135
75
315

30

45

165

15

-15

15

45

30

180

150

135

495

105
-

105
-

'

60
165

_

15
.

15

105
15
60
180

210
150
135
495

Cədvəl 13.9
“A” hissəsi. Əmtəə və xidmətlərin ehtiyatları və onlardan istifadə
Ehtiyatlar
Ayrı-ayrı sahələrdə
istehsalın həcmi
Məhsul qrupları

1

Gətirdiymiz misala əsasən tərtib olunan sahələrarası balansdan görünur ki, hər bır sahə üzrə resurslar (sütunlar üzrə) onlardan istifadənin
(sətirlər uzrə) cəminə bərabərdir.
13.6. Ehtiyatlar və onlardan istifadə cədvəlləri

İstifac ə

Cəmi

iek u n u
Əməyin
90
ödənilməsi
Umumi
15
mənfəət
Ümumi əlavə
105
dəyər
Resursların
cəmi
1 210

.3

İxrac

30
75
105

3

Cəmi istifadə
edilmişdir

1
2
^ 3

2

Son istifadəni]
yekunu

1

C

Ümumi yığım
(qənaət)

D
C

Sahələr

Aralıq
istehlak

Son istehlak

Aralıq istehlak

Cədvəl 13.8

Ümumi yığım (qənaət)

fr
...
. ,
Uç sahə uzrə sahələrarası balansın nümunəsi
(mln. manat)

Son istehlak

150

Aralıq istehlak

Yekunu

60
135
15
150

cəmi

150

75

Ticarət-nəqliyyat xərcləri

Xərclərin cəmi

Birinci sahəyə satılmış m əhsul
lardan əldə edilm işdir
Əhaliyə satılmış m əhsullardan
əldə edilmişdir
Cəmi əldə edilm işdir zərər
Zərər
Yekunu

M əhsullara qoyulan xalis
vergilər

105
45

İdxal

Kredit

2-ci sahədən material
alınmışdır
İşçilərə ödənilmişdir

Yekunu

Debet

arasında aralıq vəsilədir. Bununla yanaşı, onlar analitik məqsədlərin hə
yata keçirilməsi üçün müstəqil əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, onların
məlumatlarına əsasən istehsalın strukturu, ehtiyatların əmələ gəlməsi,
istehsal əlaqələri, ayrı-ayrı sahələrdə istehsal olunan məhsulların dəyərcə
tərkibi təhlil edilir və i.a. Bu cədvəllərin SAB-dan əsas fərqi ondadır ki,
onların sətirlərində əsas məhsulların təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq
standartlarına uyğun olaraq əmtəələrdən istifadə göstərilir, sütunları isə
iqtisadiyyatın sahələrində məhsulların istehsalına sərf olunan xərclərin
strukturunun əks etdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Başqa sözlə,
məhsullardan istifadə olunması haqqında məlumatlar “işləndikdə” onların
təsnifləşdirilməsindən, məhsulların istehsalına sərf olunan xərclərin struk
turunu səciyyələndirən məlumatlar “işləndikdə” isə iqtisadiyyat sahələ
rinin təsnifləşdirilməsindən (burada təsnifləşdirmə vahidləri müəssisələr
dir) istifadə olunur.
Ehtiyatlar və onlardan istifadə cədvəlləri iki hissədən - A və В ibarətdir. Onların ümumi sxemi 13.9 və 13.10 cədvəllərində veril
mişdir.

Emal sənayesi

Cədvəl 13.7

Hasilat sənayesi

.

Kənd təsərrüfatı

-

3-cu sahənin hesabı (mln. manat)

Kənd
təsərrüfatı
məhsulları
Sənaye
m əhsulları
Xidm ətlər
Bütün
m əhsullar

MHS metodologiyasına uyğun olaraq SAB-ın işlənib hazırlanmasın
dan əw əl ehtiyatlar və onlardan istifadə cədvəlləri tərtib olunmalıdır Bu
cədvəllər ilkin statistik məlumatlarla SAB cədvəllərindəki göstəricilər

13.9 cədvəlindəki məlumatlar ümumi daxili məhsulu iki metodla hesab
lamağa imkan verir. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, ümumi buraxılışdan
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aralıq istehlak çıxılır və onun üzərinə məhsullara qoyulan xalis vergilər
əlavə edilir. İkinci metodda isə son istifadənin tərkib ünsürləri cəmlənir
Ehtiyatlar və onlardan istifadə edilməsinin “B” hissəsinin sxemi 13.10
cədvəlində olduğu kimidir.
33.9 cədvəli ilə birbaşa əlaqəsi olan 13.10 cədvəlində xərc maddələri
uzrə umumı buraxılışın strukturu haqqında qeydlər öz əksini tapır. Belə bir
cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, 13.10 cədvəlinin 7-ci sətrindəki bütün sahə
lərin umumı buraxılışlarının cəmi 10.9 cədvəlində həmin sahələrin məhsul
larının cəminə (13.9 cədvəlindəki “Bütün məhsullar” sətri) bərabər olur.
Məsələn, 13.10 cədvəlindəki kənd təsərrüfatının ümumi buraxılışı gös
təricisi 13.9 cədvəlindəki “Bütün məhsullar” sətrinin “kənd təsərrüfatı”
sutununda göstərilən kənd təsərrüfatında istehsal olunan (kənd təsərrüfatı
və qeyn-kənd təsərrüfatı məhsulları) məhsulların cəminə bərabər olur.
.10 cədvəlindəki məlumatlara əsasən ümumi əlavə dəyərin tərkib
hissələrim və məhsullara qoyulan xalis vergiləri (bu məlumatlar 13.9 cədvə ində vardır) cəmləmək yolu ilə ümumi daxili məhsulu hesablamaq olar.
“ R ”

a

u ’
• ."r
•.
Cədvəl 13.10
hissəsi. Umumı buraxılışın xərc ünsürləri üzrə strukturu

Xərc maddələri

Kənd
təsərrüfatı

1) Aralıq istehlak
O cümlədən məhsul
qrupları üzrə
2) Əməyin ödənilməsi
3) İstehsala qoyulan
digər xalis vergilər
4) Mənfəət
5) Qarışıq gəlirlər
6)
Əsas
kapitalın
istehlakı
7) Ümumi buraxılış
1

İqtisac iyyatın sahələri
Hasilat
Emal
sənayesi
sənayesi

Yekunu

__________

Nəticə
- sahələrarası balans MHS-nin ən mühüm bölmələrindən biri olmaqa, ilk dəfə 1940-cı illərdə V.Leontyev tərəfindən işlənib hazırlanmış və
hazırda dünyanın 80-dən çox ölkəsində tətbiq edilir;
- MHS-nin metodologiyasına görə SAB üç kvadranta bölünür.
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Birinci kvadrantda aralıq istehlak, II kvadrantda son istifadə (istehlak), III
kvadrantda isə ümumi əlavə dəyər göstərilir;
- V.Leontyevin “xərclər - məhsul buraxılışı” modelinin köməyilə
iqtisadi sistemin müxtəlif bölmələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin
kəmiyyət tərəfini təhlil etmək mümkün olur;
- SAB-m məlumatlarından müxtəlif sosial-iqtisadi vəzifələrin yerinə
yetirilməsində istifadə olunur;
- SAB-ın işlənib hazırlanması onun modelindən asılıdır. Modelin
xarakterinə görə statik, dinamik və optimallaşdırma ünsürləri ilə fərq
lənən modellər vardır;
- modelləşdirmə obyektin böyüklüyünə və bu məqsəd üçün istifadə
olunan informasiyaların həcminə görə SAB-ı milli iqtisadiyyat, regionlar,
regionlararası və hər bir sahə üzrə tərtib etmək olar;
- SAB natura və dəyər ifadəsində tərtib olunur.
- SAB-m modelləri düzəldilərkən onların başlıca xüsusiyyətləri
ekzogen və endogen dəyişmələri arasındakı nisbətdən ibarət olur;
- SAB-m statika modeli əsasında sahələrin strukturunun proqnozlaş
dırılması bir-birindən fərqlənən bir sıra mərhələlərdən keçir;
- dinamika modelləri statika modellərindən bir sıra xüsusiyyətlərinə
görə fərqlənir;
- bir sıra ölkələrdə əmək məsrəfləri, əsas fondlar, dövriyyə vəsait
ləri, müxtəlif təsərrüfat kompleksləri üzrə də SAB tərtib olunur;
- MHS-də sahələrarası balansın tərtib olunmasına dair iki sxem
nəzərdə tutulmuşdur. Birinci sxemdə “təsərrüfat”, ikinci sxemdə isə
“xalis” sahələr üzrə məhsullar təhlil olunur;
- SAB-m göstəriciləri son istehlakçı (son istifadə) və istehsalçı,
habelə əsas qiymətlərlə qiymətləndirilir;
- Azərbaycanda və MDB ölkələrində SAB göstəriciləri bir qayda
olaraq alıcı (son istehlakçı və ya son istifadə) qiymətləri ilə qiymətlən
dirilir;
- qiymətləndirmənin hər bir növünün özünə məxsus xüsusiyyətləri
və müəyyən üstünlükləri vardır;
- SAB-m tərtib olunması sahəsində beynəlxalq və MDB ölkələrinin
təcrübəsi bir-birindən fərqlənir;
- SAB genişləndirilmiş və qısa sxem üzrə tərtib oluna bilər;
- dünya təcrübəsində “xərclər - məhsul buraxılışı» cədvəllərinin
tərtib olunması prosesi müxtəlif mərhələlərdən keçir;
- “Təsərrüfat” sahələri üzrə xərclər haqqında məlumatlar “xalis”
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sahələr üzrə məlumatlara “çevirmə modelləri”nin köməyilə çevrilir;
- SAB-la yanaşı, ehtiyatlar və onlardan istifadə cədvəlləri də tərtib
olunur;
- SAB modelləri düzəldilərkən ekzogen və endogen amillər arasın
dakı dəyişmələrdən istifadə edilir.
Təhlil üçün suallar
- SAB-ın tərtib olunmasının nə kimi əhəmiyyəti vardır?
- SAB ilk dəfə nə vaxt və kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?
- SAB-ın quruluşu necədir, I, II və III kvadrantın əsas ünsürləri
hansılardır?
- təhlil və proqnozlaşdırın ada SAB-dan istifadə olunması imkanları
nədən ibarətdir?
- SAB-ın hansı növləri vardır və onları necə səciyyələndirmək olar?
- SAB hansı səviyyələrdə tərtib oluna bilər?
- SAB modelləri düzəldilərkən ekzogen və endogen dəyişmələri nə
deməkdir?
- Tam xərc əmsalları nədir və onlar necə müəyyən edilir?
- SAB-m statika modeli əsasında sahələrin strukturunun proqnozlaş
dırılması hansı mərhələlərdən keçir?
- dinamika modellərinin statika modellərindən fərqi nədədir?
- əmtəə və xidmətlərin istehsalı və istifadəsi üçün SAB-la yanaşı
daha hansı sosial-iqtisadi hadisələr üzrə sahələrarası balanslar tərtib
olunur?
- “xalis” sahələr “təsərrüfat” sahələrindən nə ilə fərqlənir?
- SAB işlənib hazırlanarkən onun göstəriciləri hansı qiymətlərlə
qiymətləndirilə bilər?
- MDB ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda SAB göstəriciləri
hansı qiymətlərlə qiymətləndirilir?
- qiymətləndirmə növlərinin hansı xüsusiyyətləri vardır?
- SAB-m tərtib olunması sahəsində beynəlxalq və MDB ölkələrinin
təcrübələri arasında nə kimi fərq vardır?
- “Təsərrüfat” sahələri üzrə xərclər haqqında məlumatlar “xalis”
sahələr üzrə məlumatlara necə çevrilir?
- ehtiyatlar və onlardan istifadə cədvəlləri hansı hissələrdən
ibarətdir, onları necə səciyyələndirmək olar?
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