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MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA QISA MƏLUMAT

Gəncə Dövlət Universiteti İdarəetmə 
kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə 
doktoru Oqtay Qulam oğlu Məmmədli 
1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universite
tinin İqtisad fakültəsini bitirib. Əmək 
fəaliyyətinə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 
İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət Aq
rar Universiteti) statistika fənnindən dərs 
deməklə başlayıb, 1970-ci ildə dissertasiya 
müdafiə edərək alimlik dərəcəsi alıb. 1971- 
ci 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 iqti
sadi biliklərin təbliği sahəsindəki fəaliyyətinə görə isə «Bilik» cəmiy
yətinin fəxri fərmanlarına layiq görülüb.

O.Q.Məmmədli tələbələrdə iqtisadi təfəkkürün formalaşdırılması
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sahəsində üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir, elmi kadrların 
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 Komis
siyasının 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”nm həm redaksiya heyətinin üzvü, həm də onun 
3-7-ci cildlərinin hazırlanmasına cəlb edilmiş müəlliflərdən biridir.
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 
Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsinin müdiri,
Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının 
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 İnstitutunun 
(hazırkı ADAU-nun) kənd təsərrüfatının 
iqtisadiyyatı və təşkili fakültəsinə daxil ol
muş, 1980-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə 
diplomu ilə bitirərək “Kənd təsərrüfatı isteh
salının təşkilatçı-iqtisadçısı” 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 istehsalının intensivləşdirilməsinin statistik tədqiqi” möv
zusunda namizədlik dissertasiyası yerinə yetirmişdir. 1990-cı ilin ma
yında MİSİ-da 08.00.11—“Statistika’’ ixtisası üzrə namizədlik disser
tasiyası 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 ayma kimi həmin vəzifədə çalışmışdır. 
2000-ci il sentyabrın 25-dən 2005-ci ilin sentyabrın 15-nə kimi ADAU- 
nun 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 siya
hıyaalınmasında mütəxəssis kimi iştirak etmişdir. Azərbaycan Respubli
kası Nazirlər Kabinetinin “Kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının keçi
rilməsi haqqında” 28 noyabr 2003-cü il tarixli 152 saylı qərarına uyğun 
olaraq siyahıyaalmanm keçirilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət
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Statistika Komitəsinin işçi komissiyanın üzvü olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya K om is

siyasının 01 mart 2011-ci il tarixli, 81-№-li əmri ilə Azərbaycan D övlət 
Aqrar Universiteti nəzdində yaradılmış, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 
almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən  
FD.04.013 birləşdirilmiş dissertasiya şurasının üzvüdür.

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 Universite
tinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafed
rasının 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) iqtisa
diyyat 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 mexaniz
minin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komis
siyası 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 
tarixdən 14.11.2013-cü il tarixə kimi isə həmin kafedrada baş müəllim
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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.

12

ÖN SÖZ

Statistika çoxsahəli elm olmaqla aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 1) 
statistika nəzəriyyəsi; 2) sosial-iqtisadi statistika; 3) iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 
sahələrini öyrənən statistika elmləri.

Statistika nəzəriyyəsində onun predmeti, statistik tədqiqatın ümumi 
üsul və metodları -  müşahidə, qruplaşdırma, məlumatların təhlili və ümu
miləşdirilməsi, mütləq, nisbi və orta kəmiyyətlər, variasiya göstəriciləri 
kimi ümumiləşdiricİ göstəricilərin mahiyyəti aydınlaşdırılır, dinamika 
sıraları, seçmə müşahidəsi, statistik məlumatları təsvir etməyin qrafika 
üsulu, hadisələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələr və s. məsələlər nəzərdən 
keçirilir.

Sosial-iqtisadi statistikada bütövlükdə cəmiyyətin iqtisadi həyatma aid 
olan məsələlər şərh olunur, ümummilli və ümumi daxili məhsulun, iqtisa
diyyatın inkişaf sürətinin, onun hansı sahələrdə daha yüksək olmasının, re
surslardan nə dərəcədə səmərəli istifadə edilməsinin səbəbləri aydınlaş
dırılır, orta hesabla məhsul vahidinin istehsalına sərf olunan xərclərin, 
əmək haqqının, ictimai əmək məhsuldarlığının, inflyasiyanın, qiymətlərin 
və məşğulluğun səviyyəsinin, xarici ticarət əlaqələrinin və başqa çox mü
hüm makroiqtisadi göstəricilərin hesablanması və təhlil edilməsi metodları 
işlənib hazırlanır. Hökumət orqanları, elmi-tədqiqat strukturları, müxtəlif 
mərkəzlər, ali məktəblər həmin göstərici və məlumatlardan iqtisadiyyatın 
tənzimlənməsində, ölkənin və regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqram
larının işlənib hazırlanmasında, analitik və metodoloji işlərdə geniş istifadə 
edirlər. Bunlarla yanaşı, statistikanın bu sahəsi həm də ictimaiyyəti ölkədə 
iqtisadiyyatın inkişafı və sosial proseslər haqqında məlumatlarla təmin 
edir, reallıqları açıb göstərir.

İqtisadiyyatın və sosial həyatın ayrı-ayrı sahələrini öyrənən statistika 
elmlərinə gəldikdə, onların hər biri müstəqil elmdir və hər birinin özünün 
konkret tədqiqat obyekti vardır. Bunlara sənayenin müxtəlif sahələrini; 
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılığı; tikintini; əhali ilə əlaqədar 
problemləri öyrənən sahə statistika elmlərini misal göstərmək olar.

Oxuculara təqdim olunan bu dərslikdə statistika elminin ən mühüm 
sahələrindən biri olan sosial-iqtisadi statistikanın əsasları nəzərdən 
keçirilir. Sosial-iqtisadi statistika tələbələrdə tədqiqatı təşkil və məlumatları 
təhlil etmək, onun nəticələrini ümumiləşdirmək vərdişlərinin, hadisə və 
prosesləri proqnozlaşdırmaq bacarığının formalaşmasında çox mühüm rol 
oynayır. Tələbələr onun ayrı-ayrı müddəalarını yaxşı mənimsədikdə ölkə-
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nin daxilində və xaricində bu sahədə xidmətin təşkili metodlarına asanlıqla 
yiyələnə bilirlər. Odur ki, bütün bunlar nəzərə alınmaqla tələbələrin sosial- 
iqtisadi statistikanın əsaslarına mükəmməl yiyələnmələrinə şərait yaratmaq 
məqsədilə dərslikdə aşağıdakı məsələlərin daha dərindən nəzərdən keçiril
məsinə xüsusi diqqət yetirilir:

-sosial-iqtisadi statistikanın predmeti, metodu və vəzifələri, onun iqti
sadi 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 hazırlanması;

-sosial-iqtisadi statistikada istifadə olunan göstərici və təsnifləşdirmə- 
lərin məzmunu, tətbiq edildiyi sahələr və onların arasındakı qarşılıqlı 
əlaqələr;

-ilkin məlumatların əsas mənbələri və sosial-iqtisadi statistikanın 
göstəriciləri əsasmda aparılan təhlilin istiqamətləri.

Dərslikdə ayrı-ayrı mövzular şərh olunarkən oxucuların artıq statistika 
elminin başqa bir çox mühüm sahəsi -  “Statistika nəzəriyyəsi” haqqmda 
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 göstəricilərinin hesab
lanması metodologiyası və s. misal ola bilər. Ölkəmizdə müasir dövrdə 
sosial-iqtisadi statistikanın bazar iqtisadi sisteminə uyğunlaşdırılınası pro
sesi gedir. Burada əsas məqsəd statistikada beynəlxalq standartlara keçil
məsi və onlardan istifadə olunmasından ibarətdir. Beynəlxalq standartlar 
dedikdə, beynəlxalq iqtisadi təşkilatların tövsiyələrindən istifadə olunması 
nəzərdə tutulur. Məsələn, 1993-cü ildə BMT-nin Statistika Komissiyası 
tərəfindən bəyənilmiş milli hesablar sistemi, Beynəlxalq Valyuta Fondu
nun 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 məlumat
larında, hökumətin sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarmda, kütləvi informa
siya 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 investisiyalar, hökumətin
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daxili və xarici borcu, ticarət və tədiyə balansı, əmtəə, əmək və fond 
bazarlarında vəziyyət, əhalinin həyat səviyyəsi göstəriciləri, təbii resurs
lardan istifadə, ətraf mühitin mühafizəsi və s. ibarətdir.

Sosial-iqtisadi statistika yüksək biliyə və intellektual səviyyəyə, dün
yanın qabaqcıl ali məktəblərində hazırlanan kadrlarla rəqabət aparmaq qa
biliyyətinə malik olan, iqtisadi informasiyanı təhlil edib nəticə çıxarmağı 
və müvafiq qərarlar qəbul etməyi bacaran, səmərəli təklif və tövsiyələr 
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 qanun və 
kateqoriyalarının mahiyyətini dərindən bilməklə yanaşı, cəmiyyətdə baş 
verən sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin təhlil olunması və onlarm inkişaf 
meyillərinin proqnozlaşdırılmasında iqtisadi-statistik metodlardan, ümu
miləşdirici göstəricilərdən məharətlə istifadə etməyi bacaran 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 iqtisadiyyat, 
mühasibat uçotu və audit, biznesin təşkili və idarə edilməsi, menecment 
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 alternativlik yüksək 
ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında çox böyük rol oynayır. Dərsliyin 
yazılmasını zəruri edən səbəblərdən biri budur. Digər tərəfdən qeyd etmək 
lazımdır ki, ölkəmizdə indiyədək bu sahədə Azərbaycan dilində nəşr 
olunmuş dərslik və dərs vəsaiti ya azlıq 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 formalaş
masında 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
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proqramlarından götürülmüşdür.
Müəlliflər dərsliyə daxil edilmiş mövzuların çoxluğunu və onların hər 

birinin daha ətraflı və müfəssəl şərh olunmasının zəruriliyini nəzərə alaraq 
onun iki hissədə nəşr olunmasını məqsədəuyğun hesab etmişlər.

Dərsliyin birinci hissəsinə aşağıdakı mövzular daxil edilmişdir: 1) So
sial-iqtisadi statistikanın predmeti və metodu; 2) Azərbaycan Respub
likasında statistika işlərinin təşkili; 3) Sosial-iqtisadi statistikada əsas 
təsnifləşdirmə və qruplaşdırmalar; 4) Əhali və əmək ehtiyatları statistikası; 
5) Əhalinin siyahıya alınması; 6) Əmək bazarı statistikası; 7) Əmək haqqı 
və iş qüvvəsinin dəyəri statistikası; 8) Milli hesablar sistemi; 9) Ümumi 
daxili məhsul -  milli hesablar sistemində əsas makroiqtisadi göstəricidir; 
10) Milli hesablar sistemində əsas gəlir göstəriciləri; 11) Milli sərvət 
statistikası; 12) İnvestisiya statistikası; 13) Sahələrarası balans.

Dərslik müəlliflərin gərgin əməyinin nəticəsi olmaqla, bu sahədə indi
yədək Azərbaycan dilində nəşr olunmuş dərsliklərdən keyfiyyətcə, əsaslı 
surətdə fərqlənir və mövcud ali təhsil standartlarının tələblərinə cavab 
verir.

Lakin aydın məsələdir ki, dərslikdə onun predmetinə aid olan bütün 
məsələləri dərindən, hərtərəfli və tələb olunan səviyyədə nəzərdən keçir
mək mümkün deyildir. Buna bir tərəfdən dərsliyin həcmi imkan vermir, 
digər tərəfdən isə ölkəmizdə beynəlxalq statistika standartları sisteminə 
keçid prosesi hələ davam edir və müəyyən mərhələlərdə bir sıra tək- 
milləşdirmələrin aparılacağı istisna deyildir.

Dərslik yazılarkən çoxsaylı ədəbiyyat mənbələrindən istifadə edilmiş
dir. Yeri gəlmişkən dərsliyi yazarkən istifadə etdiyimiz ədəbiyyat müəl
liflərinə, habelə onun yazılması, çapa hazırlanması və nəşr olunmasına 
şərait yaradan, dəstək olan və kömək göstərən bütün şəxslərə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk.

Dərslik təkcə idarəedicilər üçün deyil, müasir bazar iqtisadiyyatının 
sirlərinə yiyələnməyə çalışan, onun fəaliyyət mexanizminin nədən ibarət 
olması haqqında aydın təsəvvürə malik olmaq istəyənlərin hamısı üçün 
dəyərli mənbə ola bilər. Oxucular dərslikdə nəzərdən keçirilən məsələləri 
dərindən öyrənməklə dünyada qəbul edilmiş standartlar, beynəlxalq maliy
yə qurumlarının iqtisadi göstəriciləri hesablamaq üçün istifadə etdikləri 
metodika və metodologiya, ölkəmizdə uçot və hesabatın beynəlxalq stan
dartlara uyğunlaşdırılınası sahəsində görülmüş işlər haqqında biliklərə 
yiyələnə, habelə nəzəri iqtisad elmlərini öyrənərkən qazandıqları bilikləri 
təcrübədə tətbiq etmək imkanı əldə edə, yeni müddəalarla daha da zən
ginləşdirə bilərlər.
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Dərslik şübhəsiz ki, ideal, nöqsansız və çatışmazlıqlardan xali de
yildir. Lakin ölkəmizdə indəyədək bu sahədə Azərbaycan dilində nəşr 
olunmuş dərsliklərdən keyfiyyətcə fərqlənir. Belə ki, müəlliflər mümkün 
qədər köhnəlikdən, sitatçılıqdan uzaq olmağa çalışmış, yalnız yeri gəldikcə 
bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş olduğu ölkələrin 
sırf elmi xarakter daşıyan və bütün səciyyəvi cəhətləri ilə özünü doğrult
muş təcrübəsinə və ölkəmizin iqtisadiyyatım səciyyələndirən faktiki 
statistik məlumatlara istinad etmiş, nəticə çıxarmış, təhlil üçün suallar 
hazırlamışlar ki, bunlar da mövzunun daha yaxşı mənimsənilməsinə 
müsbət təsir göstərə bilər.

Dərslik haqqında rəy və təkliflərini bildirəcək şəxslərə qabaqcadan 
təşəkkür edir, onun oxucularına isə uğurlar arzulayırıq.

Rəy və təkliflərinizi aşağıdakı ünvanlara göndərməyiniz xahiş olunur: 
Gəncə şəhəri Heydər Əliyev prospekti, 187. Gəncə Dövlət Universiteti; e- 
mail: cavadovl958@ mail.ru.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
İşlər idarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI
-------------------- Ш----------------



I FƏSİL

MƏHSULDARLIQ STATİSTİKASI1

1.1. Məhsuldarlıq göstəriciləri sistemi

Məhsuldarlıq göstəricisi istehsalın həcmi ilə istifadə olunan iqtisadi 
ehtiyatlar arasındakı nisbəti ifadə edir və orta hesabla xərc vahidinə düşən 
məhsulun dəyəri deməkdir. Məhsuldarlıq haqqında çoxsaylı göstəricilər 
hesablanır. Onların hansından istifadə edilməsi qarşıya qoyulan məqsəd
dən, təhlilin xarakterindən və məlumatların mövcudluğundan asılıdır.

Məhsuldarlıq göstəricilərini iki yerə bölmək olar. Bunlardan biri təka- 
milli, digəri isə çoxamilli göstərici adlanır. Təkamilli göstərici dedikdə, 
məhsulun həcminin bir xərc növünə olan nisbəti, çoxamilli göstərici de
dikdə isə məhsulun həcminin onun istehsalında istifadə olunan bütün xərc 
növlərinə olan nisbəti başa düşülür. Bundan başqa, məhsuldarlıq göstə
riciləri istehsalın həcmi haqqında müxtəlif məlumatlara əsasən hesablana 
bilər. Bunlardan biri göstəricilərin məhsul buraxılışına, digəri isə əlavə 
dəyərə əsasən hesablanmasıdır. Əlavə dəyər buraxılmış məhsulun 
dəyərindən aralıq istehlakı çıxdıqda alman dəyərdir.

Məhsuldarlıq göstəricilərini aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
1) Təkamilli göstəricilər. Bunlara aşağıdakılar daxildir: a) əmək məhsul
darlığı göstəricisi; b) kapitalın məhsuldarlığı göstəricisi. Bu göstəricilərin 
hər biri də aşağıdakı qruplara bölünür: a) məhsul buraxılışına görə 
hesablanan əmək məhsuldarlığı və kapitalın məhsuldarlığı göstəriciləri; 
b) əlavə dəyərə görə hesablanan əmək məhsuldarlığı və kapitalın məh
suldarlığı göstəriciləri. 2) Çoxamilli göstəricilər. Bunlar da öz növbəsində 
iki yerə bölünür: a) bütün əmək və kapital xərclərinin məhsuldarlığı (bu 
göstərici ümumi əlavə dəyərə əsasən hesablanır); b) bütün əmək, kapital 
və aralıq məhsullara sərf olunan xərclərin məhsuldarlığı (bu göstərici 
məhsul buraxılışına əsasən hesablanır). Bu göstəricilərin içərisində əmək 
məhsuldarlığı göstəricisi daha geniş yayılmışdır. Kapitalın məhsuldar
lığının hesablanması da böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, nəzərdən keçirilən göstəricilərin hamısı bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə 
əlaqədardır.

Hazırda Azərbaycanda məhsuldarlıq .göstəriciləri hesablanmır. Bu, bir sıra çətinliklərlə 
əlaqədardır. Bu sahədə ABŞ-da və Avstraliyada müəyyən işlər görülmüşdür. Onların 
təcrübəsindən Azərbaycanda da istifadə olunsa və məhsuldarlıq göstəriciləri hesablansa daha 
yaxşı olar.
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Məhsuldarlıq göstəricilərindən ayrı-ayrı müəssisələrdə və iqtisadiy
yatın ayrı-ayrı sahələrində istehsalın səmərəliliyini təhlil etmək, habelə 
ölkələr arasında müqayisə aparmaq üçün istifadə oluna bilər. Lakin belə 
müqayisələri apararkən müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Bu, həmin 
göstəricilərin hesablanması metodologiyasmdakı müxtəlifliklə əlaqədar
dır. Ona görə də təcrübədə həmin göstəricilərin dinamikasını səciyyələn
dirən məhsuldarlıq indekslərindən istifadə edilməsi böyük maraq doğu
rur. Məhsuldarlıq indeksləri adətən məhsulun fiziki həcminə əsasən, ya
xud da əlavə dəyər indeksinin xərclərin fiziki həcmi indeksinə olan nis
bəti kimi hesablanır. Beləliklə, istehsalın nəticələrinin artımı sərf olunan 
ayrı-ayrı resurs növlərinin (əmək, kapital, aralıq məhsullar), yaxud da 
bütün xərclərin artımından çox olduqda məhsuldarlığın yüksəlməsindən 
danışmaq olar.

Çoxamilli məhsuldarlıq göstəricilərinin müəyyən edilməsi əmək, 
kapital, aralıq məhsul və texnologiyaların hər birinin iqtisadi artıma təsi
rini və verdiyi töhfəni hesablamağa imkan verir. Bu, əvvəlki artım model
lərinin təhlil edilməsi və gələcəkdə iqtisadi artım imkanlarının qiymətlən
dirilməsi üçün çox mühüm vasitədir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, çox
amilli məhsuldarlıq göstəricilərindən istifadə edildikdə texniki tərəqqinin 
təsiri iqtisadi artım göstəricisində öz əksini tam tapa bilmir. Odur ki, 
texniki tərəqqidə həm maddiləşmiş, həm də maddiləşməmiş amillərin tə
siri nəticəsində əmələ gələn artımlar arasındakı fərqi nəzərə almaq lazım
dır. Məhsuldarlığın təhlil olunması üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti 
vardır.

Maddiləşmiş texniki tərəqqi əsas fondların və aralıq məhsulların 
yeni nəsillərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması deməkdir və onun təsiri 
hər hansı istehsal amilinin “adma” yazıla bilər. Maddiləşməmiş texniki 
tərəqqi isə istehsalata, o cümlədən onun idarə olunması və təşkilinin tək- 
milləşdirilməsinə aid olan elmi nailiyyətlərin və biliklərin olması və ya
yılmasını göstərir. Onu hər hansı bir konkret amillə eyniləşdirmək olmaz. 
Ona görə ki, o, eyni vaxtda istehsalın müxtəlif amillərinə təsir edir. 
Çoxamilli məhsuldarlığın artımını yalnız maddiləşməmiş texniki tərəqqi 
əks etdirir. Maddiləşmiş texniki tərəqqi öz əksini sərf olunan istehsal 
amillərində baş verən dəyişikliklərdə tapır. Bununla yanaşı, qeyd etmək 
lazımdır ki, bütün xərc növləri və onların əhatə olunması haqqında mə
lumatlar az olduğuna görə maddiləşmiş texniki tərəqqinin bir hissəsi öz 
əksini çoxamilli məhsuldarlığın dəyişməsində tapır.

Lakin çoxamilli göstəricilərin dəyişməsinə texniki tərəqqi ilə yanaşı, 
digər amillər də təsir edir. Bunlara qeyri-texnoloji amillər deyilir. Bu
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amillərə “uyğunlaşma” xərclərini, istehsalın miqyasının səmərəliliyini və 
s. misal göstərmək olar. Çoxamilli məhsuldarlıq göstəricilərində adətən 
məhsuldarlığın dəyişməsi ilə kapital resurslarının (investisiyaların artma
sı) dəyişməsi arasında əks əlaqə nəzərə alınmır. Çünki məhsuldarlığı təh
lil etmək üçün istifadə olunan modellərin əksəriyyətində kapital ekzogen 
amil hesab olunur. Məhsuldarlığı təhlil edərkən həmçinin nəzərə almaq 
lazımdır ki, məhsuldarlığın artmasının müəyyən edilməsi onun səbəb
lərini aydınlaşdırmır, sadəcə olaraq artıma təsir edən müxtəlif amilləri aş
kara çıxarır. Odur ki, qarşıya məhsuldarlığın yüksəlməsinə təsir göstərən 
amillərin aşkara çıxarılması vəzifəsi qoyulduqda əlavə olaraq institu- 
sional və tarixi tədqiqatlardan istifadə etmək lazımdır.

1.2. Məhsuldarlıq göstəriciləri indekslərinin hesablanması

Məhsuldarlıq göstəriciləri indeksləri aşağıdakılardır:
1) əmək məhsuldarlığı indeksi; 2) kapitalın məhsuldarlığı indeksi; 3) 

çoxamilli məhsuldarlıq indeksi.
Əmək məhsuldarlığını hesablamaq üçün istehsal olunan məhsulun 

həcmini onun hazırlanmasına sərf edilən xərcə bölmək lazımdır. 
Məhsulların miqdarı və xərclər isə müxtəlif göstəricilərin köməyilə qiy
mətləndirilə bilər. Məsələn, məhsul göstəricisi kimi aşağıdakılardan 
istifadə edilir:

- istehsal olunmuş, yüklənib yola salınmış və satılmış məhsulların 
dəyəri; ümumi və əmtəəlik məhsul, digər göstəricilər (onları şərti olaraq 
“tam” və “ümumi” məhsul adlandıraq. Çünki onların tərkibinə cari 
dövrdə yalnız həmin müəssisədə yeni yaradılan dəyər deyil, həm də 
həmin dövrdə digər müəssisələrdə yaradılan və hesablama aparılan 
müəssisəyə “keçirilmiş” dəyər daxildir);

- müəssisədə çalışan işçilərin əməyi ilə yaradılan məhsulun bir hissəsini 
səciyyələndirən, başqa sözlə, sərf olunan xammal, yanacaq və aralıq 
istehlakın digər ünsürləri və əsas fondların köhnəlməsi nəzərə alınmadan 
hesablanan dəyər (“əlavə məhsul” göstəricisi). Bu, ümumi əlavə dəyər “xalis 
məhsul” deməkdir.

Xərc dedikdə isə ya canlı əmək məsrəfləri, ya da tam xərclər, başqa 
sözlə, canlı və maddiləşmiş (keçmiş) əmək məsrəfləri nəzərdə tutulur.

Əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsinin aşağıdakı üsullarından 
istifadə oluna bilər (sxem 1.1.).
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Sxem 1.1. Əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsi üsulları

1.1 sxemindən göründüyü kimi, sözün dar mənasında əmək məhsul
darlığı dedikdə canlı əmək məsrəflərinin hər vahidinə düşən ümumi və ya 
əlavə məhsul buraxılışı nəzərdə tutulur. Bu, ilk yanaşmadır. Çünki iqtisadi 
inkişafın müəyyən mərhələsində, əmək, əmək alətləri ilə kifayət dərəcədə 
silahlanmanın mümkün olmadığı dövrlərdə istehsalın artırılmasına əsas eti
barilə əlavə işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi və ondan istifadənin intensivləş- 
dirilməsi yolu ilə nail olunmuşdur. Əsas kapitalın və dövriyyə vəsaitləri 
yığımının artması, əmək məsrəflərində maddiləşmiş əməyin xüsusi çəki
sinin yüksəlməsi, canlı və maddiləşmiş əmək resurslarının ayrı-ayrı növ
lərinin bir-birini qarşılıqlı surətdə əvəz etməsinin (işçilərin əməyini avto
mat maşınlar, robotlar əvəz edir) güclənməsi nəticəsində iqtisadçılar belə 
bir qənaətə gəlmişlər ki, əmək məhsuldarlığını təhlil edərkən istehsalçının 
bütün xərclərini nəzərə almaq lazımdır. Bu sahədə, daha dəqiq desək, geniş 
mənada əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsinin nəzəri əsaslarının 
işlənib hazırlanmasında rus statistikləri S.Q.Strumilinin və V.S.Nem- 
çinovun, V.V.Novojilov və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Onlar 
“ümumi zavod dəyəri”nin, başqa sözlə, maya dəyəri və resurslara görə 
ödəmələrin (əsas fondlara görə ödəmələr, alınmış kreditlərə görə ödənilən 
faiz məbləği və i.a.) cəmindən ibarət xərclərin nəzərə alınması ideyasını 
irəli sürmüşlər. Belə ki, əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsinə başqa 
prizmadan -  canlı əmək məsrəflərinə görə əmək məhsuldarlığının
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hesablanması qaydasından -  yanaşılmışdır.
Məlum olduğu kimi, iqtisadi nəzəriyyədə əmək, kapital və torpağın 

istehsalın eynihüquqlu iştirakçısı olması müddəası öz əksini tapmışdır. 
Odur ki, istehsalın nəticələri istehsal amillərinin hər hansı biri ilə 
müqayisə olunarsa, buna xüsusi əmək məhsuldarlığı göstəricisi deyilir. 
Bunlara bir adam-saat və ya adam-gündə, bir işçiyə, maddi xərclərin, 
yaxud da əsas kapitalın hər vahidinə görə məhsul buraxılışı göstəricilərini 
misal göstərmək olar. Məhsul buraxılışının bütün (və ya bir neçə) xərc 
növlərinə olan nisbəti kimi hesablanan göstəriciyə isə ümumi, yaxud da 
çoxamilli əmək məhsuldarlığı deyilir.

Əslində canlı və maddiləşmiş əmək arasında əsaslı fərq yoxdur, bu, 
şərti bölgüdür və zaman və məkandan asılıdır. Hər hansı bir konkret 
müəssisədə istehsal prosesində istehsal vasitələri (investisiya əmtəələri) 
şəklində iştirak edən maddiləşmiş əmək əvvəllərdə canlı əmək olmuşdur. 
Çünki əvvəlki müstəqil istehsalın məhsulu sonrakı istehsalda maddiləşmiş 
əmək məsrəfləri formasında çıxış edir. Əmək məhsuldarlığının bütün 
xərclər nəzərə alınmaqla hesablanmasının məqsədəuyğunluğu onunla 
əlaqədardır ki, bir işçiyə düşən məhsul istehsalının artımına yalnız 
intensivləşdirmə və əmək təşkilinin yaxşılaşdırılması yolu ilə deyil, həm də 
canlı əməyin texniki təchizat səviyyəsinin yüksəldilməsi yolu ilə nail oluna 
bilər.

Hazırda ümumi və çoxamilli əmək məhsuldarlığı göstəricilərinin hesab
lanması təcrübəsinə keçilməsi müvafiq informasiya bazasının yaradılmasını 
və onun müəyyən edilməsinə metodoloji təminatın verilməsini tələb edir.

Bütün xərclərin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar çoxsaylı təklifləri 
iki qrupda birləşdirmək olar. Bunlardan biri xərclərin dəyərlə, digəri 
isə əmək sərfi ilə qiymətləndirilməsidir. Həm də bu zaman sərf olunan 
əməyin istehsal vasitələrində (investisiya əmtəələrində) maddiləşmiş 
hissəsini qiymətləndirmək üçün dəyərlə (pulla) istifadə olunan xərcləri 
şərti işçiyə (sərf edilmiş vaxt) çevirmək lazımdır. Bu, mövcud istehsal 
ehtiyatlarının (əsas və dövriyyə vəsaitlərinin) müəyyən təqvim vaxtı ər
zində təkrar istehsalını həyata keçirmək üçün lazımdır. Dəyər göstərici
sini əmək sərfi göstəricisinə çevirmək üçün əsas fondların və dövriyyə 
vəsaitlərinin orta illik dəyərini canlı əməyin məhsuldarlığı səviyyəsi 
göstəricisinə (bir işçiyə düşən və ya vaxt vahidi ərzində istehsal olunmuş 
məhsul) bölmək lazımdır. Bu metodun böyük imkanlara malik olmasına 
baxmayaraq o, bir o qədər də geniş yayılmamışdır. Bu, bir sıra əlavə 
hesablamaların aparılması, nöqsanlara yol verilməsi və s. əlaqədardır. 
Bundan başqa, əmək məhsuldarlığının bu qaydada müəyyən edilməsi 
onun mənfəət göstəricisi ilə əlaqələndirilməsinə imkan vermir.
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Beləliklə, təcrübədə səmərəliliyin iki əsas göstəricisini -  mənfəət və 
məhsuldarlıq -  bir-biri ilə əlaqələndirməyə imkan verən dəyər modelin
dən istifadə olunmasına üstünlük verilir.

Sözün geniş mənasında əmək məhsuldarlığının səviyyəsi -  ümumi 
məhsuldarlıq göstəricisi aşağıdakı düsturla müəyyən edilə bilər:

ə m =5E
zc

Burada: q -  natura ifadəsində məhsul; p -  məhsul vahidinin qiyməti; 
z -  natura ifadəsində canlı və maddiləşmiş əmək məsrəfləri; c -  xərc 
vahidinin qiyməti deməkdir.

Qeyri-sabit iqtisadi şəraitin, əmtəə və xammal bazarlarının inhisarlaş- 
dırılması ilə əlaqədar məhdud rəqabətin olduğu, inflyasiyanın gücləndiyi 
müasir şəraitdə firmaların maliyyə vəziyyəti xeyli dərəcədə bazar 
konyunkturundan asılı olur. Odur ki, əmək məhsuldarlığım müəssisə 
səviyyəsində müəyyən edərkən amilləri iki qrupa bölmək lazımdır:

1) əmək məhsuldarlığının real səviyyəsi və dinamikasını əks etdirən 
və firmanın daxili texnoloji və təşkilati nailiyyətlərindən asılı olan 
amillər;

2) müəyyən bazar şəraitini, yəni bir tərəfdən xammalların, material
ların, enerjinin, iş qüvvəsinin və digər xərc ünsürlərinin qiymətinin 
səviyyəsi və dinamikasını, digər tərəfdən isə istehsal olunan məhsulların 
qiymətini əks etdirən amillər.

Məhsuldarlığın səviyyəsinə təsir göstərən amilləri aşağıdakı kimi 
təsvir etmək olar (sxem 1.2).

Sxem 1.2. Ümumi əmək məhsuldarlığının dəyişməsinə təsir edən amillər
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Amillərin hər birinin təsiri aşağidakı indekslər sisteminin köməyi ilə 
müəyyən edilir:

I E<7ıPı 
1<,P £<7oPo

у _  E Ч1 Р0 

4 EdoPo x t _ 1 
AP

2,Po?ı

1 _  Z Z ı C ı

zc  E * 0 C0 =

j  _ £ z 1 c 0 

E z 0 c 0 X

t  _ £ C ı Z ı  

c  E C 0 Z X

= =

İ ə m = Irea! Ə M . X iq iy m . qabaqiam ası

Bu düsturlarda: İqp -  buraxılmış məhsulun dəyəri indeksi; İq -  
məhsulun fiziki həcmi indeksi; İp -  məhsul vahidinin qiyməti indeksi; İZc 
-  xərclərin dəyəri indeksi; İz -  xərclərin fiziki həcmi indeksi; İc -  xərc 
ünsürlərinin qiyməti indeksi; İqm -  əmək məhsurdarlığı indeksi; İreaı əm -  
real əmək məhsuldarlığı indeksi; İqiym qabaqiaması -  məhsulların qiymətinin 
xərc ünsürlərinin qiymətini qabaqiaması indeksi deməkdir.

Bu indeks modelinin üstünlüyü özünü onda göstərir ki, ondan 
müəssisənin maliyyə vəziyyətini təhlil etmək üçün istifadə edilə bilər. 
Çünki bu indeks modelində məhsulların reallaşdırılması ilə mənfəət gös
təricisi əlaqələndirilir. Başqa sözlə, hər bir müəssisədə əmək məhsul
darlığının yüksəldilməsini mənfəətin artırılması üsulu hesab edirlər.

Məhsul satışından əldə edilən mənfəətin ümumi artımı mütləq 
ifadədə aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

AM = (2  qx pı -  I  q0 p„) -  ( I  zxcr -  £  z0c0)

O cümlədən real əmək məhsuldarlığının dəyişməsinin və beynəlxalq 
(xarici) qiymətlərin təsiri ilə mənfəətin artımını aşağıdakı düsturlarla 
hesablamaq olar:

AM(ƏM) = (E qı Po -  £  Чо Po) ~ (X z xc0 - £  z0c0)
AM(qıyra ) = (£  <?ı Pı -  £  qı Po) -  (E z xcx - £  zxc0)
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AM (əm) və AM(qiym )-in müvafiq mütləq qiymətlərini əsas dövrdə əldə 
edilmiş mənfəətin kəmiyyəti ilə müqayisə etməklə nisbi ifadədə bu 
amillərin hər birinin mənfəətin artmasına təsirini müəyyən etmək olar.

Əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsinin çoxsaylı metod, üsul və 
göstəricilərinin olması onların təcrübədə nə kimi əhəmiyyətə malik ol
masının öyrənilməsini tələb edir. Dünya təcrübəsində əmək məhsuldarlı
ğının hər hansı bir göstəricisindən istifadənin aşağıdakı meyarı işlənib 
hazırlanmışdır. Əmək məhsuldarlığının hesablanması:

1) sadə olmalı və hamı tərəfindən başa düşülməlidir;
2) firmanın qarşısına qoyduğu əsas məqsədə nail olunması dərəcəsini 

səciyyələndirməlidir;
3) mənfəət göstəricisi ilə əlaqələndirilməlidir;
4) əmək məhsuldarlığı idarəetmə sisteminə daxil edilməli, ən yüksək 

göstəricilərə nail olunması üçün işçiləri stimullaşdırmalıdır.
Əmək məhsuldarlığının hesablanması ilə əlaqədar xüsusi bir halı da 

nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu, ondan ibarətdir ki, əmək məhsuldar
lığı yalnız istehsal sahəsi üzrə hesablanır, xidmət dairəsini isə əhatə 
etmir. Həm də istehsal dairəsi üzrə əmək məhsuldarlığı ya müəssisənin, 
birliyin, sahənin bütün işçilərinə, yaxud da fəhlə kateqoriyasına görə 
hesablanır. Mühəndis-texniki və elmi işçilərin, iqtisadçıların, proqram- 
çıların, menecerlərin, idarə aparatı işçilərinin, başqa sözlə, əgər belə 
demək mümkündürsə “rəhbər işçilər”in əməyinin məhsuldarlığı hesab
lanmır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə məşğul əhalinin 
ümumi sayında “rəhbər işçilərin” xüsusi çəkisi kəskin surətdə artmış və 
artmaqda davam edir. Bu, onların əməyinin səmərəliliyinin müəyyən 
olunmasını zəruri edir. Lakin “rəhbər işçilər”in əmək məhsuldarlığının 
müəyyən olunmasının özünəməxsus aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır:

1) “rəhbər işçilər” kollektiv funksiyaları yerinə yetirirlər. Bu, onların 
fərdi əmək məhsuldarlığını müəyyən etməyə imkan vermir;

2) “rəhbər işçilər”in əməyinin məhsuldarlığının müəyyən olunması 
qaydalarında bir sıra çətinliklər vardır. Belə ki, onların əməyinin sadəcə 
olaraq nəticələri deyil, göstərdikləri xidmətlərin nəticələri müəyyən 
olunmalıdır. Bu isə müəyyən çətinliklərə səbəb olur;

3) əmək məhsuldarlığı üzrə tədbirlər istehsal xərclərinin azaldılması
na deyil, xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, müasirliyinə və 
faydalılığma yönəldilməlidir.

4) “rəhbər işçilər” çox müxtəlif funksiyaları yerinə yetirdiklərinə görə 
onların əməyinin məhsuldarlığını “ölçmək” üçün bir neçə göstəricidən 
istifadə edilə bilər.
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“Rəhbər işçilər”in əməyinin məhsuldarlığının müəyyən edilməsində 
bir sıra çətinliklərin olmasına baxmayaraq bəzi xarici şirkətlər buna cəhd 
göstərir və aşağıdakı düsturdan istifadə olunmasını tövsiyə edirlər:

,  ,  müəssisənin buraxdığı məhsulun dəyəri 
M  rəhbər işçilərin sayı

(,onların işlədikləri vaxt, yaxud da 
əməklərinin ödənilməsi xərcləri)

Vaxtı çatmış başqa bir məsələ xidmət sahələrində sərf olunan 
əməyin məhsuldarlığının hesablanmasıdır. Ümumi daxili məhsulun 
tərkibində göstərilən xidmətlərin xüsusi çəkisinin artması bunu 
zəruri edir.

Əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsi baxımından göstərilən 
bütün xidmətləri aşağıdakı üç qrupa bölmək olar:

1) dəyər ifadəsinə malik olan xidmətlər (məişət və poçt xidmətləri, 
avtoservis və s.). Bu sahələrdə əmək məhsuldarlığı istehsal dairəsindəki 
kimi hesablanmalıdır;

2) son nəticələrinin dəyər ifadəsində qiymətləndirilməsi çətin olan 
xidmətlər (təhsil, səhiyyə, hüquq, informasiya xidmətləri və s.). Bu 
sahələrdə əmək məhsuldarlığının hesablanmasının nəzəri əsasları işlənib 
hazırlanma mərhələsindədir, ekspertlər müxtəlif təkliflər irəli sürürlər;

3) ümumi iqtisadi mənada əmək məhsuldarlığı hesablanmalı olmayan 
xidmət sahələri (incəsənət, kino, ədəbiyyat).

Kapitalın məhsuldarlığı indeksi məhsul buraxılışına və əlavə 
dəyərə görə hesablanır. Bu indeksləri hesablamaq üçün məhsul 
buraxılışının və ya əlavə dəyərin fiziki həcmi indekslərini ayrı-ayrılıqda 
sərf olunan kapitalın fiziki həcmi indeksinə bölmək lazımdır. Deməli, 
kapitalın məhsuldarlığı göstəriciləri də əmək məhsuldarlığı kimi məhsul 
buraxılışına və əlavə dəyərə görə hesablandığı üçün burada da eyni də
lilləri gətirmək olar. Kapitalın məhsuldarlığı indeksi məhsul buraxılışı və 
əlavə dəyərin yaradılmasında kapitaldan nə dərəcədə məhsuldar istifadə 
olunduğunun dinamikasını göstərir. Bu göstərici aparılan təşkilati dəyi
şikliklərin, istehsalın miqyasının və istehsal güclərindən istifadə dərəcə
sinin sərf olunan ümumi əməyin dəyişməsinə necə təsir etdiyini göstərir.

Sərf olunan kapital bu sahədə göstərilən xidmətlərin dəyərini ifadə 
edir. Fiziki ifadədə göstərilən kapital xidməti işlənmiş vaxtın miqdarı 
şəklində verilə bilər. Bu xidmətlərin dəyəri isə göstərilən xidmətin 
həcmini (fiziki ifadədə) xidmət vahidinin qiymətinə vurmaq yolu ilə 
müəyyən edilir. Toplanmış təcrübəyə əsasən kapital xidmətləri ilə kapital
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ehtiyatları arasında müəyyən mütənasiblik olmalıdır. Kapitalın bu cür 
müəyyən edilməsi konsepsiyası texnikanın müxtəlif nəsilləri ilə onlar 
köhnəldikcə istehsal güclərində baş verən itki arasındakı fərqi nəzərə 
almağa imkan verir.T Odur ki, maddiləşmiş texniki tərəqqi (kapital 
əmtəələrinin keyfiyyətinin yaxşılaşması) öz əksini sərf olunan kapitalda 
tapır, kapitalın məhsuldarlığının dinamikası göstəriciləri isə yalnız mad
diləşmiş texniki tərəqqinin təsirini əks etdirir.

Kapitalın məhsuldarlığını kapitala görə hesablanan mənfəət nor
ması ilə qarışdırmaq olmaz. Mənfəət norması gəlirlilik göstəricisi 
olmaqla, sərf edilən kapitala görə əldə olunan gəlirlə onun ehtiyatı 
arasında qarşılıqlı əlaqə olduğunu göstərir. Bu indeksin üstünlüyü onun 
hesablanmasının sadə olmasmda, nöqsanı isə tətbiqinin məhdud xarakter 
daşımasındadır. Çünki kapitalın məhsuldarlığı əmək məhsuldarlığının 
dəyişməsinə təsir göstərən çoxsaylı amillərdən biridir.

Çoxamilli məhsuldarlıq indeksi də əlavə dəyərə və məhsul bura
xılışına görə hesablanır. Əlavə dəyərə görə çoxamilli məhsuldarlıq 
indeksi ümumi əlavə dəyərin fiziki həcmi indeksini sərf olunan əmək və 
kapitalın ümumi fiziki həcmi indeksinə bölmək yolu ilə müəyyən edilir. 
Bu indeks əlavə dəyərin yaradılmasında sərf olunan əmək və kapitaldan 
nə dərəcədə səmərəli istifadə olunduğunu göstərir. Məhsuldarlığın bu 
konsepsiyası texniki tərəqqinin dəqiq “ölçüsü” deyildir. Lakin buna 
baxmayaraq o, ölkə iqtisadiyyatında ilkin gəlirlərin (əmək və kapital) hər 
vahidinə görə əldə edilən gəlirlərin artmasında sahənin oynadığı rolu 
qiymətləndirməyə imkan verir. Təcrübədə bu göstərici madilləşməmiş 
texniki tərəqqinin, istehsalın həcminin və istehsal güclərindən istifadənin 
dəyişməsinin -  onların hamısının birlikdə təsirini əks etdirir. Maddiləşmiş 
texniki tərəqqi isə öz əksini sərf olunan kapitalda tapır.

Sərf olunan əmək və kapitalın ümumi fiziki həcmi indeksini hesab
layarkən “çəki” kimi nədən istifadə olunması məsələsi ortaya çıxır. Bu 
məqsədlə cari qiymətlərlə müəyyən olunan ümumi əlavə dəyərdə sərf 
edilən hər bir əmək və kapital növünün xüsusi çəkisindən istifadə edilir. 
Bu indeksin üstünlüyü özünü onda göstərir ki, məlumatları milli hesab
lardan asanlıqla götürmək mümkündür. Nöqsanı isə ondan ibarətdir ki, 
sahə və firma səviyyəsində texnoloji dəyişikliklərin müəyyən edilməsində 
ondan istifadə etmək olmaz.

Məhsul buraxılışına əsasən çoxamilli məhsuldarlıq indeksini he
sablamaq üçün məhsul buraxılışının fiziki həcmi indeksini sərf

1 Bu barədə mövzunun 1.3 yarımfəslində ətraflı bəhs olunur.
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olunan əmək, kapital və aralıq məhsulların ümumi fiziki həcmi 
indeksinə bölmək lazımdır. Bu indeks məhsul buraxılışı üçün sərf 
olunan bütün xərclərdən nə dərəcədə səmərəli istifadə edilməsinin 
dinamikasını göstərir. Bu göstərici nəzəri cəhətdən yalnız maddiləşməmiş 
texniki tərəqqinin təsirini əks etdirir. Təcrübədə isə o, həm də istehsalın 
miqyası və istehsal güclərindən istifadə dərəcəsinin təsirini də özündə 
ehtiva edir. Sərf olunan kapital və aralıq məhsul göstəriciləri onların 
keyfiyyətindəki dəyişikliklər nəzərə alınmaqla hesablandıqlarına görə 
maddiləşmiş texniki tərəqqi bu xərclərdə öz əksini tapır, çoxamilli 
məhsuldarlıq göstəricisinə isə yalnız maddiləşmiş texniki tərəqqi təsir 
göstərir.

Sərf olunan bütün əmək, kapital və aralıq məhsulların fiziki həcmi 
indeksini hesablayarkən “çəki” məsələsi meydana çıxır. Başqa sözlə, 
hesablama apararkən çəki kimi hansı məlumatlardan istifadə edilməsinin 
zəruriliyi həll edilməlidir. Bu məqsədlə cari qiymətlərlə müəyyən olunan 
məhsul buraxılışında sərf olunan hər bir əmək, kapital və aralıq məhsul 
növlərinin xüsusi çəkisindən istifadə edilir. Məhsul buraxılışına əsasən 
hesablanan çoxamilli məhsuldarlıq göstəricisi nəzəri cəhətdən ayrı-ayrı 
sahələrdə texniki tərəqqinin səviyyəsini müəyyən etmək üçün ən münasib 
vasitədir. Ona görə ki, bu göstəricidə həm də istehsalda sərf olunan aralıq 
məhsulların oynadığı rol öz əksini tapır.

1.3. Müəssisə üzrə əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsi
metodları

Müəssisədə çalışan bütün işçilər üzrə əmək məhsuldarlığı göstərici
ləri yalnız canlı əməyin məhsuldarlığını, başqa sözlə, dar mənada əmək 
məhsuldarlığını ifadə edir.

Müəssisədə işçilərin sərf etdikləri əmək: 1) işlənmiş adam-saatın 
miqdarı; 2) işlənmiş adam-günün miqdarı; 3) ay (rüb, il) və hər hansı 
başqa bir təqvim dövrü) üzrə işçilərin orta siyahı sayı ilə ifadə oluna bilər.

Sərf edilmiş əməyin ölçü vahidindən asılı olaraq müəssisə üzrə 
aşağıdakı əmək məhsuldarlığı göstəriciləri hesablanır:

1) Orta hesabla bir saatda görülən iş:

„ t  məhsulO l---------------------------------------;
işlənmiş adam - saatm miqdarı
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2) Orta hesabla bir gündə görülən iş:

„ t _ məhsulO l------------------------------------------ /
işlənmiş adam - günlərin miqdarı

3) Orta hesabla bir ayda (rübdə, ildə) görülən iş:

məhsulO l------------------------------------------------- ;
ay (rüb, il) üzrə işçilərin orta siyahı sayı

Burada: Gİ -  görülən iş deməkdir.
Müəssisədə orta hesabla bir saatda və bir gündə görülən iş yalnız 

fəhlə kateqoriyası üzrə hesablanır. Orta hesabla bir saatda yerinə yetirilən 
iş isə bir işçinin bir saatda sərf etdiyi əməyin nəticələrini əks etdirir və bu 
zaman növbədaxili iş vaxtı itkisi nəzərə alınmır. Orta hesabla bir gündə 
yerinə yetirilmiş iş isə bir işçinin bir gündə yerinə yetirdiyi işin həcmini 
səciyyələndirir və o, hesablanarkən gün ərzində baş verən iş vaxtı itkisi 
nəzərə alınmır.

Orta hesabla bir ayda (rübdə, ildə) yerinə yetirilən iş həm 
müəssisənin fəhlələri, həm də bütün işçiləri üzrə hesablanır.

Müəssisədə çalışan bir fəhlə tərəfindən bir saatda, bir gündə və bir 
ayda yerinə yetirilən işlər arasında aşağıdakı qarşılıqlı əlaqə vardır:

GIgün-GI saat ' S f;
Gİay = Gİgün • Gf

Burada: Sf -  iş gününün faktiki orta uzunluğu (saatla);
Gf-  iş dövrünün faktiki orta uzunluğu (günlə) deməkdir.
İş gününün və iş dövrünün faktiki orta uzunluğu (davametmə 

müddəti) iş vaxtı balansının məlumatlarına əsasən müəyyən edilir.
Bir fəhlənin orta hesabla bir ayda yerinə yetirdiyi işin həcmi (Gİay) və 

müəssisədə çalışan işçilərin ümumi sayında fəhlələrin xüsusi çəkisi 
(X.Ç.) məlum olduqda orta hesabla bir işçi tərəfindən ay ərzində görülən 
işin həcmi aşağıdakı düsturla müəyyən oluna bilər:

Gİay (bir işçiyə görə) — GIay'X.Ç

Bir işçinin əmək məhsuldarlığının dəyişməsini aşağıdakı indekslə 
səciyyələndirmək olar:
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01 Z g1- » - s , ,- x .Ç»'g 4

Düsturdan göründüyü kimi, bir işçi tərəfindən görülən işin səviyyəsi 
və dinamikasına aşağıdakı amillər təsir edir:

- orta hesabla bir fəhlənin bir saatda yerinə yetirdiyi iş;
- iş gününün faktiki orta uzunluğu (davametmə müddəti);
- iş dövrünün faktiki orta uzunluğu (davametmə müddəti);
- müəssisədə çalışan işçilərin ümumi saymda fəhlələrin xüsusi çək isi. 
Hər bir amilin təsirini nisbi ifadədə aşağıdakı düsturlarla m üəyyən

etmək olar:
1) müəssisədə çalışan işçilərin ümumi saymda fəhlələrin xüsusi 

çəkisinin dəyişməsinin təsiri:

, £ o W V g , , - - r . ç ;
I Gl (X.Ç.)  ~  r f  o  % r  y rZj (jI saat „ (jffı X.Ç9

İg1(x.ç.) - indeksi müəssisədə çalışan işçilərin ümumi sayında fəh lə 
lərin xüsusi çəkisinin dəyişməsi (işçilərin ümumi saymda fəhlələrin 
xüsusi çəkisinin artması və ya azalması) nəticəsində bir işçinin əm ək 
məhsuldarlığının neçə faiz dəyişdiyini göstərir.

2) iş dövrünün faktiki orta uzunluğunun (davametmə müddətinin) 
təsiri:

l G} (Gf )
i G W W - r - C .

/ G/(G ) indeksi müəssisədə iş dövründən istifadə dərəcəsinin dəyişmə

si hesabına bir fəhlə tərəfindən yerinə yetirilən işin həcminin, yəni bir 
fəhlənin əmək məhsuldarlığının neçə faiz dəyişməsini göstərir. Başqa 
sözlə, burada iş gününün faktiki uzunluğunun (davametmə müddətinin) 
artması və ya azalmasının əmək məhsuldarlığının dəyişməsinə necə təsir 
etdiyi müəyyən olunur.

3) iş gününün faktiki orta uzunluğunun (davametmə müddətinin) 
təsiri:
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İGt{S/) indeksi müəssisədə iş gününün uzunluğundan (davametmə
müddətindən) istifadə dərəcəsinin dəyişməsi, başqa sözlə, iş gününün 
faktiki uzunluğunun (saat) artması (azalması) hesabına əmək məhsuldar
lığının neçə faiz dəyişməsi sualına cavab verir.

4) bir işçinin bir saatda orta hesabla gördüyü işin dəyişməsinin təsiri:

, £  a t „ , - s , ' - e f l - x .ç ,

İGl{Gi } indeksi müəssisədə bir fəhlənin bir saatda yerinə yetirdiyi işin
artması (azalması) hesabına əmək məhsuldarlığının dəyişməsini xarak
terizə edir.

Bütün indekslər aşağıdakı sistem daxilində bir-biri ilə qarşılıqlı 
əlaqədədirlər:

İgH g1(x.ç.)'İg1(g/ )' İg1(s/ )' ĝ!(gisaat)

Yuxarıda nəzərdən keçirilən indekslərin düsturlarında kəsrin surəti və 
məxrəci arasındakı fərq müəssisədə çalışan hər bir işçinin yerinə yetirdiyi 
işin mütləq kəmiyyətinin bu amillərdən hər birinin hesabına dəyişməsini 
səciyyələndirir. Mütləq artımlar (əlavə artımlar) arasındakı qarşılıqlı 
əlaqə öz ifadəsini aşağıdakı bərabərlikdə tapır:

AGİ = AGİ(Gİsaat) + AGİ(of) + AGİ(S()+ AGİ (X ç)

Görülən işin əks göstəricisi məhsulların əmək tutumudur (t). Bu 
göstərici məhsul vahidinin istehsalına sərf olunan əməyi ifadə edir və 
aşağıdakı kimi hesablanır:

_ J_

Yerinə yetirilmiş iş birbaşa (müstəqim) əmək məhsuldarlığı gös
təricisi adlanır. Çünki onun kəmiyyətinin çox olması əmək məhsul-
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darlığının yüksəlməsi deməkdir. Əmək tutumu isə, əgər belə dem ək 
mümkündürsə birbaşa (müstəqim) əmək məhsuldarlığının tərs üzüdür. 
Çünki məhsul vahidinin istehsalına sərf olunan əməyin “m iqdarı” 
azaldıqca əmək məhsuldarlığı yüksəlir.

1.4. Əmək məhsuldarlığının səviyyəsi və dinamikasının 
müəyyən edilməsi

Hər hansı bir metodla əmək məhsuldarlığını hesablayarkən kəsrin 
surətində istehsal edilmiş məhsulun həcmi göstərilir. Konkret şəraitdən, 
ümumiləşdirmənin səviyyəsindən, informasiya bazasının mövcudluğun
dan və analitik məqsəddən asılı olaraq məhsulun həcminin müəyyən 
edilməsinin natural, dəyər və əmək adlanan üsullarından istifadə olunur. 
Məhsulun həcminin müəyyən edilməsinin bu metodlarına əm ək  
məhsuldarlığının hesablanması metodları deyilir.

Natural metodda məhsulun həcmi natural və ya şərti natural ölçü 
vahidləri ilə ifadə olunur. Lakin bu metodun tətbiq dairəsi olduqca 
məhduddur. Çünki yekcins məhsul istehsal olunan müəssisələr çox azdır, 
bazar iqtisadiyyatı şəraitində bəlkə də yoxdur və ya yox dərəcəsindədir.

Əmək məhsuldarlığının səviyyəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Məhsul

Məhsul istehsalına sərf olunan vaxt 

Bunu hərfi işarələrlə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:

T

burda: v -  əmək məhsuldarlığının səviyyəsi;
q -  istehsal edilmiş məhsulun miqdarı;
T -  məhsulun istehsalına sərf edilmiş vaxt deməkdir.
Bunu aşağıdakı şərti misalla izah edək. Tutaq ki, fermer təsərrüfat

larında 20 min sentner südün istehsalına 16 min adam-gün sərf edil
mişdir. Deməli, bir adam -  gündə 1,25 sentner və ya 125 kq süd istehsal 
olunmuşdur. Bu belə müəyyən edilir:
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v= ----------------- :----= 1,25 sent., və ya 125 kq/adam - gün.
16 m in adam-gün

Yuxarıda göstərildiyi kimi, buna birbaşa (müstəqim) əmək məhsul
darlığı deyilir. Vaxt vahidi ərzində nə qədər çox məhsul istehsal olunarsa 
bu, birbaşa əmək məhsuldarlığının bir o qədər yüksək olması deməkdir. 
Əmək məhsuldarlığının əks göstəricisini də -  məhsul vahidinin istehsa
lına sərf olunan vaxtın miqdarı -  hesablamaq olar. Gətirdiyimiz misaldakı 
rəqəmlərdən istifadə etməklə bu göstərici belə hesablanır:

T  M m in a d a m -g ü n  .  _ , . . .t = —  -----------------2— = 0,8 adam - gun/sent.
q 20 m in sent.

Deməli, südün hər sentnerinin istehsalına 0,8, yaxud da hər 100 kq- 
nın istehsalına 80 adam-gün sərf olunmuşdur. Bu göstəriciyə (t) 
məhsulun əmək tutumu deyilir. Əmək tutumu nə qədər aşağı olarsa, əmək 
məhsuldarlığı, bir o, qədər yüksək olur.

Buradan aydın olur ki, əmək məhsuldarlığının birbaşa və əks

göstəriciləri arasında tərsmütənasiblik vardır. Odur ki, v= ^  və t = —

olduğuna görə t -  — yazmaq olar, 
v

Natural metodla əmək məhsuldarlığının cari dövrdəki səviyyəsinin 
əsas dövrdəki səviyyəsinə olan nisbəti onun dinamikasını ifadə edir və 
aşağıdakı kimi hesablanır:

t _ Z ? ı

Burada: qı və q0 -  müvafiq olaraq cari (hesabat) və əsas dövrdə 
natura ifadəsində müəssisənin yekcins məhsul istehsal olunan ayrı-ayrı 
sahələrində məhsul buraxılışını; T) və T0 isə cari (hesabat) və əsas dövrdə 
məhsulun istehsalına sərf edilmiş əməyi (iş vaxtını) göstərir.

Müəssisələrin əksəriyyəti müxtəlif çeşiddə məhsul istehsal etdiklərinə 
görə əmək məhsuldarlığının hesablanmasının natural metodundan istifadə 
etmək mümkün deyildir. Ona görə də ümumiləşdirici göstəriciləri 
hesablamaq üçün məhsulun həcminin müəyyən olunmasında əmək və 
dəyər ölçü vahidlərindən istifadə edilir.
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Əmək sərfi metodu ilə əmək məhsuldarlığı göstəricisini hesablamaq 
üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:

t r
. X*?»'-

Z 7! ' Z T°

Burada: tn -  məhsul vahidinin istehsalına sərf olunacaq vaxt norması 
deməkdir.

Bu metodun da tətbiq dairəsi məhduddur. Çünki bu metoddan 
əməyin normalaşdırılması sahmana salınmış ayrı-ayrı sahələrdə, 
briqadalarda, istehsalatlarda istifadə edilə bilər.

Tanınmış rus statistiki A.İ.Rotşteyn əmək məhsuldarlığının bu 
metodla hesablanması üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunmasını təklif 
etmişdir:1 *

t _

Əmək tutumu məhsuldarlığın meyarı olduğuna görə bu, əmək məh
suldarlığının dinamikasının müəyyən edilməsinin nəzəri cəhətdən ən 
əsaslandırılmış üsulu hesab olunur. Bu düsturun surəti ilə məxrəci 
arasındakı fərq əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi (aşağı düşməsi) ilə 
əlaqədar olaraq əldə edilən mütləq qənaəti (əlavə xərcləri) müəyyən 
etməyə imkan verir.

Q v - 5 > 0  -  2] 0 d ı=±

Dəyər metodu ilə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi və dinamikasını 
müəyyən edərkən istehsal olunan məhsullar pulla ifadə olunur. Bu me
toddan müəssisələrdə, sahələrdə, regionlarda və iqtisadiyyat üzrə bü
tövlükdə əmək məhsuldarlığını hesablamaq üçün istifadə edilə bilər. 
Dəyər metodu ilə əmək məhsuldarlığı indeksi aşağıdakı düsturla 
hesablanır:

1 Düstur qt=T bərabərliyi nəzərə alınmaqla əmək məhsuldarlığı indeksinin standart düsturuna
əsasən alınmışdır.
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t ЦуоР
v~ i r ,  ■ £ г 0

Burada: p  -  müqayisəli (sabit, əsas) qiymətlər deməkdir.
Ayrı-ayrı istehsalat vahidləri üzrə (sexlər, sahələr, müəssisələr, 

iqtisadiyyatın sahələri) əmək məhsuldarlığının dəyişməsi məlum olduqda 
həmin istehsalat vahidləri üzrə bütövlükdə ümumiləşdirici əmək məh
suldarlığı göstəricisinin dinamikası S.Q.Strumilin tərəfindən təklif edilən 
hesabi orta indeksin aşağıdakı düsturundan istifadə olunmaqla müəyyən 
edilir:

, =Zi!L
Z7;

Burada: /v -  ayrı-ayrı istehsalat vahidləri üzrə fərdi əmək məhsul
darlığı indeksləri deməkdir.

Əmək məhsuldarlığının təhlil olunmasının istiqamətlərindən biri 
dəyişən, sabit və struktur dəyişiklikləri indeksləri sisteminin köməyilə 
orta əmək məhsuldarlığının dinamikasının öyrənilməsidir.

t _ZVA Zv o7» Zvırfı 
4,yii'  Z 7, ' £г„ •
t _Zv'r> Zv«T> zv ,w  ^  ■ Z 7 , - j . v A ,

t _ Z'A Z VA Zv/,
Zt, ' Z 7. 'Z v 7.

Burada: vı və v0 - müvafiq olaraq cari (hesabat) və əsas dövrdə ayrı- 
ayrı istehsalat vahidləri üzrə əmək məhsuldarlığı; d\ və d(i -  cari (hesabat) 
və əsas dövrdə ümumi əmək məsrəflərində ayrı-ayrı istehsalat vahid
lərinin xüsusi çəkisi deməkdir.

Sabit tərkibli və struktur dəyişiklikləri indeksləri əmək məhsuldar
lığının orta səviyyəsinin dinamikasına aşağıdakı amillərin təsirini müəy
yən etməyə imkan verir:

1) əmək məhsuldarlığının ayrı-ayrı briqadalar, sahələr, müəssisələr və 
başqa istehsalat vahidləri üzrə dəyişməsi;
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2) istehsal vahidləri toplusu üzrə ümumi əmək məsrəflərində struktur 
dəyişiklikləri -  əmək məhsuldarlığı səviyyəsinin müxtəlif olduğu istehsal 
vahidlərinin hər birində sərf olunan əmək məsrəflərinin xüsusi çəkisi.

Dəyişən tərkibli indeks eyni vaxtda iki amilin təsirini əks etdirir və 
aşağıdakı kimi hesablanır:

^dəyişən tərkibli ~ ’ İsabit tərk. İstr.dəy.

Orta əmək məhsuldarlığının bütövlükdə və yuxarıda göstərilən hər bir 
amilin hesabına mütləq kəmiyyətinin dəyişməsini müəyyən etmək üçün 
müvafiq indekslərin düsturlarında kəsrin surəti və məxrəci arasındakı fərq 
hesablanır.

Müəssisə işçilərinin əmək məhsuldarlığının səviyyəsini müəyyən 
etmək üçün ilkin düstur (Məhsuldarlıq = məhsul : əmək məsrəfləri) 
məhsulun həcmini hesablamağa imkan verir:

Q = T Gİ

Bu model əsasında aşağıdakı amillərdən hər birinin məhsulun 
artmasına təsiri belə müəyyən edilir:

a) əmək sərfinin dəyişməsi hesabına:

AQ(T) ~ (T ı -  To) ■ Gİ0 

b) əmək məhsuldarlığının dəyişməsi hesabma:

AQ(Gt)= (Gİ, -  Gİ0)-Tı

Tutaq ki, müəssisə üzrə aşağıdakı məlumatdar verilmişdir (cədvəl
1 . 1 .) .

Sıra
№ -si G östəricilər Əsas dövr H esabat dövrü

1 İstehsal olunmuş məhsulun dəyəri, 
mln. manat (Q) 60 80

2 Fəhlələr tərəfindən işlənmiş adam- 
günləri, min (T) 40,0 44,0

3 Bir gündə orta hesabla görülmüş iş 
(sətiri :sətir2), man/adam-gün (Gİ) 1,50 1,82
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Əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə məhsulun ümumi artımı:

AQ= Q ı Q o = 80- 60=20 mln. man.

Məhsulun həcminin dəyişməsinə iş vaxtı sərfinin artmasının və əmək 
məhsuldarlığının yüksəlməsinin təsiri aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

a) iş vaxtı sərfinin artmasının təsiri;

AQ(T)~ (Tı -  T0)-Gİo=(44-40)- 1,5 = 6 mln.man

b) əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinin təsiri;

AQ(Gi)~ (Gİı -  Gİ0) Tı=(l,82-l,50)-44 = 14 mln.man

Beləliklə, gətirdiyimiz misalda istehsal olunmuş məhsulun həcminin 
artmasına təsir edən əsas amil əmək məhsuldarlığı olmuşdur. Çünki 20 
mln. manatdan ibarət artımın (6 mln + 14 mln) 70 %-i əmək məhsul
darlığının yüksəldilməsi hesabına əldə edilmişdir.

Nəticə

- çoxsaylı məhsuldarlıq göstəriciləri hesablanır. Onların hansından 
istifadə edilməsi qarşıya qoyulan məqsəddən, təhlilin xarakterindən və 
mövcud olan məlumatlardan asılıdır;

- təkamilli və çoxamilli məhsuldarlıq göstəriciləri bir-birindən 
fərqlənir. Bu göstəricilər hesablanarkən müxtəlif məlumatlardan istifadə 
olunur;

- məhsuldarlıq göstəricilərindən istehsalın səmərəliliyini təhlil etmək, 
ölkələr arasında müqayisə aparmaq üçün istifadə edilə bilər;

- maddiləşmiş və maddiləşməmiş texniki tərəqqi anlayışları bir- 
birindən fərqlənir;

- aşağıdakı məhsuldarlıq göstəriciləri indeksləri hesablanır: a) əmək 
məhsuldarlığı indeksi; b) kapitalın məhsuldarlığı indeksi; c) çoxamilli 
məhsuldarlıq indeksi.

- istehsalın nəticələrinin istehsal amillərinin hər hansı biri ilə mü
qayisə olunmaqla hesablanan göstəriciyə xüsusi, bütün (və ya bir neçə) 
xərc növlərinə olan nisbəti kimi hesablanan göstəriciyə isə ümumi, yaxud 
da çoxamilli əmək məhsuldarlığı deyilir;

- təcrübədə mənfəət və məhsuldarlıq göstəricilərinin bir-biri ilə
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əlaqələndirilməsinə imkan verən dəyər modelinə üstünlük verilir;
- əmək məhsuldarlığını müəssisə səviyyəsində müəyyən edərkən 

müxtəlif amillərdən istifadə edilir və onların hər birinin təsiri indekslər 
sisteminin köməyilə müəyyən olunur;

- əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsinin çoxsaylı metod, üsul 
və göstəricilərinin olması onların öyrənilməsinin çox böyük əhəmiyyət 
kəsb etməsi ilə əlaqədardır;

- dünya təcrübəsində əmək məhsuldarlığının hər hansı bir göstəri
cisindən istifadəni səciyyələndirən müxtəlif meyarlardan istifadə olunur;

- əmək məhsuldarlığı yalnız istehsal sahələri üzrə hesablanır, xidmət 
sahələrini isə əhatə etmir. Lakin müasir dövrdə məşğul əhalinin ümumi 
sayında xidmət sahələri işçilərinin xüsusi çəkisi artmaqda davam edir. 
Bu, onların əməyinin məhsuldarlığı göstəricisinin hesablanmasını zəruri 
edir. Bu sahədə müəyyən çətinliklərin olmasına baxmayaraq məqsəd
yönlü iş aparılır;

- kapitalın məhsuldarlığı göstəricisini kapitala görə hesablanan 
mənfəət norması ilə qarışdırmaq olmaz;

- sərf olunan əmək və kapitalın ümumi fiziki həcmi indeksini 
hesablamaq üçün meydana çıxan “çəki” problemi həll edilməlidir. Bu, 
indeksin üstünlüyü və çatışmaz cəhətlərini müəyyən etməyə imkan verir;

- müəssisədə sərf edilmiş əməyin ölçü vahidindən asılı olaraq orta 
hesabla bir saatda, bir gündə və bir ayda görülən iş üzrə əmək 
məhsuldarlığı göstəriciləri hesablanır və onların dəyişməsinə müxtəlif 
amillərin təsiri aşkara çıxarılır;

- konkret şəraitdən, ümumiləşdirmənin səviyyəsindən, informasiya 
bazasının mövcudluğundan və analitik məqsəddən asılı olaraq məhsulun 
həcminin müəyyən edilməsində müxtəlif üsullardan istifadə olunur. 
Bunlar natural, dəyər və əmək adlanan üsullardır;

- əmək məhsuldarlığının səviyyəsi və dinamikası, habelə birbaşa 
(müstəqim) və əks göstəricilərini, sabit, dəyişən və struktur dəyişiklikləri 
indekslərini bir-birindən fərqləndirmək lazımdır.

Təhlil üçün suallar

- məhsuldarlıq göstəricisi nə deməkdir və onların hansından istifadə 
olunması nədən asılıdır;

- təkamilli və çoxamilli göstərici dedikdə nə başa düşülür;
- məhsuldarlıq göstəricilərini necə təsnifləşdirmək olar;
- məhsuldarlıq göstəricilərindən hansı məqsədlər üçün istifadə olunur;
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- maddiləşmiş və maddiləşməmiş texniki tərəqqi dedikdə nə nəzərdə 
tutulur;

- məhsuldarlıq göstəriciləri indeksləri necə təsnifləşdirilir;
- əmək məhsuldarlığı necə hesablanır və bunun üçün hansı 

göstəricilərdən istifadə olunur;
- əmək məhsuldarlığının hesablanmasının hansı üsulları vardır;
- bütün xərclərin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar hansı təkliflər vardır 

və onları necə səciyyələndirmək olar;
- sözün geniş mənasında əmək məhsuldarlığının səviyyəsi necə 

müəyyən edilir;
- məhsuldarlığın səviyyəsinə hansı amillər təsir göstərir;
- məhsul satışından əldə edilən mənfəətin ümumi artımı mütləq 

ifadədə necə müəyyən edilir;
- əmək məhsuldarlığının hər hansı bir göstəricisindən istifadənin 

hansı meyarları işlənib hazırlanmışdır;
- xidmət dairəsi üzrə əmək məhsuldarlığının hesablanmasının 

zəruriliyi nə ilə əlaqədardır və onun hansı xüsusiyyətləri vardır;
- əmək məhsuldarlığının müəyyən edilməsi baxımından göstərilən 

xidmətləri hansı qruplara bölmək olar;
- fiziki ifadədə göstərilən kapital xidməti nə ilə müəyyən edilə bilər;
- kapitalın məhsuldarlığı ilə kapitala görə hesablanan mənfəət 

norması arasında nə kimi fərq vardır;
- sərf edilən əmək və kapitalın ümumi fiziki həcmini hesablamaq 

üçün “çəki” kimi nədən istifadə etmək olar;
- müəssisə üzrə hansı əmək məhsuldarlığı göstəriciləri hesablanır və 

onların arasında qarşılıqlı əlaqə necə müəyyən edilir;
- bir işçi tərəfindən görülən işin səviyyəsi və dinamikasına hansı 

amillər təsir göstərir və onlar necə hesablanır;
- müxtəlif amillərdən asılı olaraq məhsulun həcminin müəyyən 

edilməsinin hansı üsullarından istifadə edilir;
- əmək məhsuldarlığının səviyyəsi və dinamikasını müəyyən etmək 

üçün hansı metodlardan istifadə olunur və onlar necə müəyyən edilir;
- sabit, dəyişən və struktur dəyişiklikləri indeksləri sistemi dedikdə nə 

nəzərdə tutulur və onlar necə hesablanır;
- məhsulun həcminin dəyişməsinə iş vaxtı sərfinin artması və əmək 

məhsuldarlığının yüksəlməsinin təsiri necə müəyyən edilir.
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II FƏSİL

QİYMƏT STATİSTİKASI

2.1. Qiymət statistikasının vəzifələri

Qiymət statistikası sosial-iqtisadi statistikasının ən maraqlı mövzula
rından biridir. Çünki qiymətlərin əmələ gəlməsi həm istehsalçıların, həm 
də istehlakçıların mənafelərinə toxunur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, 
qiymət statistikasının göstəriciləri ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təhlil 
etmək üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Dövləti idarəetmə orqanları 
qiymət statistikasının məlumatlarından ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf 
strategiyasının, bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsi ilə əlaqədar tədbir
lərin işlənib hazırlanması üçün istifadə edirlər.

Bütün ölkələrdə hökumətin başlıca vəzifələrindən biri iqtisadi inkişaf 
sürətinin sabitliyini təmin etməkdən, əhalinin həyat səviyyəsini yüksəlt
mək və digər sosial vəzifələri yerinə yetirmək üçün inflyasiyanın qarşısını 
almaqdan ibarətdir. Bu məqsədlə, hökumət qiymət statistikasının məlu
matlarından inflyasiya proseslərini təhlil etmək, ona təsir edən amilləri 
aşkara çıxarıb, qarşısının alınması, yaxud da heç olmasa sürətinin 
azaldılması ilə əlaqədar tədbirlər görmək üçün istifadə edir. Dövləti 
idarəetmə orqanları qiymət statistikasının məlumatlarından həmçinin 
dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilən bir sıra ödənişləri 
(pensiya, yardım və i.a.) indeksləşdirmək üçün istifadə edirlər. Məqsədli 
sosial siyasətin yeridilməsi ayrı-ayrı əhali qrupları (məsələn, pensiyaçılar) 
üçün qiymət indekslərinin işlənib hazırlanmasını tələb edir. Qiymət sta
tistikasının məlumatlarından habelə regional iqtisadiyyatın vəziyyəti və 
dinamikasını təhlil etmək üçün istifadə olunur. Bu isə dövlətin regional 
siyasətinin işlənib hazırlanması və səmərəliliyini müəyyən etmək məq
sədilə monitorinq aparmaq üçün lazımdır. Qiymət statistikasının məlu
matlarından həmçinin dövlətin pul-kredit siyasətinin formalaşdırılması ilə 
əlaqədar qərarların qəbul edilməsi üçün istifadə olunur. Məsələn, ölkənin 
mərkəzi bankı inflyasiyanın sürəti haqqında məlumatları nəzərə alaraq 
faiz dərəcələrinin müəyyən edilməsi və ya dəyişdirilməsi haqqında qərar 
qəbul edir. Pul kütləsinin tənzimlənməsi haqqında qərar da qiymət 
indeksi nəzərə alınmaqla qəbul edilir. Dövləti idarəetmə orqanları qiymət 
indeksindən habelə iqtisadi proqnozları hazırlamaq üçün istifadə edirlər. 
Bu proqnozların içərisində isə inflyasiya üzrə proqnozlar xüsusi yer tutur. 
Bəzi ölkələrdə qiymət statistikasının məlumatlarına həmkarlar ittifaqları
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xüsusi maraq göstərir. Belə ki, həmkarlar ittifaqları biznesin nümayən
dələri ilə kollektiv müqavilə bağlayarkən və hökumətlə sosial məsələləri 
həll edərkən real əmək haqqının azalmasına yol verməmək üçün qiymət 
statistikasının məlumatlarından istifadə edirlər.

Qiymət statistikasının məlumatları təsərrüfat subyektlərinin də 
(müəssisələr, təşkilatlar, banklar, assosiasiyalar, sahibkarlar, ev təsərrü
fatları və i.a.) maraq dairəsindədir. Çünki onlar daxili və xarici inves
tisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi üçün planların işlənib hazır
lanması və yerinə yetirilməsində, müxtəlif xarakterli ödənişlərin indeks- 
ləşdirilməsində qiymət statistikasının məlumatlarından geniş istifadə edir
lər. Ev təsərrüfatları isə maliyyə aktivlərini və daşınmaz əmlakı satın 
alarkən, yaxud da əllərində olan artıq pul vəsaitini banklarda yerləşdi
rərkən qiymət statistikasının məlumatlarına istinad edirlər.

Qiymət statistikasında xüsusi yer tutan məsələlərdən biri də region- 
lararası və beynəlxalq miqyasda qiymətlərin müqayisə edilməsidir. Qiy
mətlərin beynəlxalq miqyasda müqayisəsi valyutaların alıcılıq qabiliy
yətinin paritetliyini müəyyən etməyə imkan verir. Müxtəlif ölkələrin val
yutalarının alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinin müqayisəsi milli 
valyutanın məzənnəsinin qorunub saxlanması üçün zəruri tədbirlərin gö
rülməsində çox böyük rol oynayır.1

Beləliklə, qiymət statiskasmın məlumatlarından aşağıdakı struk
turlar istifadə edirlər:

1) dövləti idarəetmə orqanları (onlar qiymət statistikasının məlumat
larından inflyasiya proseslərini təhlil edib müvafiq qərarlar qəbul etmək, 
dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilən ödənişlərin indeksləş- 
dirilməsi və s. məqsədlər üçün istifadə edirlər);

2) təsərrüfat subyektləri (onlar qiymət statistikasının məlumatlarından 
müxtəlif iqtisadi qərarların -  məsələn, investisiyalaşdırma, müxtəlif ödə
nişlərin indeksləşdirilməsi və s. -  qəbul edilməsi üçün istifadə edirlər);

3) statistika orqanları (bu orqanlar sosial-iqtisadi statistikanın gös
təricilərini sabit qiymətlərlə hesablamaq məqsədilə onların deflyasiya 
edilməsi və buna əsasən ÜDM-in fiziki həcm indekslərinin, son isteh- 
lakm, əsas kapitalın yığımının, əhalinin real gəlirlərinin və s.-in dina
mikasının müəyyən olunması üçün istifadə edirlər).

Qiymət statistikasının göstəriciləri sistemi aşağıdakı indeksləri əhatə 
edir:

1 Valyutaların alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinin hesablanması və ümumi daxili məhsulun 
müqayisəsinin aparılması metodları XIII fəsildə ətraflı nəzərdən keçirilir.
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- istehlakçıların qiymət indeksləri;
- istehsalçıların qiymət indeksləri;
- aralıq məhsulların (xammal, material və i.a.) qiymət indeksləri;
- investisiya əmtəələrinin qiymət indeksləri;
- ixrac və idxal üzrə qiymət indeksləri;
- ayrı-ayrı əmtəələrin orta qiymət indeksləri;
- xidmətlər (tariflər) üzrə qiymət indeksləri.
Qiymət, əmtəələrin pula dəyişdirilməsində dəyər ölçüsü, bazar 

konyunkturunun başlıca göstəricisi, onun tarazlığının təmin olunma
sının əsas amilidir. Tələblə təklif, istehsalla istehlak arasındakı nisbət, 
istehsalın ərazi üzrə yerləşdirilməsi və s. qiymətlərin təsiri ilə formalaşır. 
Qiymət vergitutmanın, mənfəətin əmələ gəlməsinin, əhalinin real gəlirləri 
və inflyasiyanın səviyyəsinin, investisiya siyasətinin əsas amilidir.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası keçən əsrin 90-cı illə
rinin əvvəllərində dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bazar iqtisa
diyyatına doğru istiqamət götürmüş, bununla əlaqədar olaraq müstəqil
liyimizin ilk illərindən etibarən qiymət islahatları aparılmasına başlan
mışdır. Bu islahatlar ona gətirib çıxarmışdır ki, stateji əmtəələr istisna 
olmaqla, əslində bütün məhsulların qiymətləri liberallaşdırıldı. Lakin bəzi 
işbazlar qiymətlərin liberallaşdırılmasından məharətlə istifadə edərək 
“öz” əmtəələrinə istənilən qiyməti qoymaq “səlahiyyət”indən istifadə 
edirdilər. Bunun nəticəsində isə iqtisadiyyatın bütün sahələrində hər il 
qiymətlərdə yüksək artım sürəti müşahidə olunurdu. Bütün bunların 
nəticəsi olaraq ölkəmizdə bazar münasibətlərinin formalaşdığı dövrdə 
bazar qiymətlərinin səviyyəsinin dəyişməsinə təsir edən amillərin öyrə
nilməsi sahəsində müəyyən təcrübə toplanmışdır. Ölkəmizdə formalaşmış 
bazar münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi əmtəə və xidmətlərin 
qiymətlərinin dəyişməsinin qanunauyğunluqları və meyiliərinin ciddi 
şəkildə təhlil olunmasını tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq qiymət 
statistikasının vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

1) qiymətlərin və onun dəyişməsi üzərində müşahidə aparmaq;
2) dəyər göstəricilərinə əsasən bazar konyunkturunu öyrənmək;
3) ayrı-ayrı bazarlarda qiymətlərin dinamikasını tədqiq etmək;
4) qiymətlərin əhalinin həyat səviyyəsinin və inflyasiya proseslərinin 

göstəricisi olduğunu təhlil etmək;
5) milli hesablar sistemində və beynəlxalq statistikada makroiqtisadi 

göstəriciləri təhlil edərkən qiymətlərdən istifadə etmək.
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1.2. Qiymətin növləri və qiymət statistikasının göstəricilər sistemi

İqtisadi münasibətlər sistemində fəaliyyət göstərən qiymətin müxtəlif 
növləri vahid qiymətlər sistemini əmələ gətirir. Qiymətlər müxtəlif əla
mətlər üzrə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:

Qiymətlər:
- dövriyyənin xarakterinə görə topdan və pərakəndə satış, tədarük 

qiymətlərinə, smeta dəyərinə, əhaliyə göstərilən xidmətlərin qiymətləri və 
tariflərinə bölünür;

- müəyyənolunma üsuluna görə sabit, cari, dəyişən və sürüşkən 
qiymətlər bir-birindən fərqləndirilir;

- dövlətin təsirindən, bazarda rəqabətin tənzimlənməsi dərəcəsindən 
asılı olaraq qiymətlər sərbəst və ya bazar, tənzimlənən, paritet və dəyişən 
qiymətlərə bölünür;

- vaxt amili nəzərə alınmaqla sabit, mövsümi və obrazlı ifadə etsək 
“pilləli” qiymətlər bir-birindən fərqlənir;

- qiymətlər haqqında informasiyanın əldə edilməsi üsulundan asılı 
olaraq onlar sorğu, preyskurant və “hesablanan” qiymətlərə bölünür;

- bazarın növündən asılı olaraq auksion (hərrac) və ticarət qiymətləri, 
birja kotirovkaları bir-birindən fərqlənir;

- göndərilmənin və satışın şərtlərinə görə “netto qiymətlər”, “brutto 
qiymətlər”, “franko” və dünya qiymətləri vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, satınalma zamanı olan qiymətlər mətbuatda 
dərc olunan qiymətlərdən fərqlənə bilər. Bu, güzəştlərin tətbiqi ilə əlaqə
dardır. Güzəşt dedikdə satıcı tərəfindən bazarda əmtəələrin irəlilədilməsi 
və satışın genişləndirilməsi məqsədilə müxtəlif kateqoriyadan olan 
əhaliyə (alıcıya) verilən imtiyaz nəzərdə tutulur.

Güzəştin aşağıdakı növləri vardır: bonus, diler, xüsusi və ekspert 
güzəştləri və əmtəə qaytarılarkən edilən güzəşt.

Statistika əsas etibarilə əmtəə tədavülü dairəsindəki qiymətləri -  
topdan və pərakəndə, tədarük, habelə xidmətlər üzrə tarif qiymətləri və 
smeta dəyəri — öyrənir.

Topdansatış qiymətləri dedikdə, müəssisədə istehsal olunan sənaye- 
texniki və istehlak təyinatlı məhsulların digər müəssisələrə və satış 
təşkilatlarına satıldığı qiymətlər nəzərdə tutulur.

Pərakəndə satış qiymətləri əmtəələrin son istehlakçıya (əhaliyə) 
satıldığı qiymətlərdir.

Tədarük qiymətləri -  dövlətin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı
larından məhsulların satın alındığı və həmin məhsulların emal olunmaq
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üçün digər müəssisə və firmalara satıldığı qiymətlərdir.
Əhaliyə göstərilən xidmətlərin tarif qiymətləri pərakəndə satış qiy

mətinin xüsusi növüdür. Bunlara sərnişin nəqliyyatmdakı tariflər, məişət 
və səhiyyə xidməti qiymətlərini misal göstərmək olar.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas qiymət növü sərbəst qiymətlərdir. 
Bu qiymətlərə tələb və təklif, tam və son xərclər, rəqabət, tələbin qiymətə 
görə elastikliyi kimi amillər təsir göstərir.

Qiymət statistikasının göstəricilər sistemi aşağıdakı indekslərdən 
ibarətdir:

- istehlakçıların qiymət indeksləri;
- istehsalçıların qiymət indeksləri;
- aralıq məhsulların (xammal, material və i.a.) qiymət indeksləri;
- investisiya əmtəələrinin qiymət indeksləri;
- ayrı-ayrı əmtəələrin orta qiymət indeksləri;
- xidmətlər (tariflər) üzrə qiymət indeksləri;
- qiymətli kağızların və daşınmaz əmlakın qiymət indeksləri;
- ÜDM-in deflyator-indeksləri.
Təcrübədə inflyasiyanın sürətinə ümumi xarakteristika vermək və 

müxtəlif ödənişləri indeksləşdirmək üçün istehlak qiymətləri indeksindən 
istifadə olunur. Yerdə qalan indekslər isə əsas etibarilə inflyasiya proses
lərinin ayrı-ayrı cəhətləri təhlil olunarkən tətbiq edilir. Bəzi hallarda 
inflyasiyanın sürətinə ümumiləşdirici xarakteristika vermək üçün ÜDM- 
in deflyatoru indeksindən istifadə olunur. Lakin onun nöqsanı vardır. Bu, 
ondan ibarətdir ki, həmin indeks həm qiymətlərdə, həm də ÜDM-in 
strukturunda baş verən dəyişiklikləri əks etdirir. İstehlak qiymətləri 
indeksinin vasitəsilə iqtisadiyyatın yalnız bir bölməsində qiymətlərin 
dinamikasının müəyyən olunduğunu nəzərə alaraq bəzi iqtisadçılar və 
statistiklər onun əhatə dairəsinin genişləndirilməsini təklif edirlər. Onlar 
bu məqsədlə istehlak qiymətləri indeksi hesablanarkən iqtisadiyyatın 
mənzil və qiymətli kağızlar bazarlarında qiymətlərin dəyişməsi göstərici
lərinin də nəzərə alınmasını təklif edirlər.

Qiymət indekslərinin hesablanması konseptual, metodoloji və təşki- 
lati xarakterli kompleks məsələlərin həll olunmasını tələb edir. Bunlar 
iqtisadi əməliyyatlar və onların təsnifləşdirilməsindən, indekslərin seçil
məsindən, qiymətləri qeyd olunacaq təmsilçi əmtəələrin siyahısının tərtib 
olunmasından, qiymətlərin və ev təsərrüfatı xərclərinin seçmə müayinə
sinin təşkilindən, ticarət obyektlərinin siyahısının formalaşdırılmasından 
ibarətdir.

Qiymət statistikasının ən mühüm nəzəri və metodoloji müddəala
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rından biri ondan ibarətdir ki, qiymət indeksi “yalnız qiymətlərin də
yişməsini” müəyyən etməyə imkan verməlidir. Bu o, deməkdir ki, qiy
mətlər əmtəələrin (xidmətlərin) keyfiyyətinin dəyişməsinin (yaxşılaşması 
və ya pisləşməsi) təsiri ilə dəyişməməlidir. Əmtəələrin (xidmətlərin) key
fiyyəti dedikdə, onların fiziki və iqtisadi xarakteristikalarının dəyişməsi 
nəzərdə tutulur. Lakin əmtəə və xidmətlərin qiyməti digər amillərin -  
satış şəraitinin, istehlakçılara bir sıra əlavə xidmətlərin göstərilməsi və i.a. 
-təsiri ilə də dəyişə bilər. “Yalnız qiymətlərin dəyişməsi” tezisində məhz 
sonuncu amillərin təsiri nəzərə alınmır.

Müxtəlif mağaza və ticarət obyektlərində satılan eyni əmtəələrin 
qiymətləri bir-birindən fərqlənə bilər. Odur ki, qiymətlər statistikasında 
orta qiymətlərin müəyyən edilməsinin zəruriliyi meydana çıxır. 
Müxtəlif ticarət obyektlərində eyni əmtəə və xidmətlərin qiymətlərindəki 
fərq adətən onların keyfiyyətindəki və satışdan sonrakı xidmətləri 
(daşınma xərcinin satıcı tərəfindən ödənilməsi, əmtəələrin yararlığına 
zəmanət verilməsi, əmtəənin dəyişdirilməsinin mümkünlüyü və i.a.) 
özündə əks etdirmələri ilə əlaqədar olaraq əmələ gəlir.

Lakin bəzi hallarda eyni əmtəə və xidmətlərin qiymətlərindəki fərq 
onların keyfiyyətində fərqin olması ilə əlaqədar olmur. Məsələn, əhalinin 
bəzi qrupları əmtəələrin bazar qiymətinin yalnız bir hissəsini ödəyə 
bilərlər. Bu zaman müxtəlif əhali qruplarının satınalmalarda xüsusi 
çəkisinin dəyişməsi nəticəsində bu və ya digər əmtəənin orta qiymətinin 
dəyişməsini satışın fiziki həcminin dəyişməsi kimi başa düşmək olmaz. 
Bu, istehlak qiymətləri indeksində əks etdirilməlidir. Bu yanaşmanın 
təcrübədə həyata keçirilməsi üçün böyük həcmdə əlavə informasiya 
toplanmalıdır. Odur ki, onun tətbiq dairəsi hələlik məhduddur.

Əmtəə və xidmətlərin keyfiyyətinin dəyişməsinin ölçülməsi prob
leminin həllini sadələşdirmək olar. Lakin bu, cari və əsas dövrdə qeydiy
yata almaq üçün seçilmiş təmsilçi əmtəələrin texniki-iqtisadi parametrləri 
və satış şərtləri eyni olduqda mümkündür. Müqayisə olunmanın və 
eyniliyin təmin edilməsi üçün “spesiflkləşdirmə”, başqa sözlə, əm
təələrin təsvir edilməsi də daxil olmaqla onların texniki-iqtisadi para
metrləri və xassələri ətraflı şərh olunmalıdır. Lakin həddindən çox 
spesiflkləşdirmə müqayisədə müəyyən çətinliklərə səbəb ola bilər. Belə 
ki, təmsilçi əmtəələrin böyük bir hissəsi müqayisə edilə bilməyən 
vəziyyətdə olduqda onların qiymətlərində müəyyən təshihetmələrin 
aparılması zəruriliyi meydana çıxır.

Qiymət statistikasının nəzəriyyə və təcrübəsində ən mühüm məsə
lələrdən biri də əsas (bazis) dövrün müəyyən edilməsidir. Əsas dövrün
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beş ildən bir dəyişdirilməsi tövsiyə olunur. Çünki belə hesab olunur ki, 
iqtisadiyyatın strukturunda baş verən dəyişikliklər nəticəsində müxtəlif 
əmtəələrin qiymətləri qeyri-bərabər dəyişdiyinə görə əhali qiyməti baha 
olan əmtəələri qiyməti nisbətən ucuz olan əmtəələrlə əvəz edir (məsələn, 
mal əti əvəzinə quş əti alır). İqtisadi ədəbiyyatda bu fenomenə “əvəzet- 
mənin faydalılığı” deyilir. Odur ki, qiymət indeksləri əvəzetmənin 
faydalılığmı özündə əks etdirməlidir. Əks təqdirdə o, öyrənilən hadisəni 
təhrif edə bilər.

İqtisadiyyatın və istehlak xərclərinin strukturunda əhəmiyyətli dəyi
şikliklər baş verdiyi hallarda əsas il kimi hesabat dövründən əvvəl gələn 
ilin götürülməsi məqsədəuyğundur. Bir neçə ili əhatə edən uzun bir dövr 
üzrə qiymətlərin dinamikasını müəyyən etmək üçün isə “zəncirvari 
qiymətlər”dən istifadə olunur. Əsas ilin hər beş ildə bir dəfə dəyişdirildiyi 
nəzərə alındıqda zəncirvari qiymətlərdən istifadə edilməsi labüddür.

Qiymət indekslərini hər ayın məlumatlarına əsasən hesablayarkən 
mövsümi amillərin nəzərə alınması məsələsi meydana çıxır. Bu, onunla 
əlaqədardır ki, bəzi məhsulların (meyvə, tərəvəz və i.a.) qiymətləri 
mövsümdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Odur ki, inflyasiya 
proseslərinin bəzi cəhətlərini (istiqamətlərini) təhlil etmək üçün mövsi- 
milik amilinin qiymət indeksinə təsirini aradan qaldırmaq lazımdır. Ha
zırda mövsimilik amilinin qiymət indekslərinə təsirini müəyyən etməyə 
imkan verən standart kompüter proqramları işlənib hazırlanmışdır.

2.3. Qiymətlər üzərində müşahidənin aparılması

Statistika orqanları əmtəə və xidmətlərin qiymətləri haqqında infor
masiya toplayırlar. Bu, təmsilçi əmtəələr toplusu üzrə seçmə üsulu ilə 
həyata keçirilir. Qiymətlərin səviyyəsi üzərində başdan-başa olmayan bu 
müşahidə metodu beynəlxalq təcrübədə özünü doğrultmuşdur.

Təmsilçi əmtəələr üzrə seçmə toplusunun formalaşdırılması əsas 
kütlənin öyrənilməsi metodunun köməyilə həyata keçirilir. Başqa sözlə, 
kütləvi surətdə istifadə olunan ən tipik əmtəələr seçilir və onların qiyməti 
öyrənilir.

Təmsilçi əmtəələr üzrə seçmə toplusunun formalaşdırılması aşağıdakı 
mərhələlərdən keçir:

1) əsas (baza kimi) götürülən müəssisələrin seçilməsi;
2) təmsilçi əmtəələrin seçilməsi;
3) qiymətlərin və tariflərin qeydiyyatının aparıldığı vaxtın müəyyən 

edilməsi.
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İstehsalçı və istehlakçı indekslərini hesablamaq və s. məqsədlər üçün 
qiymətlər haqqında məlumatların toplanmasından asılı olaraq hər bir 
mərhələnin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Həm də qiymətlər üzərin
də seçmə müşahidəsinin “təmsilçiliyini” təmin etmək üçün vahid meto
doloji yanaşmaya əməl olunmalıdır. Bu, o deməkdir ki, qiymətlər üzə
rində müşahidə eyni müəssisələrdə, eyni vaxtda aparılmalıdır.

Baza müəssisələri dedikdə sənaye, ticarət, tikinti müəssisələri və s. 
nəzərdə tutulur.

Təmsilçi əmtəələrə isə konkret məhsul növləri (marka, artikul) və 
ümumi istehlak xassələrinə malik olan kiçik əmtəə qrupları daxildir. 
Təmsilçi əmtəələr əhali tərəfindən kütləvi istehlak olunan məhsullardan 
ibarət olmalıdır. Adətən təmsilçi əmtəələrin seçilməsi üçün meyar kimi ya 
həmin əmtəənin satışın ümumi həcmində tutduğu xüsusi çəki, yaxud da 
qiymətlər haqqında müntəzəm olaraq məlumat əldə edilməsi imkanı 
götürülə bilər.

Qiymətlərin qeydəalınma vaxtı ayrı-ayrı əmtəələr üzrə bir-birindən 
fərqlənir və ay ərzində qiymətlərin səviyyəsinin dəyişməsinin intensivliyi 
nəzərə almmaqla müəyyən edilir. Qiymətlərin qeydiyyata alınmasının 
əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, bu və ya digər əmtəənin qiyməti həmişə 
eyni vaxtda qeydiyyata alınmalıdır.

Qiymətlər üzərində müşahidə aparılmasının mövcud sisteminə həm
çinin ekspert qiymətləndirmələri, kiçik seçmə metodları, müqavilələrin 
müayinədən keçirilməsi, maliyyə və vergi orqanlarının materiallarından, 
marketinq xidmətinin məlumatlarından və s.-dən istifadə olunması 
daxildir.

2.4. Sosial-iqtisadi hadisələrin təhlilində qiymət indekslərindən
istifadə edilməsi

Qiymət statistikasının göstəricilər sistemi bazar konyunkturunu və 
qiymətlərin dinamikasını səciyyələndirən, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olan və bir-birini tamamlayan göstəricilərin toplusundan ibarətdir.

Bazar konyunkturunun öyrənilməsinə fərdi və orta qiymətlər və 
onların səviyyəsinin müəyyən edilməsindən başlanır.

Fərdi qiymətlər dedikdə, bazarda hər hansı bir konkret əmtəə 
vahidinin dəyər ifadəsində qiymətinin mütləq kəmiyyəti nəzərdə tutulur.

Qiymətlərin orta səviyyəsi isə müəyyən zaman və məkanda yekcins 
(eynitipli) əmtəə qrupları üzrə hesablanan qiymətin ümumiləşdirici göstə
ricisidir.
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Orta qiymətləri hesablamaq üçün orta kəmiyyətin aşağıdakı növlə
rindən istifadə olunur:

1) çəkili hesabi (ədədi) orta kəmiyyət:

xx
Burada: p -  əmtəə vahidinin qiyməti; q -  əmtəənin miqdarı deməkdir. 
Bu, düsturdan çəki kimi əmtəələrin natura ifadəsində miqdarı 

götürüldükdə istifadə olunması məqsədəuyğundur.
2) çəkili harmonik orta kəmiyyət:

j-XA
X~

Burada: pq -  dəyər ifadəsində əmtəə dövriyyəsi deməkdir.
Bu düsturdan çəki kimi əmtəələrin satışı (əmtəə dövriyyəsi) haqqında 

məlumat əsas götürüldükdə istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur.
3) sadə xronoloji orta kəmiyyət:

1 1 
_  ^Pl+P2+P3+- + Pn-l+^Pn

Burada: n -  dövrdəki ayların (günlərin) sayı deməkdir.
Bu düsturdan qeydiyyata alınmış məlumatlar arasındakı intervallar 

bərabər olduqda istifadə edilir.
4) çəkili xronoloji orta kəmiyyət:

Х А ' :
_ X'

Burada: p t - dövr üzrə orta qiymət, t, - dövrdəki ayların (günlərin) 
sayı deməkdir.

Bu düsturdan qeydiyyata alınmış məlumatlar arasındakı intervallar 
qeyri-bərabər olduqda istifadə edilir.

Qiymətlərin ümumiləşdirici göstəricisini hesablamaq üçün 12 adda 
əsas ərzaq məhsullarının dəyərini götürmək olar. Çünki bu məhsullardan 
“həyatın qiyməti”nə xarakteristika vermək üçün istifadə olunur və dövlət
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statistikası tərəfindən müntəzəm olaraq hesablanır.
Ərazilər üzrə əmtəələrin orta qiymətlərini müəyyən edərkən çəki kimi 

əhalinin sayı göstəricisindən istifadə oluna bilər.
Qiymətlərin səviyyəsi göstəriciləri başlıca istehsal-texniki təyinatlı 

məhsul növləri, geniş xalq istehlakı əmtəələri və əhaliyə göstərilən pullu 
xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) arasındakı nisbət göstəricilərini hesab
lamaq üçün əsasdır.

Qiymətlərin səviyyəsi göstəricisi istehlakçıların pul gəlirlərinin 
alıcılıq qabiliyyətini ifadə edən nisbi kəmiyyət kimi, yaxud da 12 adda 
əsas ərzaq məhsulunun dəyərinə əsasən hesablana bilər. Göstərici nisbi 
kəmiyyətlə istehlakçıların pul gəlirlərinin əmtəələrin qiymətinə ip) olan 
nisbəti kimi, hesablanır. 12 adda əsas ərzaq məhsullarının dəyərinin (pq) 
əhalinin pul gəlirlərinə (D) olan nisbəti (ölkə və regionlar üzrə bütün 
əhali, yaxud da ayrı-ayrı sosial qruplar) kimi bir göstərici də hesablanır. 
Bu, əhalinin əlində olan pul gəliri ilə ona lazım olan qida məhsullarının 
dəyəri arasındakı nisbəti müəyyən etməyə imkan verir.

Qiymətlərin səviyyəsi haqqmda fikir söyləmək üçün ən zəruri məsə
lələrdən biri onun tərkibi və strukturunun öyrənilməsidir. Qiymətin tərkib 
ünsürləri arasındakı nisbət bazarın qanunauyğunluqlarına tabedir, vergi 
siyasəti və inzibati tənzimləmə vasitələrinin köməyilə dövlətin təsir 
dairəsindədir.

Qiymətlərin tərkibində ayrı-ayrı ünsürlərin xüsusi çəkisi faizlə və ya 
vahidin hissələri ilə ifadə oluna bilər. Qiymətlərin strukturu göstəriciləri 
adətən topdan və pərakəndə satış, tədarük, əhaliyə göstərilən xidmətlərin 
qiymətləri və tarifləri, smeta dəyəri üzrə ayrı-ayrı məhsul növlərinə görə 
hesablanır.

Konkret qiymət növlərinin strukturu bazar konyunkturundan, 
əmtəənin növündən, ticarət vasitəçilərinin tipindən və s. asılıdır.

Topdan və pərakəndə satış qiymətlərinin təhlil olunması xüsusilə bö
yük əhəmiyyətə malikdir. Sənaye məhsullarının çox böyük hissəsi müəs
sisənin topdansatış qiyməti ilə reallaşdırılır. Bu qiymətə istehsal, nəqliyyat, 
saxlanma xərcləri, vergilər və s. daxildir. Topdansatış qiymətlərinin struk
turunda əsas yeri istehsal xərcləri (xammal, material, yanacaq, enerji xərc
ləri, əsas kapitalın amortizasiyası, əmək haqqı) tutur. Bu xərclərin strukturu 
sənayenin sahələri üzrə bir-birindən fərqlənir. Bu, onların spesifik 
xüsusiyyətlərindən və istehsal şəraitinin müxtəlifliyindən irəli gəlir.

İstehsalçıların topdansatış qiymətlərinə əsasən pərakəndə satış qiy
mətləri formalaşır. Başqa sözlə, onun üzərinə topdan və pərakəndə satış 
ticarətinin xərcləri əlavə olunduqda pərakəndə satış qiymətləri əmələ
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gəlir. Bu əlavələr onunla əlaqədardır ki, ticarət müəssisələri özlərinin 
tədavül xərclərini ödəməli və mənfəət əldə etməlidirlər.

Ayrı-ayrı ünsürlər hesabına qiymətlərin strukturunda baş verən 
dəyişikliklərin intensivliyinə qiymət vermək üçün K.Qatyevin inteqral 
(ümumi) əmsalından və ya Salai indeksindən istifadə etmək olar: 

a) K.Qatyevin inteqral əmsalı:

Əv = £ O ı  -Ур)г

b) Salai indeksi:

Burada: vı və v0 öyrənilən əmtəələrin, yaxud da bir əmtəənin iki dövr 
üzrə qiymətlərinin strukturunu ifadə edən nisbi göstəricilər; n -  qiymətin 
strukturundakı ünsürlərin sayı deməkdir.

Hər iki göstərici 0 (sıfır) ilə 1 arasında dəyişir. Göstərici sıfra nə 
qədər yaxın olarsa, bu, qiymətlərin tərkibindəki fərqin az, əksinə olduqda 
isə çox olması deməkdir. Bunu şərti misalla izah edək. Tutaq ki, 
öyrənilən iki dövr üzrə “A” əmtəəsinin pərakəndə satış qiymətinin 
strukturu haqqmda aşağıdakı məlumat verilmişdir (cədvəl 2.1.). 
________________________  Cədvəl 2.11

Q iym ətin
tərkib

ünsürləri

Ə sas dövr Cari dövr

v o

1 <s 

w  > V!2 v o
, И - v 0

man. v0 man. V ı o

+

Maya
dəyəri

5,00 0,35 6,20 0,34 0,971 0,0001 0,1156 0,1225 0,00021

M üəssisənin
mənfəəti

1,50 0,10 1,55 0,08 0,800 0,0002 0,0064 0,0100 0,01234

Aksiz 2,00 0,14 2,10 0,11 0,786 0,0009 0,0121 0,0196 0,01440
Ə D V 1,80 0,13 2,85 0,16 1,231 0,0009 0,0256 0,0169 0,01070
Vasitəçinin
əlavəsi

1,00 0,07 1,32 0,07 1,000 0,0000 0,0049 0,0049 0,00000

Ticarət
əlavəsi

3,00 0,21 4,33 0,24 1,143 0,0009 0,0576 0,0441 0,00444

Yekunu 14,30 1,00 18,35 1,00 - 0,003 0,2222 0,2180 0,04209

1 Cədvəl aşağıdakı mənbədən götürülmüşdür: Статистика, учебник, под ред. И.И. Елисеевой
М., Проспект, 2008, с. 387. Səh. 376.
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Cədvəldəki məlumatlara əsasən hesablama aparsaq:

Ə v -

İ» =

I 0 ,003  

0 ,2 2 2 2  + 0 ,2 1 8 0
= 0 ,0 8 2 5 ;

0 ,04209 =0,0837 alarıq.

Əldə edilmiş bu göstəricilər il ərzində pərakəndə qiymətlərin tərki
bində əhəmiyyətli dəyişikliklər olmadığını göstərir. Deməli, bunlara 
əsasən həmin əmtəənin bazar konyunkturunda nisbi sabitlik olması 
haqqında fikir söyləmək olar.

Qiymətlərin strukturunun dəyişməsi göstəricisi daha uzun müddəti 
əhatə edən dövr üçün ayrı-ayrı əmtəələr, yaxud da əmtəə qrupları, 
müxtəlif regionların yekcins əmtəə bazarları üzrə hesablana bilər.

Qiymət statistikasının göstəricilər sistemi yalnız qiymətlərin səviy
yəsini deyil, həm də onların dinamikasını xarakterizə edir. Dinamika sıra
larına əsasən qiymətlər haqqmda informasiyanın kompleksli müayinəsi 
mövsümi tərəddüdetmələrin öyrənilməsinə imkan verir.

Qiymətlərin dəyişməsini tədqiq edərkən qiymət indekslərindən 
geniş istifadə olunur.

Qiymət indeksləri müəyyən zaman və məkan çərçivəsində qiymət
lərin dəyişməsini öyrənmək üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Məlum 
olduğu kimi, qiymət indeksinin hesablanması üçün ilk düstur 1738-ci ildə 
fransız iqtisadçısı Dyuto tərəfindən formalaşdırılmışdır. O, qiymətlərin 
dəyişməsinin ümumi göstəricisi kimi qiymət indeksini hesablamaq üçün 
cari dövrdə satılmış ayrı-ayrı məhsulların qiymətləri haqqındakı məlu
matları cəmləyib əsas dövrdəki eyni göstəricinin cəminə bölməklə hesab
lamış və aşağıdakı düsturdan istifadə olunması təklifini irəli sürmüşdür:

I -  I > '

Burada: p\  və p 0 ~ müvafiq olaraq cari və əsas dövrdə məhsul 
vahidinin qiyməti deməkdir.

İtaliya iqtisadçısı Karli isə 1764-cü ildə fərdi qiymət indekslərinə 
əsasən ümumi qiymət indeksinin aşağıdakı düsturla hesablanmasını təklif 
etmişdir:
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X —  vt = ^  Po _ E 1p*-v “n n
Burada: ip -  ayrı-ayrı əmtəələr üzrə qiymət indeksləri deməkdir. 
Yalnız XIX əsrin axırlarında qiymət indeksinin aşağıdakı iki düsturu 

işlənib hazırlanmış və onlardan demək olar ki, bütün ölkələrdə istifadə 
edilir.

1)1P =
y,Po<h

;2 ) ip = E pm
£ P o<7o

Birinci düsturun müəllifi alman statistiki H.Paaşe, ikincininki isə 
onun həmvətənlisi E.Laspeyresdir.

Göründüyü kimi, çəki kimi Paaşe düsturunda cari dövrdə, Laspeyres 
düsturunda isə əsas dövrdə satılmış məhsulların miqdarı (müvafiq olaraq 
qı və q0) götürülür. Bu indekslər nəticə etibarilə bir-birinə uyğun gəlmir. 
Bu, onunla izah edilir ki, həmin indekslər müxtəlif iqtisadi məzmuna 
malikdirlər. Belə ki, Paaşe indeksi “məhsulların qiymətləri əsas dövrə 
nisbətən cari dövrdə nə qədər bahalaşmış və ya ucuzlaşmışdır?” sualına 
cavab verdiyi halda, Laspeyres indeksi “əsas dövrdə satılmış məhsullar 
cari dövrün qiymətlər ilə qiymətləndirilsəydi bu, əsas dövrdə əmtəələrin 
qiymətlərinin neçə dəfə artmasına və ya azalmasına səbəb ola bilərdi?” 
sualına cavab verir.

Qiymət indeksinin hesablanması təcrübəsinə arxalanaraq demək olar 
ki, Paaşe düsturu ilə hesablanan qiymət indeksi inflyasiya sürətinin 
azalması, Laspeyres düsturu ilə hesablanan qiymət indeksi isə əksinə, 
inlfyasiya sürətinin artması meyili ilə səciyyələnir.

Amerika iqtisadçısı İ.Fişer Paaşe və Laspeyresin aqreqat indekslərinə 
əsaslanaraq özünün aşağıdakı indeksini formalaşdırmışdır:

t _ IE p M . E  PM
P İ Z  Po* I > 0 « 0

Fişerin təklif etdiyi bu düsturdan fiziki həcm indeksini hesablamaq 
üçün istifadə etmək mümkündür. Bu zaman onu aşağıdakı kimi yazmaq 
olar:

£ g ,P l  . XffıPo 
X ?0 Pl X^o Po
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Bu düsturlar həndəsi orta kəmiyyəti xatırladır. Həm də qeyd etmək 
lazımdır ki, onların bir əsas çatışmazlığı vardır. Bu, ondan ibarətdir ki, 
onun konkret iqtisadi məzmunu yoxdur. Belə ki, Laspeyres və Paaşenin 
aqreqat indeksindən fərqli olaraq Fişerin təklif etdiyi indeksin düsturunda 
kəsrin surəti ilə məxrəci arasındakı fərq qiymətlərin, yaxud da 
məhsulların fiziki həcminin dəyişməsi nəticəsində heç bir real qənaəti (və 
ya itkini) göstərmir. Fişer öz düsturunu ideal düstur adlandırmışdır. Onun 
fikrincə düsturun ideallığı ondadır ki, əsas və cari dövrün yerini 
dəyişdirdikdə ilkin indeksin tərs kəmiyyəti almır. İstənilən fərdi indeks 
isə bu şərtə cavab verir. Məsələn, məlum olduğu kimi fərdi qiymət 
indeksinin düsturu aşağıdakı kimidir:

Buna əsasən qiymət indeksinin tərs kəmiyyəti aşağıdakı kimi 
müəyyən edilir:

L  = p±
ip Pı

Bu indeksləri bir-birinə vurduqda “1” (vahid) almır:

£ l . p± = \
Po Pı

Fişerin təklif etdiyi qiymət indeksi bu şərti ödəyir:

IE pm  X ä ^ö~ IX po* . E  p m  
i Em, E то İ E pm E pm

Fişer indeksindən təcrübədə çox nadir hallarda istifadə olunur. Çünki 
bu indeksdən istifadə olunduqda hesablamalar mürəkkəbləşir və iqtisadi 
hadisənin izah olunması çətinləşir. Bu düsturdan uzun müddəti əhatə 
edən zaman kəsiyində məhsulların strukturu və tərkibində baş verən 
dəyişiklikləri ifadə edən meyillər nəzərə almmqala qiymət indeksi 
hesablandıqda istifadə edilir.

Statistikada yuxarıda nəzərdən keçirilən indekslərdən başqa, az da 
olsa digər indekslərdən də istifadə olunur.

Bunlardan biri aşağıdakı düsturla hesablanan Ecvort-Marşallm
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qiymət indeksidir.
i _ o + g»)
p 2]Po(?o+ 4ı)

Bu indeks cari və əsas dövrlərdə satışın orta həcmi şəraitində 
qiymətlərin dinamikasını göstərir. Təəssüf ki, burada çəki kimi heç bir 
iqtisadi məzmuna malik olmayan şərti əmtəə dövriyyəsindən istifadə 
edilir. Bundan başqa, Paaşe indeksinin hesablanmasında olduğu kimi 
operativ informasiya alınmasında çətinliklər yaranır.

Ecvort-Marşall indeksinin düsturundan başqa bir indeksin -  
qiymətlərin məkan və ərazilər üzrə müqayisəsi indeksinin hesablanması 
üçün istifadə edilə bilər:

t _  IX  (g., + ge,)
P ЦРв,(ЯА1+Чя )

Yuxarıda nəzərdən keçirilən aqreqat indekslərlə yanaşı, fərdi və 
orta qiymət indekslərindən də geniş istifadə olunur.

Fərdi qiymət indeksi hər hansı bir əmtəənin (xidmətin) qiymətinin di
namikasını xarakterizə edir və iki üsulla, yəni əsas dövrə görə və zəncir- 
vari qaydada hesablana bilər. İndekslər əsas dövrə görə hesablandıqda 
məlumatlardan biri (adətən birincisi) baza kimi götürülür və ondan sonra 
gələn göstəricilər ayrı-ayrılıqda onunla müqayisə edilir. Zəncirvari 
indekslər isə sıradakı hər sonrakı göstərici özündən əvvəl gələn göstərici 
ilə müqayisə edilməklə hesablanır. Bu prinsipdən istifadə etməklə fərdi 
qiymət indekslərini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:

a) əsas dövrə görə hesablanan fərdi qiymət indeksləri:

£ - A A  A A v ə l a .
Po Po Po Po Po

b) zəncirvari üsulla hesablanan fərdi qiymət indeksləri:

və i.a.
Po Pi Pi Pi P4

Bu düsturlarda: po -  əsas dövrdə, p x, p 2, p2 və i.a. hər sonrakı dövrdə 
məhsul vahidinin qiyməti deməkdir.

Zəncirvari indeksləri bir-birinə vurduqda əsas dövrə görə hesablanan 
müvafiq indeks alınır. Belə ki,
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— ■ £2. = Eı. yaxud da £l  . £2.. £l  =
Po Pı Po Po Pı P2 Po

Fərdi qiymət indekslərindən orta indekslərin hesablanmasında 
geniş istifadə olunur. Məlum olduğu kimi, aqreqat indekslər yalnız 
hesabı orta, yaxud da harmonik orta indekslərə çevrilə bilər. Bununla 
əlaqədar olaraq orta indekslər iki yerə bölünür: 1) hesabi orta indekslər; 
2) harmonik orta indekslər.

Aqreqat qiymət indeksinin hesabi orta indeksə çevrilməsini nəzərdən 
keçirək. Məlum olduğu kimi, fərdi və ümumi (aqreqat) qiymət indeksinin 
düsturları aşağıdakı kimidir:

ip~ —  (fərdi) 
Po

1p v (aqreqat)

Fərdi qiymət indeksinin düsturuna əsasən ipo = p\ yazmaq olar. 
Deməli, ümumi qiymət indeksinin düsturunda kəsrin surətindəki p x -  in 
əvəzinə ipo yazmaq olar. Onda ümumi qiymət indeksinin düsturu 
aşağıdakı şəkli alacaqdır:

tp V-'
2^Po4ı

Bu düsturdan adətən əsas dövrün qiymətləri ilə cari dövrdə istehsal 
edilmiş və ya satılmış məhsulların dəyəri (poqx) haqqında məlumat 
olduqda istifadə edilir. Yalnız bu zaman hesabi orta indeksin nəticəsi 
aqreqat indeksin nəticəsinə bərabər ola bilər.

Aqreqat indeks yalnız hesabi orta indeksə deyil, həm də harmonik 
orta indeksə çevrilə bilər. Bu indeksdən istifadənin zəruriliyi onunla 
əlaqədardır ki, bəzi hallarda qiymət indeksinin çəkisinin (cp) qiyməti və 
ya hesabat (cari) dövründə satılmış məhsulların miqdarı haqqında 
məlumat olmur. Aqreqat indeksin harmonik indeksə çevrilməsini qiymət 
indeksinin misalında nəzərdən keçirək. Məlum olduğu kimi, fərdi qiymət

indeksini hesablamaq üçün i - —  düsturundan istifadə edilir. Bu düstura
Po

əsasən po = — yazmaq olar. Bu bərabərlikdən istifadə etməklə aqreqat
i
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qiymət indeksinin düsturunda kəsrin məxrəcindəki po~ı - p ! -lə əvəz 

etsək, surətini isə olduğu kimi saxlasaq qiymət indeksinin bizə məlum 

olan ümumi düsturunu (İp = ) aşağıdakı kimi yaza bilərik:

t  _
Ь  1

Bu, fərdi qiymət indekslərinin tərs ədələrindən ( -) hesablanan

harmonik orta qiymət indeksinin düsturudur. Bu indeks hesablanarkən 
çəki kimi hesabat dövründə dəyər ifadəsində əmtəə dövriyyəsinin həcmi 
-  hesabat dövrünün qiymətləri ilə hesabat dövründə əmtəə dövriyyəsi 
iq\P\) götürülür. Buna əsasən demək olar ki, harmonik orta indeks ümumi 
qiymət indeksinin çevrilmiş formasıdır. Onun iqtisadi cəhətdən əsaslan
dırılması da bununla əlaqədardır.

Aqreqat indekslərin hesabi və harmonik orta indekslərə çevrilməsini 
nəzərdən keçirdikdə çəki kimi mütləq kəmiyyətlərdən istifadə olundu
ğunu qeyd etmişdik. Lakin bu indeksləri topluda ayrı-ayrı əmtəələrin və 
ya əmtəə qruplarının tutduqları xüsusi çəkiyə əsasən də hesablamaq olar. 
Bu zaman indekslərin düsturları aşağıdakı kimi olacaqdır, 

a) hesabi orta qiymət indeksi:

. 2  

' 2
b) harmonik orta qiymət indeksi:

Əmtəə (xidmət) qrupları üzrə orta qiymətlər çoxsaylı amillərin təsiri 
ilə formalaşır. Quruluş dəyişikliklərinə təsir edən əsas amillər 
aşağıdakılardır: yeni əmtəələrin bazara çıxarılması köhnə əmtəələrin isə 
satışdan götürülməsi, qiymətləri müxtəlif olan əmtəələrin xüsusi çəkisinin 
dəyişməsi; əmtəələrin ayrı-ayrı ərazilərdə yerləşdirilməsində baş verən 
dəyişikliklər; qiymətlərin mövsümdən asılı olaraq dəyişməsi və i.a. Ona 
görə də bütün hallarda qiymətlərin dinamikasına xarakteristika vermək
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üçün orta qiymətlərdən istifadə edilə bilməz.
Yekcins məhsullar üzrə orta qiymətlərin dinamikasını təhlil edərkən 

sabit və dəyişən tərkibli, habelə struktur dəyişiklikləri indekslərindən 
istifadə olunur:

1) Sabit tərkibli qiymət indeksi:

T - TsPı^ı .
РшЬ,1 V  и  Л ’

terk. Z j P w i

2) Dəyişən tərkibli qiymət indeksi:

t
t* dəyişən 
tərk. y\ £ ? ı  ’ £<7o

3) Struktur dəyişikliyini ifadə edən qiymət indeksi:

P  struk 'S T  ■ V-1 >
dəyiş. /i?0

Bu indekslər arasında aşağıdakı qarşılıqlı əlaqə vardır:

dəyişən sabit stnık.
terk. tərk. deyiş .

Orta qiymət indekslərinin hər hansı bir əmtəənin, əmtəə qruplarının 
qiymətlərini öyrənərkən müxtəlif ərazilər və subbazarlar üzrə də 
hesablanması məqsədəuyğundur. Bu zaman struktur dəyişiklikləri indeksi 
əmtəələrin keyfiyyətinin, əmtəə kütləsinin yenidən bölgüsünün, satışın 
quruluşunun və əhalinin pul xərclərinin dəyişməsini əks etdirir. Bunları 
şərti misalla aydınlaşdırmaq olar. Tutaq ki, iki bazarda almanın satışı 
haqqmda aşağıdakı məlumat verilmişdir (cədvəl 2.2).

Cədvəl 2.2

Sub
bazarlar

I rüb II rüb Satışın strukturu,
%

Satışın  
həcm i, 
min kq

____ qo

1 kq-ın 
qiym əti, 

man.
_  Po

Satışın 
həcm i, 
m in kq 

qı

1 kq-m  
qiym əti, 

man. 
Pı

Яо Ях

5 > .

A 36 2,0 27 2,2 66,7 36,0
В 18 2,5 48 2,2 33,3 64,0

Yekunu 54 - 75 - 100,0 100,0
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Rüblər üzrə almanın orta satış qiymətini hesablayaq:

" J 2 - 3 6 )  + (2,5̂ 1 1 7  m
Po 3 6  + 18 54

- = ,(2 ;2 - 2 7 )  + ( 2 Д -4 8 )  = 165 = a n /k  

Pl 2 7  + 48  75

t = ^  = 1,0138 və ya 101,38%
P  dəyişən 0  1 7

tərk. ^ 1 f

Deməli, almanın orta satış qiyməti birinci rübə nisbətən ikinci rübdə 
iki bazar üzrə birlikdə 1,38% artmışdır.

f -  1 _  165
İ M  (2,0-27) + (2,5-48)

—  = 0,9482 (-5,18%) 
174

t = ^ M l : = 1 I İ :2,17=1,0691 (+6,91%)
"  I > ,  75

Hesablama nəticəsində əldə edilmiş göstəricilərə əsasən demək olar 
ki, satışın həcminin yenidən bölgüsü struktur dəyişikliklərinin təsiri ilə 
müşayiət olunmasaydı almanın orta satış qiyməti 5,18% aşağı düşər, 
satışm strukturunun dəyişməsi isə orta qiymətin 6,91% artmasına səbəb 
ola bilərdi. Hər iki amilin eyni vaxtda təsiri ilə almanın orta satış qiyməti 
1,38% artmışdır.

2.5. İstehlak qiymətləri indeksinin mahiyyəti və hesablanması
(beynəlxalq standart)

Əmək haqqının, pensiyaların və digər pul gəlirlərinin dəyişməsi ilə 
əlaqədar əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, yaxud da aşağı düşmə
sini yalnız istehlak qiymətləri indeksinə əsasən düzgün qiymətləndirmək 
olar. Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyimizin ilk dövrlərində isteh
lak qiymətlərinin dinamikası əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş, inflyasiya 
prosesləri sürətlənmişdi. Bunlar əmtəə və xidmətlərin qiymətləri üzərində 
müşahidə aparılması və onun təhlil olunması üçün yeni metodlardan 
istifadə edilməsini zəruri edirdi. Digər tərəfdən, bir halda ki, ölkəmiz 
dünyada gedən qloballaşma prosesinə qoşulmuş və inteqrasiya əlaqələ
rində fəal iştirak edir, deməli, makroiqtisadi göstəricilər sistemi də milli
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hesablar sisteminə uyğunlaşdırılmalı idi.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, MHS-ə keçilməsi sadəcə olaraq bir 

statistik göstəricilər sisteminin başqa bir göstəricilər sistemi ilə əvəz 
edilməsi demək deyildir. Bu, makroiqtisadi və tənzimləmə ilə əlaqədar 
aparılan bütün işlərin əsaslı surətdə yenidən qurulması deməkdir. Deməli, 
beynəlxalq standartlara keçilməsini sadəcə olaraq ölkədə uçot və hesabat 
sisteminin dəyişdirilməsi kimi təsəvvür etmək düzgün deyildir. Odur ki, 
müstəqilliyimizin ilk illərindən bu sahədə yeniləşdirmə proseslərinə “start 
verilmişdir”. Bunlardan biri də ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını ifadə 
edən əsas göstəricilərdən biri olan istehlak qiymətləri indeksinin (İQİ) 
hesablanmasıdır. Bu məqsədlə ölkə ərazisində istehlak bazarlarında əm
təələrin qiymətləri haqqmda məlumat toplanır. Hökumət istehlak qiymət
ləri indeksinə əsasən maliyyə, pul tədavülü sahəsində daxili siyasətdə 
dəyişikliklər edir, əhalinin müxtəlif qruplarının gəlirlərini indeksləşdirir, 
istehlak bazarlarında inflyasiyanın səviyyəsini qiymətləndirir və i.a.

IQİ-ni hesablamaq üçün qiymətlər haqqında informasiya ilə yanaşı, 
əhalinin gəlirləri və xərcləri barədə də məlumatdan istifadə olunur. Bu 
məlumatlar ev təsərrüfatları büdcələrinin müayinəsi yolu ilə əldə edilir.

Qiymətlər haqqmda informasiya bütün mülkiyyət növlərinə məxsus 
olan ticarət müəssisələri və xidmət sahələri, həmçinin satış (xidmət) 
yerlərində fiziki şəxslər üzrə toplanır.

Qiymətlərin qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının bütün region
ları üçün vahid şəkildə qəbul edilmiş, əhali tərəfindən daha çox isteh
lak edilən təmsilçi mallar (xidmətlər) dəsti üzrə aparılır. Bu dəst 
“istehlak səbəti” adlanan ifadə altında formalaşır. İstehlak səbətinin 
tərkibinə 565 adda təmsilçi mallar (xidmətlər) daxildir ki, onlardan da 
151-i ərzaq məhsulları, 1-i tütün məmulatları, 302-i qeyri-ərzaq mal
ları, 111-i isə xidmətlərdir. “Mallar (xidmətlər) dəsti” qiymətlər haq
qında məlumatların müqayisə oluna bilməsini təmin etmək məqsədilə 
təmsilçi əmtəələrin (xidmətlərin) zəruriliyi və mövcudluğunun sabitliyi 
prinsipi əsasında formalaşdırılır. Əlavə dəyər vergisi, aksizlər və digər 
dolayı vergilər nəzərə alınmaqla faktiki satılmış əmtəə və xidmətlərin 
qiymətləri qeyd olunur.

Qiymət və tariflərin uçotu seçmə yolu ilə müəyyən edilmiş yaşayış 
məntəqələri üzrə aparılır. Şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri 
seçilərkən onların ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında və coğrafi 
vəziyyətində, istehlak bazarlarının əmtəələrlə zənginliyində oynadığı rol 
nəzərə alınır. Qiymətlər üzərində müşahidə yalnız şəhər yerlərindəki 
istehlak bazarlarında aparılır. Bu, onunla əlaqədardır ki, kənd yerlərində
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qiymətlərin qeydiyyatının aparılması böyük məbləğdə xərc tələb etdiyim 
və digər çətinliklərə səbəb olduğuna görə məqsədəuyğun deyildir. Digər 
tərəfdən hesablamalar göstərir ki, kənd yerlərindəki istehlak qiymətlərinin 
dinamikası şəhərlərdəki eyni göstəricidən demək olar ki, fərqlənmir.

Yuxarıda göstərilən əmtəə və xidmətlər dəsti üzrə qiymətlərin qey
diyyatı yalnız iri şəhərlərdə hər həftə, seçilmiş bütün yaşayış mən
təqələrində isə hər ay aparılır. Bundan başqa, bütün əmtəə və xidmətlər 
dəstindən 12 ən mühüm ərzaq məhsulları xüsusi olaraq ayrılır. Bu 
məhsulların qiymətləri iri şəhərlərdə hər həftə qeyd oluna bilər.

Dövlət Statistika Komitəsi İQİ-ni bir neçə variantda hesablaya bilər. 
Bunlardan biri yuxarıda göstərilən sayda bütün əmtəə və xidmətlər dəstini 
əhatə etməklə ümumi İQİ-nin hesablanmasıdır. Digəri yaşamaq üçün bir 
o qədər də vacib olmayan əmtəələr (zinət əşyaları, yüngül minik maşın
ları və i.a.) nəzərə alınmadan həmin əmtəə və xidmətlər dəsti üzrə 
hesablanan İQİ-dir. İQİ gəlirləri müxtəlif olan əhali qrupları (10 ailənin 
desil qrupu) üzrə hesablana bilər. Bunlarla yanaşı, yaşayış minimumunun 
dəyəri ərzaq, qeyri- ərzaq məhsulları və pullu xidmətlərin dəyəri üzrə də 
ümumi qiymət indeksləri müəyyən olunması məqsədəuyğundur.

İQİ aşağıdakı ardıcıllıqla hesablanır: əvvəlcə aşağıdakı düsturla 
şəhər, yaxud da rayon üzrə əmtəələrin (xidmətlərin) fərdi qiymət 
indeksləri müəyyən olunur.

Burada: pj və p 0 - cari və əvvəlki (əsas) dövrdə (ayda) hər bir əmtəə
(xidmət) üzrə ayrılıqda sadə hesabi orta kəmiyyət kimi hesablanmış orta 
müqayisəli qiymət deməkdir.

Başqa sözlə, hər dövr üzrə orta qiymət aşağıdakı kimi müəyyən 
edilir:

Z müxtəlif ticarət nöqtələrində
____P________qeydə alınmış qiymətlərin cəmi______

n qeydiyyatın aparıldığı ticarət nöqtələrinin sayı

Müqayisəli qiymət dedikdə, eyni bir ticarət (xidmət) müəssisəsində 
qeyd edilmiş keyfiyyətcə eyni bir əmtəənin (xidmətin) qiyməti nəzərdə 
tutulur.

Müşahidədə iştirak edən şəhərlər üzrə müəyyən edilmiş fərdi
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qiymətlərə əsasən (ərazi üzrə “çəki”lər nəzərə alınmaqla) ayrı-ayrı 
əmtəələr, əmtəə və xidmət qrupları üzrə regionlar və ölkə üzrə ümumi 
indekslər hesablanır. “Çəki” kimi ilin əvvəlinə əhalinin ümumi sayında 
müayinə aparılan ərazidə yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi göstəricisindən 
istifadə olunur.

Bundan sonra regionlar və ölkə, habelə əmtəə və xidmətlər üzrə 
hesablanmış ümumi indekslər və əhalinin istehlak xərclərində həmin 
məhsulların əldə edilməsinə sərf olunan xərclərin xüsusi çəkisi nəzərə 
alınmaqla, ərzaq məhsulları, qeyri-ərzaq və xidmətlər, həmçinin iqtisadi 
rayonlar və ölkə üzrə bütövlükdə İQİ hesablanır.

Ümumi İQİ-ni hesablamaq üçün Laspeyresin aşağıdakı yeniləş- 
dirilmiş düsturundan istifadə edilir:

PnjZ r ’Po/ü 
t — Pqj_____

p " /0 Х р , ч ,

Burada: p  -  “/ ’ əmtəəsinin əsas dövrdəki qiymətini; pn -  у  
əmtəəsinin dövrdəki qiymətini; qo -  у  əmtəəsinin əsas dövrdəki 
miqdarını; p0j q0j -  у  əmtəəsinə əsas dövrdə sərf olunmuş xərcləri 
göstərir.

İQİ hər sonrakı ayı özündən əvvəlki ayla, keçən ilin müvafiq ayı və 
dekabr ayı ilə, həmçinin ilin əvvəlindən artan yekunun keçən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisə etməklə hesablanır. Eyni əmtəələr haqqında 
məlumatlar saxlanmaqla (rüb, yarımil, ilin əvvəlindən sonra, keçən dövr) 
uzun bir dövr üzrə İQİ-ni müəyyən etmək üçün zəncirvari metoddan 
istifadə olunur.

Beləliklə, İQİ aşağıdakı ardıcıllıqla hesablanır: 1) əvvəlcə bütün 
ticarət şəbəkəsini əhatə edən ayrı-ayrı əmtəələr üzrə fərdi indekslər 
müəyyən edilir; 2) əmtəə qrupları üzrə indekslər müəyyənləşdirilir; 3) 
ölkə üzrə ümumi İQİ hesablanır.

Laspeyres indeksinin düsturu ilə hesablanan İQİ-nin bir əsas nöqsanı 
vardır. Bu, ondan ibarətdir ki, İQİ-nin hesablanmasında “çəki” kimi 
ailənin istehlak xərclərinin əsas dövrdəki strukturundan istifadə olunur. 
İqtisadiyyatda qeyri-sabitlik olduqda əhalinin istehlak xərcləri il ərzində 
labüd olaraq dəyişir. Bunu 2.3 cədvəlindən aydın görmək olar.
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Cədvəl 2.3
Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
istehlak xərclərinin strukturu (%-lə)1

İstehlak xərcləri
i l l ə r

2000 2005 2010 2011 2012

Cəmi 100 100 100 100 100

о cümlədən: 
ərzağa 53,7 56,9 48,2 47,6 43,2
qeyri-ərzaq məhsullarının 
alınmasına

15,6 12,6 15,2 14,4 16,2
alkoqollu içkilərə 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
xidmətlərə 30,1 29,9 36,1 37,5 40,1

2.3 cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, 2000-2012-ci illərdə 
istehlak xərclərinin tərkibində ərzağın xüsusi çəkisi 53,7%-dən 43,2%-ə 
enmiş və ya 10,5 bənd aşağı düşmüş, qeyri-ərzaq məhsullarmınkı 15,6 %- 
dən 16,2%-ə yüksəlmiş və ya 0,6 bənd artmış, xidmətlərin xüsusi çəkisi 
isə 30,1%-dən 40,1%-ə yüksəlməklə 10 bənd artmışdır.

“Ət və ət məhsulları” əmtəə qrupunun timsalında İQİ-nin sadələşdi
rilmiş sxemlə hesablanmasını şərti misalla aydınlaşdıraq. Tutaq ki, “X” 
şəhərinin beş inzibati rayonu üzrə aparılan müşahidə nəticəsində “quş 
əti”nin müqayisəli orta qiymətləri haqqında aşağıdakı məlumat əldə 
edilmişdir (cədvəl 2.4).

Şəhər üzrə quş ətinin qiymətinin orta hesabla dəyişməsini indeks 
vasitəsilə müəyyən etmək olar. Məsələn, yanvar-dekabr aylarında qiymət 
indeksi belə hesablanır:

İPVo -  J^ip, • d, = 0 ,996  ■ 0,155 + 1,004 • 0 ,233  + 0 ,996  ■ 0,174 +

+ 1,002 • 0,168 + 1,009 • 0 ,2 7 0  = 1,002 v ə  ya  100,2%

Şəhər üzrə bütövlükdə qiymətlərin cəmini müqayisə etməklə də bu 
nəticəyə gəlmək olar:

/ -  —  -1,002 və ya 100,2%
Pm 45 ,3

1 Azərbaycanın statistik göstəriciləri. 2010. B., “Səda” nəşriyyatı 2010., s. 165 və 2013, s. 168
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Cədvəl 2.4
“Quş əti” üzrə orta pərakəndə satış qiymətləri və qiymət indekslərinin

hesablanması1

R
ay

on
la

r

Ə
ha

lin
in

 
xü

su
si

 ç
ək

is
i 

(d
i)

1 kq-m qiym əti, manat Fərdi qiym ət indeksləri

K eçən
ilin

dekabr

(Po)

C a r i  i l

lP 1/0 ‘p 2/1 * P  3 / 2 , -p  3 / 0yanvar
(Pl)

fevral
(Pz)

mart
(Рз)

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,155 4,52 4,50 4,54 4,58 0,996 1,009 1,009 4 3 1 1 4
2 0,233 4,50 4,52 4,56 4,60 1,004 1,009 1,009 1,022
3 0,174 4,55 4,53 4,58 4,59 0,996 1,011 1,002 1,009
4 0,168 4,60 4,61 4,62 4,63 1,002 1,002 1,002 1,006
5 0,270 4,51 4,55 4,56 4,60 1,009 1,002 1,009 1,020
E 1,000 4,53 4,54 4,57 4,58 1,002 1,007 1,002 1,011

Tutaq ki, “ət və ət məhsulları” qrupunun digər əmtəələri üzrə də 
aşağıdakı qiymət indekslərinin nəticələri məlumdur: mal əti 1,042 
(2,5%); qoyun əti -  1,062 (1,8%); donuz əti -  1,035 (12,0%); ətdən 
hazırlanmış yarımfabrikatlar -  1,060 (1,1%); yumru xəngəl -  1,022 
(2,0%); əlavə məhsullar -  1,015 (2,0%). Mötərizədə «ət və ət məhsulları» 
qrupu üzrə bütövlükdə əsas dövrdə istehlak xərclərinin tərkibində xüsusi 
çəkisinin 27,2% və ayrı-ayrı əmtəələr üzrə müvafiq olaraq 
2,5+1,8+12,0+1,1+2,0+2,0% olduğu şərti rəqəmi göstərilmişdir (quş 
ətinin xüsusi çəkisinin 5,8%-ə bərabər olduğu fərz edilir).

Bu məlumatlara əsasən yanvar-dekabr ayları üçün ət və ət məhsulları 
üzrə ümumi İQİ aşağıdakı kimi hesablanır:

r ( 1,002-5,8)+(1,042-2,5)+( ],062-l,8)+(1,035-12)ı p = —  +

. (1,060-1,l ) + ( 1,022-2,0 h ( 1,015-2,0) 27,9882
+ 27,2 ‘ 2 7 j ~  = 1°2'9/n

Bu, o deməkdir ki, qiymətlər dekabr ayına nisbətən yanvar ayında 
orta hesabla 2,9% artmışdır. 2.4 cədvəlinin axırıncı qrafasındakı (sütun- 
dakı) indeksləri zəncirvari metoddan istifadə etməklə də almaq olar.

İQİ sistemində hər ay yaşayış minimumunun dəyəri indeksi

1 Cədvəl müəyyən dəyişikliklər edilməklə aşağıdakı mənbədən götürülmüşdür: Статистика, 
учебник, подред. И.И. Елисеевой М , Проспект, 2008, с. 387.
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hesablanır ki, buna həm də həyatın dəyəri indeksi deyilir. Yaşayış (fi
zioloji) minimumunun dəyəri 12 ən mühüm ərzaq məhsulunun dəyərinə 
əsasən müəyyən edilə bilər. Bu minimum qida istehlakı normasına uyğun 
gəlir. İstehlak səbətinə daxil edilən yaşayış minimumu əmtəələrinin 
seçilməsi həmçinin onunla əlaqədardır ki, həmin əmtəələr Azərbaycan 
Respublikasının bütün ərazisində daim satışda olur. Bu şərt öz növbə
sində yaşayış minimumu dəyəri dinamikasının əsaslandırılmış şəkildə 
təhlil olunmasıra imkan verir.

Həyatın dəyəri dinamikasının pul gəlirlərinin dinamikası ilə eyni 
vaxtda təhlili nəinki istehlak bazarının vəziyyətini, həm də əhalinin həyat 
səviyyəsini xarakterizə etməyə imkan verir.

2.6. İstehsalçı qiymətləri indeksləri və onların hesablanması

İstehsalçı bazarlarında müxtəlif məhsul növlərinin qiymətləri üzərin
də müşahidənin aparılması sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, yük nəqliy
yatı, rabitə və s. sahələrdə qiymətlərin və tariflərin dinamikasının öyrənil
məsinə imkan verir. Dinamika, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan isteh
salçıların qiymət indekslərinin hesablanması əsasında öyrənilir. İstehsalçı 
qiymətləri indekslərindən ayrı-ayrı sahələrin müəssisələrində qiymətlərin 
dəyişməsini öyrəndikdə, əsas fondları qiymətləndirdikdə, icarə haqqının 
dərəcələrini yenidən nəzərdən keçirdikdə, ÜDM-in deflyatoru indeksini 
hesabladıqda, əmtəə bazarlarında inflyasiyanın səviyyəsini «ölçdükdə» və 
b. hallarda istifadə olunur.

Sənaye məhsulları istehsalçılarının qiymət indeksləri bir neçə 
mərhələdə seçmə metodundan istifadə olunmaqla hesablanır. Əvvəlcə 
baza müəssisələri və təmsilçi əmtəələr seçilir və onlara əsasən 
qiymətlərin üzərində müşahidə aparılır. Mülkiyyətin müxtəlif formaları 
və müəssisələrin həcmi nəzərə alınmaqla sənayenin bu və ya digər 
sahəsində daha tipik olan müəssisələr müəyyənləşdirilir.

Təmsilçi əmtəələr əvvəlcə ölkə səviyyəsində müəyyən olunur, sonra 
onun tərkibi regional statistika orqanları tərəfindən dəqiqləşdirilir. Adətən 
təmsilçi əmtəəni seçərkən meyar kimi onun əmtəəlik məhsulda və ya 
əlavə dəyərdə xüsusi çəkisi göstəricisindən (təqribən 50%) istifadə edilir.

Qiymət indekslərinin hesablanmasının ən mürəkkəb mərhələsi qiy
mətlərin qeyd edilməsi qaydasının müəyyən olunmasıdır. Hesabatda 
qiymətlər haqqında məlumat olmadıqda xüsusi müşahidə təşkil olunur. 
Hesabat ayında istehsal olunmuş və yüklənib göndərilmiş məhsulların 
faktiki qiymətləri (topdansatış qiymətinə daxil edilməyən dolayı vergilər
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nəzərə alınmadan) qeyd edilir. Qeyd edilən qiymətlərin müqayisə olun
masında müəyyən çətinliklər meydana çıxa bilər və çıxır. Bu, adətən bu
raxılan məhsulların çeşidinin yeniləşdirilməsi, istehsalın mövsümi xarak
ter daşıması və s. əlaqədar olaraq baş verir. Bununla birlikdə qeyd etmək 
lazımdır ki, təmsilçi əmtəələrin, istehlakçıların və sövdələşmə şərtlərinin 
sabitliyi hesablanan indekslərin dəqiqliyini təmin edən başlıca şərtdir.

İstehsalçıların qiymət indeksləri iqtisadiyyatda -  qeyri-sabitlik 
olduqda zəncirari metodla hesablanır. Baza qiyməti kimi bir qayda olaraq 
əvvəlki ilin dekabr ayının qiymətləri götürülür.

Müşahidə aparmaq üçün seçilmiş əmtəələr üzrə əvvəlki ay və keçən 
ilin dekabr ayı ilə müqayisə olunmaqla cari aym fərdi qiymət indeksləri 
hesablanır:

,• - J L . - İ  -  Pt - Pt ■ Pt-ı1 Pt/t-l ’ l Pt/0 ~  ~
Pt-ı Po Pı-l Po

Yəni: **,0 = V ,, Л,.,,, (zəncirvari)
Bu fərdi indekslərin bazasında iriləşdirilmiş əmtəə qrupları, sənaye

nin sahələri və yarımsahələri üzrə ümumi qiymət indeksləri müəyyən 
edilir.

Əsas və cari dövrdə istehsal şəraiti sabit olmadıqda aşağıdakı 
Laspeyres indeksinin düsturundan istifadə olunur: 

a) əvvəlki ayla müqayisə aparıldıqda:

İ pt/t-l

w0

•w0

Burada: w0 -  əsas dövrdə məhsulun dəyəri; yəni W(~poq0', ip -  ayrı- 
ayrı sahələr üzrə qiymət indeksləri; к -  sahələrin sayı deməkdir, 

b) əvvəlki ilin dekabr ayı ilə müqayisə aparıldıqda:

^  Pm  ~  ^  pt-1/0 I  /v ,- /

Əmtəə növləri və qrupları üzrə hesablama apararkən bazis çəkisi kimi 
bu məhsulların əsas dövrün orta illik qiymətləri ilə müəyyən olunan 
dəyəri haqqında məlumatlardan istifadə edilir. İndeksləri iriləşdirilmiş
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əmtəə qrupları və bütövlükdə sənaye sahələri üzrə hesabladıqda bazis 
çəkisi qismində əsas dövr kimi qəbul edilmiş ildə (dövrdə) qüvvədə olan 
(faktiki) qiymətlərlə müəyyən olunan məhsulun dəyəri götürülür.

Bu metodika əsasında əvvəlki ilin müvafiq ayı ilə müqayisə edil
məklə qiymət indekslərini hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə 
edilir:

l d T - l / d T - 2 t"1 tT I dT -1
‘ t T / lT - l t n1 t T - V d T - 2

Burada: İtvtT-ı - cari ilin hesabat ayının; (7) - əvvəlki ilin müvafiq 
ayına (T-l) nisbəti kimi hesablanan qiymət indeksi; İdr-ım-2 — keçən ilin 
dekabr aymın ondan əw əl gələn ilin dekabr ayma olan nisbəti kimi 
hesablanan qiymət indeksi; l"T/dT_ı - cari ilin hesabat aymın keçən ilin 
dekabr ayma olan nisbəti kimi hesablanan qiymət indeksi; 7,"_1/rfr_2
əvvəlki ilin müvafiq ayının bundan əvvəlki ildən əvvəlki ilin dekabr 
ayma nisbəti kimi hesablanan qiymət indeksi; n -  ilin aylarının sayı 
deməkdir.

Bunun hesablanmasını aşağıdakı şərti misalla aydınlaşdıraq. Tutaq ki, 
sənayenin hər hansı bir sahəsində üç il üzrə hazır məhsulların qiymət 
indekslərinin dinamikası haqqında aşağıdakı məlumat verilmişdir (cədvəl 
2.5.).

Cədvəl 2.5 
(əvvəlki ilə nisbətən %-lə)1
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2010 101,3 101,2 101,6 102,1 102,0 103,0 102,8 101,7 101,0 101,5 101,6 101,3
2011 102,0 102,1 101,8 102,4 101,6 102,0 101,8 102,5 101,9 100,3 100,4 101,0
2012 101,0 101,3 101,6 102,1 102,0 103,0 102,5 101,7 100,6 100,5 100,8 101,4

Cədvəl müəyyən dəyişikliklər edilməklə aşağıdakı mənbədən götürülmüşdür: Статистика, 
учебник, под. ред. И.И. Елисеевой М., Проспект, 2008, с. 387.
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Hər ilin bütün ayları üzrə zəncirvari indeksləri bir-birinə vurduqda 
bütövlükdə il üzrə hazır məhsulun ümumi qiymətinin dəyişməsi alınır.

i  dekabr 2010_ ı  013-1 012-1,016-1,021-1,020-1,030-1,028-
P dekabr 2009

■1,017-1,010-1,015-1,016-1,013=1,232 

Eyni qaydada hesablama apardıqda aşağıdakılar almır:

j  dekabr 2011 i 2 \q  • j  dekabr 2012 ^
dekabr 2010 dekabr 2011

Tutaq ki, 2010-cı ilin may ayını 2009-cu ilin may ayı ilə müqayisə 
etməklə qiymət indeksini hesablamaq lazımdır. Bu zaman əvvəlcə 
aşağıdakılardan istifadə etmək lazımdır.

■ dekabr 2011 _
'  dekabr 2010 “ ’ ’

/  - та У  -20-12 - -  1,010• 1,013 • 1,016 • 1,021 • 1 ,020-1 ,082
p dekabr 2011

İ  -=1,020-1,021 -1,018-1,024-1,016=1,103
p dekabr 2010

Buradan da:
/  таУ 2012 _ 1,217-1,082 
p may 2011 1,103

1,194 və ya 119,4%

Bu, o deməkdir ki, qiymətlər 19,4% yüksəlmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hesabat ayının məlumatını əvvəlki ilin mü

vafiq aymın məlumatı ilə müqayisə etməklə qiymət indekslərinin ümumi 
səviyyəsinin eyni qaydada hesablanması aşağıdakı şərtlər olduqda 
mümkündür:

1) müqayisə olunan illərdə əmtəə qruplarının daxilində struktur 
dəyişiklikləri olmadıqda;

2) əvvəlki dövrlər üzrə indekslər hesablanarkən xətalara yol verilmə
dikdə. Çünki əks təqdirdə aylıq indekslərin hasillərindən “dekabrla 
dekabrın” müqayisəsi indeksi təmin edilməmiş olur.

Bu şərtlərə əməl olunmadıqda əvvəlki ilin müvafiq ayının məlumatı 
ilə müqayisə olunmaqla hesablanan indeks gerçəkliyi düzgün əks etdir
məyəcəkdir.

Zəncirvari üsulla əmtəə qrupları üzrə hesablanan ümumi indekslərin 
düzgünlüyünün yoxlanılması metodlarından biri həmin əmtəə qruplarına
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daxil olan ayrı-ayrı əmtəə növlərinin hesabat ayındakı qiymətlərinin 
əvvəlki ilin müvafiq ayındakı qiymətlərlə müqayisə edilməsidir.

Sənaye məhsulları istehsalçılarının topdansatış qiymətlərinin forma
laşmasında satın alman maddi-texniki resurslar əhəmiyyətli rol oynayır. 
Ona görə də statistikada sənaye müəssisələrinin əsas istehsalı təşkil etmək 
üçün satın aldıqları xammal və materiallar üzrə qiymət indeksləri 
hesablanır. Bu məqsədlə satın alınan maddi-texniki resursların qiymətləri 
üzərində seçmə müşahidəsi aparılır. Bu ehtiyatlara cari istehlak üçün 
istifadə olunan yanacaq, elektrik enerjisi, xammal və komplektləşdirici 
materiallar daxildir.

Qeydiyyatı aparılan əldə edilmə (satınalma) qiymətlərinə istehsalçı 
qiymətləri ilə yanaşı, nəqliyyat və satış xərcləri, ƏDV, aksiz, digər 
vergilər də daxildir.

Buna əsasən hər bir resurs növü üzrə ayrılıqda orta satınalma və 
müvafiq olaraq fərdi qiymət indeksləri (ip=pı:p0) hesablanır.

Qrup və ümumi qiymət indekslərini hesablamaq üçün hesabı orta 
indeksin aşağıdakı düsturundan istifadə olunur:

P I>o<7o

Bu düsturda satın alınmış maddi-texniki resursların əsas dövrdəki 
dəyəri (poqo) “çəki” rolunda çıxış edir. Əsas dövr kimi cari ilin hesabat 
ayından əvvəlki, yaxud da əvvəlki ilin dekabr ayı da seçilə bilər.

Kənd təsərrüfatı üzrə satılmış və satınalınmış məhsulların qiymət 
indeksləri hesablanır.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə qiymət indekslərini 
hesablamaq üçün orta satış qiymətlərindən istifadə edilir. Bu qiymət 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ilə həmin məhsulların 
istehlakçıları arasındakı razılaşmaya uyğun olaraq müəyyən edilən 
sərbəst tədarük (satınalma) qiymətlərinə əsasən hesablanır. Faktiki satış 
qiymətinə nəqliyyat -  ekspedisiya, məhsulun yüklənməsi -  boşaldılması 
xərcləri, habelə ƏDV daxil edilməməlidir. Lakin qeydiyyata alman 
qiymətlərin tərkibinə satılmış məhsulların keyfiyyətinə görə edilən əlavə 
və güzəştlər nəzərə alınmalıdır.

Qiymətlərin qeydiyyatı hər ay bütün satış kanalları üzrə -  tədarük 
təşkilatları, nəqliyyat vasitəsinə sahib olan əhali, bazar və i.a. -  aparılır. 
Satışın ümumi həcmində (satışın strukturunda) ayrı-ayrı kanalların xüsusi 
çəkisi faktiki orta qiymətin səviyyəsinə çox böyük təsir göstərir. Bu
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qiymət məhsulların satışından əldə edilən vəsaiti satılmış məhsulların 
miqdarına bölmək yolu ilə hesablanır.

Qiymətlərin qeydiyyatı seçmə toplusundakı təmsilçi əmtəələr üzrə 
kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən və dövlət statistika komitəsi 
tərəfindən müəyyən edilən subyektlərə görə aparılır.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə fərdi, aqreqat (ümumi), əsas 
dövrə görə və zəncirvari metodla qiymət indeksləri hesablanır.

Fərdi qiymət indeksləri satılmış ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə əsas 
dövrə nisbətən hesabat dövründə qiymətlərin dəyişməsini ifadə edir və 
aşağıdakı kimi hesablanır:

Po

Kənd təsərrüfatı məhsulları satışının ümumi qiymət indeksi yekcins 
(eynitipli) məhsul qrupları (bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları üzrə 
ayrılıqda və kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ümumilikdə) üzrə hesab
lanır. Bu indeks qiymətlərin dəyişməsi nəticəsində satılmış məhsulların 
dəyərinin necə dəyişdiyini əks etdirir. Bu indeksi hesablamaq üçün 
Laspeyres indeksinin düsturundan istifadə edilir və deməli, sənayedə 
olduğu kimi əsas dövrün çəkilərinin strukturundan istifadə olunur.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə qiymət indeksləri hər aym 
məlumatını özündən əvvəlki aym və əvvəlki ilin dekabr ayının 
məlumatları ilə müqayisə etmək yolu ilə hesablanır. Bundan başqa, 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən hesabat ilinin cari dövründə 
qiymətlərin dəyişməsini səciyyələndirən indekslər də hesablanır.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə qiymət indeksi ilə 
yanaşı, bu sahədə fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidlərin sənayedən satın 
aldıqları məhsullar və xidmətlər üzrə də qiymət indeksləri hesablanır. 
Sənaye məhsulları və xidmətlərinin bahalaşması kənd təsərrüfatında 
istehsal xərclərinin artmasına səbəb olur. Xərclər artdıqca kənd təsər
rüfatında fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidlər özlərinin iqtisadi mənafe
lərini adekvat olaraq satdıqları məhsulların qiymətlərini artırmaq yolu ilə 
müdafiə edə bilər, yaxud da sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının 
qiymətlərindəki paritetliyin pozulması nəticəsində onlara dəyən maliyyə 
itkisi dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
satışı üzrə qiymətlərin dinamikası ilə satın alınan sənaye məhsulları 
qiymətlərinin dinamikasının müqayisəsi bu paritetliyə əməl olunmasını 
təhlil etməyə imkan verir. Odur ki, statistika orqanları kənd təsərrüfatında 
fəaliyyət göstərən subyektlərin satın aldıqları sənaye məhsulları və
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xidmətlərinin qiymətləri üzərində vaxtaşırı seçmə müayinələri aparırlar. 
Xidmətlərin orta qiymətini müəyyən etmək üçün göstərilən xidmətlərin 
dəyərini onların (yəni xidmətlərin) həcminə bölmək lazımdır. Yeni 
xidmət növlərinin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq xidmətlərin siyahısı daim 
yeniləşdirilir. Bu yeni xidmət növləri özünü kənd təsərrüfatı texnikası və 
avtomobillərin əsaslı və cari təmiri, habelə onlara texniki xidmət göstəril
məsində; podrat təşkilatlarının istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı obyekt
lərin tikintisi üzrə xidmətlərində; aqrokimyəvi xidmətdə və kənar 
təşkilatların nəqliyyat vasitələri ilə yükdaşınmasmda və s. göstərir.

Satın alman məhsulların və xidmətlərin fərdi qiymət indeksləri konk
ret məhsul, yaxud da göstərilən xidmət növünün hesabat dövründəki qiy
məti ilə əsas dövrdəki qiyməti arasındakı nisbət kimi (pı: p0) müəyyən 
edilir.

Ümumi qiymət indeksi isə bütöv əmtəə qrupu, region və i. a. üzrə 
hesablanır.

j  _ I 
Z Po <h

Burada: p l və p 0 - müvafiq olaraq cari (hesabat) və əsas dövrdə əldə
edilmiş sənaye məhsulu və xidməti vahidinin orta qiyməti; qı -  hesabat 
dövründə əldə edilmiş sənaye məhsulu və xidmətinin miqdarı deməkdir.

Ümumi qiymət indeksinin düsturunda kəsrin surəti ilə məxrəci 
arasındakı fərq əsas dövrə nisbətən cari (hesabat) dövrdə qiymətlərin 
dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı
larının sənaye məhsuüarı və xidmətlərinin əldə edilməsinə sərf etdik
ləri xərcin artdığını (azaldığını) göstərir.

Satm alman sənaye məhsulları və xidmətlərinin tərkibində resursların 
bir hissəsi (məsələn, müxtəlif növ kənd təsərrüfatı texnikası) əsas fondları, 
bir hissəsi isə (məsələn, mineral gübrələr, yanacaq-yağlama materialları) 
dövriyyə fondlarını təşkil edir. Odur ki, əldə edilən sənaye məhsulları və 
xidmətləri üzrə ümumi qiymət indeksi ilə yanaşı, iki xüsusi qiymət indek
sinin hesablanması da təklif olunur. Onlardan biri əsas istehsal fondları 
resurslarının, digəri isə dövriyyə fondları resurslarının bahalaşmasını əks 
etdirməlidir. Əsaslı tikintidə qiymət indeksi iqtisadiyyatın müxtəlif sahə
lərində obyektlərin tikintisinə qoyulan investisiyaların dəyişməsini ifadə 
edir və tikinti-quraşdırma işləri, maşm və avadanlıqlar, digər əsaslı işlər 
üzrə hesablanmış qiymət indekslərindən ümumi göstərici kimi hesablanır.
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Ümumi şəkildə bu indeksin düsturu aşağıdakı kimidir:

Jp ət üp tqi ' d(qi +  Ip avad. ' u avad. ^  1p dig.' ^dıg+ L

Burada: İp 3t - əsaslı tikintidə qiymət indeksi; İp tqı, İp mad, lp dlg -  
tikinti-quraşdırma işlərində, avadanlıqlar və digər əsaslı işlər və xərclər 
üzrə qiymət indeksləri; dtqh davad, ddlg - əsas kapitala qoyulan investi
siyaların texnoloji strukturunda ayrı-ayrı elementlərin xüsusi çəkisi 
deməkdir.

Texnoloji strukturu əmələ gətirən elementlərin hər biri üzrə 
qiymət indeksləri müxtəlif metodika ilə hesablanır.

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi ölkə ərazisində podrat 
təşkilatlarından əldə edilən materiallar, məmulat və konstruktusiyalarm 
qiymətləri haqqında hesabat məlumatlarına, habelə tikintinin ərazi 
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla iqtisadiyyatın sahələri üzrə işlənib 
hazırlanan texnoloji modellərə əsasən hesablanır.

Texnoloji model dedikdə, iqtisadiyyatın müvafiq sahəsində obyektləri 
inşa edərkən tikinti-quraşdırma işlərinin aparılmasına sərf olunan xərcləri 
səciyyələndirən resurslar toplusu nəzərdə tutulur. Texnoloji model iki 
bölümdən ibarət olur: 1) tikinti-quraşdırma işlərində layihədə nəzərdə 
tutulan materialların, məmulatların, konstruksiyaların natura ifadəsində 
həcminin və bu sahədə məşğul olan işçilərin sərf edəcəkləri əməyin 
normativ kəmiyyəti; 2) dəyər ifadəsində bütün işlərin (resursların) həcmi.

Texnoloji modeldə müstəqim və üstəlik xərclər, mənfəət, əməyin 
ödənilməsi ilə əlaqədar xərclər və s. öz əksini tapır.

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi sahələr və regionlar 
səviyyəsində aşağıdakı düsturla hesablana bilər:

1p  *4'
Y  / рщ'к d.

Burada: İp tqi -  region və ya iqtisadiyyat üzrə bütövlükdə tikinti 
quraşdırma işlərinin ümumi qiymət indeksi; İptq,k - sahəsində tikinti- 
quraşdırma işlərinin qiymət indeksi; dk -  region və ya iqtisadiyyat üzrə 
bütövlükdə həyata keçirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin ümumi həc
mində sahəsinin xüsusi çəkisi deməkdir.

İnvestisiya təyinatlı maşm və avadanlıqlar üzrə qiymət indeksləri 
tikintidə istifadə olunan avadanlıqların məhsuldarlığına dair hər ay 
hesablanan qiymət indekslərinə, habelə yükdaşıma tarifləri, təchizat-satış 
xərcləri və əlavə dəyər vergisinin dərəcələrinə əsasən müəyyən edilir. Bu 
indekslər mərhələlər üzrə hesablanır.
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Əvvəlcə əsas avadanlıq qrupları üzrə istehsalçıların qiymət indeksləri 
(İp mad)  hesablanır. Bu məqsədlə hər bir istehlakçı sahə üçün texnoloji 
cəhətdən yekcins (eynitipli) maşın və avadanlıqlar qrupu formalaşdırılır 
(bu qruplar üzrə sahənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 
hesablanan ümumi qiymət indeksləri məlum olur).

Sonra maşın və avadanlıqların dəyərinə əsasən ‘У” sahəsinin əldə 
etdiyi maşın və avadanlıqların (d() ümumi dəyərində qrupunun xüsusi 
çəkisi müəyyən edilir. Burada da maşın və avadanlıqlardan istifadə edən 
hər bir “/ ’ qrupu üçün investisiya təyinatlı maşın və avadanlıqların 
ümumi qiymət indeksi (İp mad)  hesablanır.

İp  avad. ^  1 İ p  avad. ^ ı

Bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə maşın və avadanlıqların qiymət indeksi 
sahələr üzrə çəkili orta kəmiyyət kimi hesablanır. «Çəki» kimi 
avadanlıqlara qoyulan investisiyalarda ayrı-ayrı sahələrin xüsusi çəkisi 
götürülür. Lakin bu zaman sahə indeksləri yükdaşımalar üzrə qiymətlərin 
və tariflərin, satış-təchizat xərclərinin və ƏDV-nin dəyişməsi nəzərə 
alınmaqla təshih edilir. Bu məqsədlə qiymət və tariflər indekslərindən, 
habelə istehlakçının avadanlıqlarının dəyərində müvafiq xərclərin xüsusi 
çəkisindən istifadə edilir.

Digər əsaslı işlərin və xərclərin qiymət indeksləri aşağıdakılar üz
rə hesablanmış qiymət indekslərinə əsasən müəyyən edilir:

1) layihə -axtarış işləri; 2) dərin neft və qaz quyularının istismarı və 
digər işlər üzrə xərclər.

Digər əsaslı işlər və xərclər üzrə ümumi qiymət indeksi (İp dig3r) 
aşağıdakı düsturla hesablanır:

İp  digər ~~ У  İ  n digor i ' d ,

Burada: İpdigəri- “i” qrupunda qiymət indeksi deməkdir.
Nəqliyyatda qiymət indeksləri ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə 

(dəmiryolu, boru kəməri, dəniz və daxili sularla, habelə avtomobil, hava 
nəqliyyatı ilə yükdaşmması) və nəqliyyat növləri üzrə birlikdə hesablanır. 
Yükdaşımalarm tarifləri indeksləri hesabat dövründə daşınmış yüklərin 
strukturu dəyişməz qalmaqla qüvvədə olan faktiki yükdaşımaları tariflə
rinin həmin dövrdə dəyişməsini səciyyələndirir.

Bütün nəqliyyat növləri üzrə yükdaşmması tariflərinin ümumi indeksi 
Laspeyres indeksinin aşağıdakı düsturu ilə hesablanır:
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L /  P Oj4 oj
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Burada: ipj -  hər hansı bir nəqliyyat növü ilə konkret məsafəyə bir ton 
yükün daşınmasının fərdi tarif indeksləri; p 0Jq0j -həmin nəqliyyat növü ilə 
hər hansı bir konkret məsafəyə əvvəlki aym tarifləri ilə yük daşın
masından əldə olunan gəlir (mln. man); n -  yüklərin daşındığı yerlərin 
sayı deməkdir.

Tariflər üzrə hesablanmış indekslərdən nəqliyyatın növləri üzrə yük- 
daşınması tariflərinin dəyişməsinə qiymət vermək və ÜDM-in müqayisəli 
qiymətlərlə artma (azalma) sürətini hesablamaq üçün istifadə edilir.

Yüklərin daşınması üzrə nəqliyyat tarifləri indeksləri cari ilin hesabat 
ayının özündən əvvəlki ilə olan nisbəti kimi; hesabat ilinin hər ayının 
keçən ilin dekabr ayına olan nisbəti kimi; hesabat ayının keçən ilin müva
fiq ayına olan nisbəti kimi; habelə hesabat ilinin əvvəlindən artan yeku
nunun əvvəlki ilin eyni göstəricisi ilə müqayisə olunmaqla hesablanır.

Bir neçə nəqliyyat növü üzrə ümumi tarif indeksinin hesablanmasını 
şərti misalla izah edək (Cədvəl 2.6.).

Cədvəl 2.6
Bir neçə nəqliyyat növü üzrə ümumi tarif indeksinin hesablanması

Nəqliyyatın növü Tarif indeksləri,

Əsas dövrdə daşınmış yükdən əldə 
edilən gəlir, mln. manat (müvafiq 

dövrün tarifləri ilə)
%-lə əvvəlki ayda (p0q«) cari ayda 

(PıQo)
Dəmiryol nəqliyyatı 125,0 4000 5000

Boru kəməri 
nəqliyyatı 120,0 60000 72000
Avtomobil
nəqliyyatı 115,0 4200 4830

Üç nəqliyyat növü 
üzrə cəmi 120,0 68200 81830

Düsturda rəqəmləri yerinə yazmaqla bütün nəqliyyat növləri üzrə 
yükdaşmması tariflərinin ümumi indeksini hesablayaq:
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= (1,25 • 4000) + (1,20 • 60000) + (1,15 • 4200) = 81830 = 
р 68200 68200 =

= 1,20 vəya 120,0%
Bu, о deməkdir ki, ay ərzində yükdaşımalar bütün nəqliyyat növləri 

üzrə 20,0% bahalaşmışdır.
Yükdaşınmalar üzrə tariflərin dəyişməsi xeyli dərəcədə benzin və 

dizel yanacağı qiymətlərinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Odur ki, yükdaşı- 
maları üzrə tariflərin dinamikasının təhlilinin əsas yanacaq növləri qiy
mətləri dinamikasının öyrənilməsi ilə paralel aparılması məqsədəuy
ğundur.

Yuxarıda nəzərdən keçirilən qiymət və tariflər üzrə indekslər sistemi 
qiymət statistikasının göstəriciləri sistemində əsas yerir tutur. Bunlarla 
yanaşı, sosial-iqtisadi statistikada digər indekslər də -  xarici ticarətdə 
qiymət indeksləri, ilkin və törəmə mənzil bazarlarında qiymət indeksləri, 
qiymətli kağızların birja Kotirovkası indeksləri və i.a.-hesablanır. Bu 
indekslər statistikanın müvafiq sahəsinin predmetinə aiddir.

Nəticə

- ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını, inflyasiya proseslərini təhlil 
etmək, bir sıra ödənişləri indeksləşdirmək, dövlətin pul-kredit siyasətinin 
formalaşdırılması, tədavüldə olan pul kütləsinin tənzimlənməsi, iqtisadi 
proqnozların hazırlanması və digər problemlərin həll edilməsi üçün 
qiymət statistikasının məlumatlarından geniş istifadə olunur;

- qiymət statistikası bir sıra vəzifələri yerinə yetirir ki, bunların içəri
sində qiymətlər üzərində müşahidə aparılması, bazar konyunkturunun öy
rənilməsi, qiymətlərin dinamikasının tədqiq olunması, qiymətlərin əhali
nin həyat səviyyəsinə təsirinin aşkara çıxarılması və s. xüsusi yer tutur;

- qiymətlər dövriyyənin xarakterinə, müəyyənolunma üsullarına, 
rəqabətin tənzimlənməsi dərəcəsinə, vaxt amilinə, informasiyaların əldə 
edilməsi metodlarına, bazarın növünə, göndərilmənin və satışın şərtlərinə 
və başqa əlamətlərə görə təsnifləşdirilir;

- qiymət statistikasının göstəricilər sistemi müxtəlif növ indekslərdən 
ibarətdir və bunlardan müxtəlif növ məqsədlər üçün istifadə olunur;

- müxtəlif yerlərdə satılan eyni əmtəələrin qiymətlərində müxtəliflik 
ola bilər və bu, bir sıra səbəblərlə əlaqədardır;

- qiymət statistikasının nəzəriyyə və təcrübəsində əsas dövrün müəy
yən edilməsi başlıca məsələdir və bu məqsədlə bir sıra təkliflər irəli 
sürülür;
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- statistika orqanları əmtəə və xidmətlərin qiymətləri haqqında mə
lumat toplamaq üçün müxtəlif üsullarla onların üzərində müşahidə aparır;

- bazar konyunkturunun öyrənilməsi üçün müxtəlif orta göstəri
cilərdən istifadə edilir;

- qiymətlərin ümumiləşdirici göstəricisini hesablamaq məqsədilə 
“həyatın qiyməti”nə xarakteristika vermək üçün istifadə olunan təqribən 
12 adda başlıca ərzaq məhsulları əsas götürülə bilər;

- qiymətlərin strukturunda ayrı-ayrı ünsürlərin təsiri ilə baş verən 
dəyişikliklərin intensivliyinə qiymət vermək üçün indeks metodlarından 
geniş istifadə olunur;

- aqreqat indeks həm hesabı, həm də harmonik orta indeksə çevrilə 
bilər. Bu zaman çəki kimi mütləq kəmiyyətlə yanaşı, topluda ayrı-ayrı 
əmtəələrin və ya əmtəə qruplarının tutduğu xüsusi çəkidən də istifadə 
edilə bilər;

- istehlak qiymətləri indeksini hesablamaq üçün müxtəlif informa
siyalardan (qiymətlər, əhalinin gəlirləri və xərcləri barədə məlumatlar) 
istifadə olunur. Bu indeks bir neçə variantda və müəyyən ardıcıllıqla 
hesablana bilər;

-sənaye məhsulları istehsalçılarının qiymət indekslərinin hesablan
ması bir neçə mərhələdən keçir və seçmə metodundan istifadə edilməklə 
hesablanır;

- qiymət indekslərinin ümumi səviyyəsini müxtəlif şərtlər mövcud 
olduqda hesablamaq mümkündür;

- kənd təsərrüfatı üzrə satılmış və satın alınmış məhsulların qiymət 
indeksləri hesablanır. Bu zaman müxtəlif qiymətləndirmə üsullarından 
istifadə edilir;

- kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə fərdi, ümumi, əsas dövrə 
görə və zəncirvari metodlarla qiymət indeksləri hesablanır;

- kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidlərin satın 
aldıqları sənaye məhsulları və xidmətləri üzrə də fərdi və ümumi qiymət 
indeksləri hesablanır;

- əsaslı tikintidə qiymət indeksi iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində 
obyektlərin tikintisinə yatırılan investisiyaların dəyişməsini ifadə edir və 
onlardan istifadə olunmaqla ümumi göstərici kimi hesablanır;

- tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksləri hesablanarkən digər 
mənbələrdən əldə edilən məlumatla yanaşı, tikintinin ərazi xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmaqla iqtisadiyyatın sahələri üzrə işlənib hazırlanan texnoloji 
modellərin məlumatlarından da istifadə edilir;

- tikinti-quraşdırma işləri və digər əsaslı işlər və xərclər üzrə qiy
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mətlərin dəyişməsinə xarakteristika vermək üçün fərdi və ümumi qiymət 
indekslərindən geniş istifadə olunur;

- nəqliyyatda qiymət indeksləri ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə (də
miryolu, boru kəməri, daxili sular və dəniz, habelə avtomobil və hava 
nəqliyyatı ilə yükdaşmması) və bütün nəqliyyat növləri üzrə birlikdə 
hesablanır.

Təhlil üçün suallar

- qiymət statistikasının məlumatlarından hansı məqsədlər üçün 
istifadə olunur;

- qiymət statistikası hansı vəzifələri yerinə yetirir;
- qiymətlər hansı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir;
- güzəştin hansı növləri vardır;
- qiymət statistikasının göstəriciləri sistemi hansı tərkib ünsürlərindən 

ibarətdir;
- istehlak qiymətləri indeksindən hansı məqsəd üçün istifadə edilir;
- müxtəlif yerlərdə satılan eyni əmtəələrin qiymətlərində fərqin 

olması nə ilə əlaqədardır;
- əmtəə və xidmətlərin keyfiyyətinin dəyişməsinin ölçülməsi 

probleminin həllini necə sadələşdirmək olar;
- təmsilçi əmtəələr üzrə seçmə toplusu nə deməkdir və onun 

formalaşdırılması hansı mərhələlərdən keçir;
- baza müəssisələri dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- orta qiymətləri hesablamaq üçün orta kəmiyyətin hansı növlərindən 

istifadə edilir;
- “həyatın qiyməti”nə xarakteristika vermək üçün neçə adda qida 

məhsullarından istifadə edilə bilər;
- konkret qiymət növləri hansılardır və onların strukturu hansı 

amillərdən asılıdır. Bu məqsədlə hansı indekslərdən istifadə edilə bilər;
- Paaşe və Laspeyres, Fişer və Hcvord-Marşall indeksləri necə 

hesablanır;
- əsas dövrə görə və zəncirvari üsulla hesablanan indekslər dedikdə 

nə nəzərdə tutulur;
- aqreqat qiymət indeksi hesabi və harmonik orta indekslərə necə 

çevrilir. Bu zaman “çəki” kimi nədən istifadə edilə bilər;
- orta qiymətlərin dinamikası təhlil olunarkən sabit, dəyişən və 

struktur dəyişiklikləri indeksləri necə hesablanır;
- istehlak qiymətləri indeksləri necə, neçə variantda və hansı 

ardıcıllıqla hesablanır;
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- Laspeyres indeksinin düsturu ilə hesablanan istehlak qiymətləri 
indeksinin nöqsanı nədən ibarətdir;

- sənaye məhsulları istehsalçılarının qiymət indeksləri hansı metodla 
hesablanır və hansı mərhələlərdən keçir;

- əmtəə növləri və qrupları üzrə hesablama apararkən bazis çəkisi 
necə müəyyən edilir;

- qiymət indekslərinin ümumi səviyyəsinin hesablan- ması hansı 
şərtlər olduqda mümkündür;

- kənd təsərrüfatı üzrə hansı indekslər hesablanır;
- kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının satın aldıqları sənaye 

məhsulları və xidmətləri üzrə indekslər necə hesablanır;
- əsaslı tikintidə qiymət indeksləri necə hesablanır;
- nəqliyyatda qiymət indeksləri hansı qaydada hesablanır.
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I ll  FƏSİL

DÖVLƏT MALİYYƏSİ STATİSTİKASI

3.1. Dövlət maliyyəsi statistikasıma metodologiyası (beynəlxalq
standart)

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) 2001-ci ildə dərc etdirdiyi bey
nəlxalq standartların əsas müddəalarında dövləti idarəetmə və bütövlükdə 
dövlət bölməsinin əhatə dairəsi, ən mühüm konsepsiyalarm və təsnifləş- 
dirmələrin mahiyyəti, iqtisadi əməliyyatların qiymətləndirilməsi metod
ları və göstəricilər sisteminin bölmələri müəyyən edilmişdir. Bunlar 
dövlət maliyyəsi statistikasının beynəlxalq standartlarda formalaşdırılmış 
metodologiyasını təşkil edir.

Dövlət Maliyyəsi Statistikasının (DMS) göstəricilər sistemi iki bölmə 
üzrə işlənib hazırlanmalıdır. Bunlardan biri dövləti idarəetmə bölməsi, 
digəri isə bütövlükdə dövlət bölməsidir. DMS-də dövləti idarəetmə 
bölməsinin tərtib olunması metodikası MHS-nin 1993-cü il variantında 
onun müəyyən olunması metodikasına uyğun gəlir. Başqa sözlə, bölmə 
siyasi proseslər nəticəsində yaranmış və müəyyən ərazidə qanunverici, 
məhkəmə və ya icraedici hakimiyyətə sahib olan dövləti idarəetmə 
orqanlarını əhatə edir.

Dövləti idarəetmə orqanları aşağıdakı əsas iqtisadi funksiyaları 
yerinə yetirir:

1) Qeyri-bazar prinsipləri əsasında əhalini kollektiv və fərdi istehlak 
üçün lazım olan əmtəə və xidmətlərlə təmin edir;

2) Dövlətin sosial sahədə yeritdiyi siyasətin həyata keçirilməsi üçün 
gəlirləri və sərvəti yenidən bölür.

Dövləti idarəetmə orqanlarının başlıca cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar 
özlərinin fəaliyyətini əsas etibarilə vergilər və yenidənbölgü nəticəsində 
əmələ gələn vəsait hesabına maliyyələşdirirlər. Dövləti idarəetmə orqan
ları öz fəaliyyətlərini müəyyən dövrdə mülkiyyətdən, borc və əmlakın 
icarəyə verilməsindən əldə etdikləri gəlir hesabına da maliyyələşdirə 
bilərlər. Dövləti idarəetmə orqanlarının başqa bir cəhəti ondan ibarətdir 
ki, o, institusional vahidlərdən, başqa sözlə, aktivlərə yiyələnə, öhdəlik 
qəbul edə, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola və digəp vahidlərlə əməliyyat 
apara bilən strukturlardan ibarətdir. İnstitusional vahidlər aktiv və 
passivlər balansı da daxil olmaqla bütün hesablardan istifadə edirlər.

Dövləti idarəetmə bölməsini əmələ gətirən və DMS-də dövləti idarə
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etmə bölməsinin vahidləri adlandırılan institusional vahidlərə dövlət haki
miyyəti orqanlarından başqa büdcə və qeyri-bazar qeyri-kommersiya 
təşkilatları da daxildir. Çünki büdcə təşkilatları özlərinin əsas fəaliyyət 
növlərindən biri kimi dövləti idarəetmə orqanlarının bir sıra vəzifələrini 
yerinə yetirirlər. Qeyri-bazar qeyri-kommersiya təşkilatları isə hüquqi 
cəhətdən qeyri-dövlət strukturları olsalar da, onlar dövlət orqanları tərəfin
dən maliyyələşdirilir və nəzarət olunur, dövlət siyasətini həyata keçirirlər. 
Burada nəzarət anlayışı rəhbər kadrları təyin etmək hüququna sahib 
olmaqla qeyri-kommersiya təşkilatlarının ümumi strategiyası, yaxud da 
proqramını müəyyən etmək səlahiyyəti mənasında başa düşülür. Qeyri- 
kommersiya təşkilatları elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul ola, yaxud da 
səhiyyə, təhsil, təhlükəsizliyin təmin olunması, ətraf mühitin mühafizəsi, 
maliyyə və uçot sahələrində tətbiq olunan normativləri işləyib hazırlaya 
bilərlər. Bu normativlərdən həm müəssisələr, həm də əhali istifadə edə 
bilər. Lakin dövlətin büdcə təşkilatları ilə qeyri-kommersiya təşkilatları 
arasında fərq qoyulmasında müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Bu, 2003- 
cü ildə dərc olunmuş MHS-də BMT-nin qeyri-kommersiya təşkilatları 
haqqında sənədində də öz əksini tapmışdır. Ayrı-ayrı ölkələrdə də bu 
sahədə müəyyən kənarlaşmaların olması mümkündür.

Dövləti idarəetmə orqanları bölməsinə daxil edilməli olan institu
sional vahidlərin xüsusi növlərindən biri də sosial siğorta fondlarıdır. 
Dövləti idarəetmə bölməsinə daxil edilən institusional vahidlər həmin 
ölkənin rezidentləri hesab olunurlar. Onlar qeyri-rezidentlərlə bəzi əmə
liyyatları həyata keçirə bilərlər. DMS-də istifadə olunan rezident və 
qeyri-rezident anlayışlarının mahiyyətinin müəyyən edilməsi metodikası 
BVF-nin tədiyə balansının tərtib olunmasına dair sənədində həmin 
anlayışların mahiyyətinin müəyyən edilməsi metodikasına uyğun gəlir. 
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, rezident və qeyri-rezidentlərə 
tədiyə balansının tərtib olunmasına dair BVF-nin sənədində verilmiş 
tərifdən MHS-nin 1993-cü il variantında istifadə edilmişdir.

Məlum olduğu kimi, dövləti idarəetmə orqanları bölməsinə daxil 
edilən institusional vahidlər (dövlətə məxsus büdcə idarələri və qeyri- 
kommersiya təşkilatları) əsas etibarilə qeyri-bazar xidməti göstərməklə 
məşğul olurlar. Lakin onların tərkibində öz məhsullarını iqtisadi əhə
miyyət kəsb edən qiymətlərlə satan (məsələn, şəhər stadionunun nəzdin
dəki pullu üzgüçülük hovuzu, yaxud da dövlət universitetinin öz məh
sullarını bazar qiymətləri ilə reallaşdıran nəşriyyatı), MHS-də və DMS-də 
“müəssisə” adlandırılan bölmələr ola bilər.

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq dövləti idarəetmə bölməsi
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aşağıdakı yarımbölmələrə ayrılır: 1) mərkəzi idarəetmə orqanları; 2) 
regional idarəetmə orqanları; 3) yerli idarəetmə orqanları. Sosial siğorta 
fondları dövləti idarəetmə bölməsinin ayrıca yarımbölməsi ola bilər. 
Lakin bununla yanaşı, başqa bir ideya da vardır. Başqa sözlə, belə bir 
variant da ola bilər ki, sosial siğorta fondları müvafiq dövləti idarəetmə 
strukturlarına (əgər dövləti idarəetmə orqanı bu fondu idarə edirsə) aid 
edilə bilər.

DMS-də dövlət bölməsi anlayışından daha geniş istifadə olunur. O, 
dövləti idarəetmə bölməsini və bazar qiymətləri ilə satmaq üçün əmtəə və 
xidmətlərin istehsalı ilə məşğul olan bütün dövlət korporasiyaları və 
kvazikorporasiyaları1 əhatə edir. Onların dövlət bölməsinə aid edilməsi bir 
sıra səbəblərlə əlaqədardır. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, 
dövlət bundan həmin təşkilatların fəaliyyətinin vergi və büdcə siyasətinə 
təsirini müəyyən etmək vasitəsi kimi istifadə edir. Beləliklə, DMS-də 
dövləti idarəetmə orqanları bölməsi ilə bütövlükdə dövlət bölməsi 
anlayışları ayrı-ayrı nəzərdən keçirilir və deməli, bunlara fərqli yanaşılır.

DMS-də dövləti idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin təhlil olunma
sını sahmana salmaq və yüngülləşdirmək məqsədilə: 1) fasiləsiz olaraq 
aparılan əməliyyatlarla ehtiyatlar arasında; 2) iqtisadi əməliyyatlarla digər 
əməliyyatlar arasında; 3) gəlir və xərc əməliyyatları, qeyri-maliyyə aktiv
ləri ilə maliyyə “alət’’ləri arasında; 4) qeyri-maliyyə aktivləri ilə maliyyə 
aktivləri arasında; 5) aktivlərlə kapitalın xalis dəyəri (aktivlərin xalis 
dəyəri) arasında; 6) iqtisadi əməliyyatlarla digər əməliyyatlar nəticəsində 
kapitalın xalis dəyərində baş verən dəyişikliklər arasında fərq qoyulur.

Ehtiyatlar dedikdə, müəyyən bir dövrə (vaxta) institusional vahidlər
də olan qeyri-maliyyə və maliyyə aktivləri, onların öhdəlikləri (təəhhüd
ləri) və bütün aktivlərlə öhdəliklərin kəmiyyəti arasındakı fərq kimi 
hesablanan kapitalın xalis dəyəri nəzərdə tutulur. Qeyri-maliyyə aktivlə
rinə əsas fondlar, maddi dövriyyə vəsaitləri və qiymətlilər (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 demək 
olar ki, dəyişməyən, yaxud da çox az dəyişən şeylər -  qiymətli metallar 
və qiymətli daşlar, onlardan düzəldilən zinət əşyaları, incəsənət əsərləri 
və i.a.), habelə istehsalın məhsulu olmayan aktivlər (torpaq, yeraltı 
sərvətlər, becərilməyən və ya yetişdirilməyən bioloji resurslar və su

1 Burada kvazikorporasiya (quasi -  corporation) korporasiya olmayan, şirkətlərə daxil olmayan,
korporotivləşməyən müstəqil müəssisə kimi nəzərdə tutulur.
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resursları, istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maddi aktivlər) daxildir. 
Maliyyə aktivlərinə isə aşağıdakılar aiddir: dövlətin pul-kredit müəs
sisələrində mərkəzləşdirilmiş qaydada sikkə və ya külçə formasında 
saxlanılan qızıl ehtiyatı, xüsusi əvəzetmə hüququ; nağd pullar (valyu
talar); depozitlər; qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa); borclar; səhmlər 
və kapitalda iştirakın digər növləri; texniki siğorta ehtiyatları, debitor 
borcları və i.a. Öhdəliklərin (təəhhüdlərin) təsnifləşdirilməsi maliyyə 
aktivlərinin (külçə formasında saxlanılan qızıl ehtiyatı və xüsusi 
əvəzetmə hüququ istisna olmaqla) təsnifləşdirilməsinə uyğun gəlir.

Əməliyyatlar instiutusional vahidlərin iştirak etdiyi iqtisadi əməliy
yatların, habelə hesabat dövrü ərzində baş verən və institusional vahid
lərin iqtisadi vəziyyətinə təsir göstərən digər hadisələrin pulla ifadəsi 
deməkdir. Əməliyyatlar iqtisadi dəyərin yaradılmasını, yeniləşdirilməsini, 
mübadiləsini, başqasına verilməsini, yaxud da yox olmasını əks etdirir. 
Bütün əməliyyatlar müəyyən əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir.

Əməliyyat qarşılıqlı razılıq əsasında iki institusional vahidin bir
likdə fəaliyyət göstərməsi deməkdir. Əməliyyat institusional vahidlərin 
öz aralarında da baş verə bilər. Hər bir əməliyyat ya mübadilə, yaxud da 
transfert adlanır. Transferi əmtəənin, xidmətin, işin və ya aktivlərin bir 
institusional vahid tərəfindən digər bir institusional vahidə verilməsi və 
onun müqabilində heç bir ekvivalent dəyərin alınmaması deməkdir. Əmə
liyyatlar iki yerə bölünür: pul-kredit əməliyyatları və digər əməliyyatlar. 
Pul-kredit əməliyyatları o deməkdir ki, bir vahid tədiyəni həyata keçirir 
və üzərinə müəyyən Öhdəlik götürür, digəri isə tədiyəni, yaxud da başqa 
bir aktivi satın alır. Digər əməliyyatlar (məsələn, barter əməliyyatları, 
əmək ödənişlərinin natura ilə həyata keçirilməsi) pul-kredit əməliyyatları 
hesab olunmur. Lakin DMS-nin kompleksliliyini və onlar arasındakı 
qarşılıqlı əlaqələri təmin etmək üçün həmin əməliyyatlar da dəyər 
ifadəsinə malik olmalıdır. Odur ki, onlar da pulla qiymətləndirilir.

Digər əməliyyatlar aktivlərin, yaxud da öhdəliklərin həcmində və ya 
dəyərində baş verən dəyişiklikləri ifadə edir. Bunlara ona görə digər əmə
liyyatlar deyilir ki, onlardakı dəyişikliklər iqtisadi əməliyyatlar nəticəsində 
baş vermir. Aktivlərin həcmində baş verən dəyişikliklər aktivlərin həc
mində baş verən digər dəyişmələr, aktivlərin dəyərində qiymətlərin dəyiş
məsi nəticəsində əmələ gələn dəyişikliklər isə holdinq mənfəəti (zərəri) 
adlanır. Aktivlərin həcmində yanğın baş verməsi, zəlzələ, çaylarda suyun 
səviyyəsi yüksəldiyinə görə daşqınların olması və s. təbii fəlakət nəticə
sində də dəyişə bilər. Digər tərəfdən aktivlərin həcmində yeni mineral 
xammal yataqlarının kəşf olunması, yeni meşəliklər salınması, balıq eh-
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tiyatlarınm süni yolla artırılması hesabına da artım baş verə bilər.
DMS-də əməliyyatların hesablama metodu ilə aparılması tək lif olu

nur. Başqa sözlə, əməliyyatlar baş verdiyi, yeniləşdirildiyi, mübadilə 
olunduğu, verildiyi, yaxud da yox olduğu məqamda qeydiyyata alınmalı
dır. Bu o deməkdir ki, əməliyyatlar pulun ödənilməsi və ya ödənilməmə- 
sindən asılı olmayaraq, baş verən zaman uçota alınmalıdır. Ümumiyyətlə, 
“müəyyən məqama” ifadəsi əmtəəyə olan mülkiyyət və ya xidmət hü
ququnun digər tərəfə keçməsi, vergilərin ödənilməsi, sosial yardımların 
göstərilməsi ilə əlaqədar öhdəliklərin meydana gəldiyi vaxt mənasmda 
işlədilir.

Hesablama metodu ilə uçotaalma daha dolğun informasiya əldə olun
masını təmin edir. Çünki bu metoddan istifadə olunduqda natura forma
sında həyata keçirilən və digər əməliyyatlar da daxil olmaqla bütün 
əməliyyatlar uçota alınmış olur. Eyni zamanda kassa əsasında uçotaalma 
pul-kredit münasibətləri ilə əlaqədar olaraq məhdud xarakter daşıyır. 
Təcrübədə hesablama metodu ilə uçotaalmanın tətbiqi çeviklik tələb edir. 
Belə ki, vergi və sosial siğorta ayırmalarından əldə olunan gəlirləri müəy
yən edərkən yalnız rəsmi qaydada qeydiyyata alınmış vergi və sosial 
siğorta ayırmaları (bəyannamə ilə təsdiq olunmuş) nəzərə almaq lazımdır. 
Bundan başqa, gözlənilən, lakin real olmayan vergilərin gəlirlərə daxil 
edilməsi məsləhət görülmür.

Bütün əməliyyatların və ehtiyatların dəyəri əmtəələrin, xidmətlərin, 
aktivlərin (pul vəsaitindən başqa), işçi qüvvəsinin əsasmda müəyyən 
olunduğu və ya mübadilə oluna biləcəyi məbləğ əsasmda müəyyən edilmə
lidir. Buna cari bazar dəyəri (qiyməti) deyilir. Həmdə əməliyyatların 
dəyəri onların uçota alındıqları tarixdəki qiymətlərə əsasən hesablama 
metodu ilə müəyyən edilməlidir. Ehtiyatların dəyəri isə DMS-nin əsas 
ünsürü olan aktiv və passivlər balansının tərtib edildiyi tarixdə mövcud 
olan qiymətlərlə müəyyən olunur. Aktivlər bazar qiymətindən yuxan və ya 
aşağı qiymətə satıldıqda, onlar bazar qiyməti ilə qiymətləndirilməli və fərq 
transfert kimi əks etdirilməlidir. Buna dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 
zamanı rast gəlinə bilər. Natura ilə aparılan əməliyyatların dəyəri (məsələn, 
barter sövdələşməsi) oxşar əmtəələrin bazar dəyəri, belə əmtəələr 
olmadıqda isə həmin məhsulun özünün maya dəyəri ilə müəyyən 
edilməlidir. Ehtiyatların qiymətləndirilməsində də eyni metoddan istifadə 
olunmalıdır.

Bunlarla yanaşı, törəmə göstəricilərdən də istifadə olunur. Törə
mə göstəricilər ümumi və balanslaşdırıcı (tarazlaşdırıcı) maddələri özün
də ehtiva edir. Ümumi törəmə göstəricilər hər hansı bir əməliyyat, yaxud
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da ehtiyatların tərkibindəki ünsürlərin cəmlənməsi nəticəsində əldə edilən 
yekunlardan ibarətdir. Ümumi törəmə göstəricilər təsnifləşdirmə ilə 
əlaqədardır. Çünki təsnifləşdirmədə ümumi cəhətlər öz əksini tapır və çox 
böyük maraq doğurur. Balanslaşdırıcı maddələr bir ümumi göstəricidən 
digərini çıxmaq yolu ilə almır və iqtisadi konstruksiya deməkdir.

DMS-də əməliyyatların və ehtiyatların ümumi və ya xalis əsaslarla 
qeydiyyata alınmasının həll edilməsində müxtəlif yanaşmalardan istifadə 
olunur. Gəlirlər ümumi əsaslarla qeyd edilir. Başqa sözlə, gəlirlər müva
fiq xərc maddələri çıxılmadan hesablanır. Əmtəə və xidmətlərin satışı, 
sosial yardımlar və üzvlük haqları, renta gəlirləri və xərcləri, qeyri-ma- 
liyyə aktivlərinin (maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatları ilə aparılan əmə
liyyatlardan başqa) əldə edilməsi və xaric olması ilə əlaqədar əməliyyat
lar ümumi əsaslarla qeydiyyata alınır. Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyat
larının dəyişməsi xalis əsaslarla, yəni saxlanılan ehtiyatın üzərindən 
götürülmüş və maddi dövriyyə vəsaiti çıxılmaqla əldə edilmiş maddi 
dövriyyə vəsaitinin dəyəri kimi qeydiyyata alınır. Əldə edilmiş və xaric 
olmuş maliyyə aktivləri və öhdəlikləri (məsələn, institusional vahidlərin 
aktivlər kimi saxladıqları istiqrazlar, istiqrazlar üzrə öhdəliklər çıxılmaqla 
qeyd olunur) ümumi əsaslarla qeyd edilir.

Beynəlxalq standartlar üzrə qurulmuş DMS-nin dörd tərkib his
səsindən ibarət olması tövsiyə olunur: 1) dövləti idarəetmə orqanlarının 
apardıqları əməliyyatlar haqqında hesabat; 2) pul vəsaitinin mənbələri və 
istifadə olunması haqqında hesabat; 3) digər iqtisadi əməliyyatlar 
haqqında hesabat; 4) aktiv və passivlər balansı. DMS sisteminin ən 
mühüm ünsürü dövləti idarəetmə orqanlarının apardıqları əməliyyatlar 
haqqında hesabatlardır. Bu, vergi-büdcə siyasətinin reallaşdırılmasının 
əsasını təşkil edir. Hesabatda əməliyyatlar elə təsnifləşdirilir ki, vergi- 
büdcə siyasətinin dövləti idarəetmə bölməsinin mülkiyyətində olan 
kapitalın xalis dəyərinin (aktivlərin xalis dəyərinin) dəyişməsinə təsirini 
aşkara çıxarmaq mümkün olsun. Hesabatın standart forması 3.1 cəd
vəlində göstərildiyi kimidir.

Gəlirlər aparılan əməliyyatlar nəticəsində dövləti idarəetmə bölmə
sinin mülkiyyətində olan aktivlərin xalis dəyərinin artmasını göstərir. 
Gəlirlərin əsas mənbələri aşağıdakılardır: 1) vergilər və digər icbari trans- 
fertlər; 2) mülkiyyətdən, əmtəə və xidmətlərin satışından əldə edilən gəlir
lər; 3) könüllü transfertlər. Vergilər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: a) gəlir
lərə, mənfəətə və kapitalın artımına görə alman vergilər; b) əmək haqqı 
fondu və iş qüvvəsinə görə alman vergilər; c) mülkiyyətdən alman vergilər;
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Cədvəl 3.1
Dövləti idarəetmə orqanlarının apardıqları əməliyyatlar haqqında hesabat

(beynəlxalq standart)

Aktivlərin xalis dəyərinə təsir edən əməliyyatlar__________________________
Gəlir:
Vergilər
Sosial siğortaya ayırmalar 
Qrantlar 
Digər gəlirlər 
Xərclər:
İşçilərin əməyinin ödənilməsi 
Əmtəə və xidmətlərdən istifadə edilməsi 
Əsas kapitalın istehlakı 
Faiz
Subsidiyalar 
Qrantlar 
Sosial yardımlar
Digər xərclər___________________________________________________________________
Xalis/iimumi əməliyyat qalığı__________________________________________
Qeyri-maliyyə aktivləri ilə əlaqədar olan əməliyyatlar____________________________
Qeyri-maliyyə aktivlərinin xalis alqışı 
əsas fondlar
maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatının dəyişməsi 
qiymətlilər
istehsalın məhsulu olmayan aktivlər_____________________________________________
Xalis kreditlər/xalis borclar____________________________________________
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilə əlaqədar olan əməliyyatlar (maliyyələş
dirmə)______________________________________________________________
M aliyyə aktivlərinin xalis alqışı 
Öz ölkəsinin m aliyyə aktivləri 
Xarici ölkələrin maliyyə aktivləri 
Xalis öhdəliklər 
Öz ölkəsinin öhdəlikləri 
Xarici ölkələrin öhdəlikləri

d) əmtəə və xidmətlərə qoyulan vergilər; e) beynəlxalq ticarət vergisi; 
i)sair vergilər. Vergilərdən geriqaytarmalar “mənfi” işarəli vergi kimi nə
zərə almır. Sosial siğorta ayırmaları işvermələrin ödədikləri faktiki, yaxud 
da şərti hesablanan daxilolmalardan, habelə sərbəst məşğul olan və məşğul 
olmayan şəxslərin ödədikləri vəsaitdən ibarətdir, tşverənlər həmin vəsaiti 
öz işçiləri “adından”, sərbəst məşğul olan və məşğul olmayan şəxslər isə 
özlərinin adından ödəyirlər. Pensiya fonduna ödəmələr götürülmüş öhdəlik 
üzrə əməliyyat hesab edilir və bu bölmədə qeyd olunmur.
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Qrant xarici ölkələrdən və ya beynəlxalq təşkilatlardan hökumət 
strukturlarına edilən könüllü transfertlər deməkdir. Əmtəə və xidmətlərin 
satışı dövlət strukturlarının bazar prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən 
müəssisələri, habelə qismən qeyri-bazar prinsipləri əsasında fəaliyyət 
göstərən müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir. Bu maddədə həmçinin 
şərti hesablanan satış (barter sövdələşmələri və s.) və inzibati qaydada 
toplanan rüsumlar əks etdirilir. Digər gəlirlərə (digər gəlirlərin ünsür
lərinə) cərimələr, dəbbə pulu, məhkəmənin qərarı əsasında ödəmələr 
könüllü transfertlər (qrantdan başqa), köhnə (işlədilmiş) əmtəələrin satışı 
nəticəsində əldə edilən və digər daxilolmalar (siğorta şirkətlərinin 
ödədikləri vəsait və s.) aiddir. Xərclər aparılan əməliyyatlar nəticəsində 
aktivlərin xalis dəyərinin azalması deməkdir. Bu xərclər aşağıdakılardan 
ibarətdir: Əməyin ödənilməsi. Əməyin ödənilməsi dedikdə, əmək haqqı 
və sosial siğorta ayırmaları nəzərdə tutulur. Əmək haqqı pul və natura 
formasında ödənilə bilər. Sosial siğorta ayırmaları isə müəyyən edilmiş 
normativlərə əsasən əmək haqqına görə hesablanır.

“Əmtəə və xidmətlərdən istifadə” maddəsində bazar üçün nəzərdə 
tutulan və nəzərdə tutulmayan əmtəə və xidmətlərin istehsalında istifadə 
olunan əmtəə və xidmətlər əks etdirilir. Əsas kapitalın istehlakı dedikdə, 
dövləti idarəetmə bölməsi vahidlərinə məxsus olan və hesabat dövründə 
onlar tərəfindən istifadə edilən əsas fondların dəyərinin fiziki və təbii 
köhnəlmə, habelə təsadüfi hadisələr nəticəsində azalması nəzərdə tutulur. 
Əsas kapitalın istehlakı maddi və qeyri-maddi əsas fondlar üzrə müəyyən 
edilir.

Faiz -  depozitlər, qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa), ssuda və 
kreditor borclarına görə üzərinə öhdəlik götürən dövləti idarəetmə böl
məsinə daxil olan vahidlər tərəfindən ödənilməli olan məbləğdir. Ödə
nilməli olan ümumi faiz məbləği aşağıdakı qruplara bölünür: 1) qeyri- 
rezidentlərə ödənilməli olan faiz məbləği; 2) rezidentlərə (dövləti idarə
etmə bölməsindən başqa) ödənilməli olan faiz məbləği; 3) dövləti 
idarəetmə bölməsinin digər vahidlərinə ödənilməli olan məbləğ.

Subsidiyalar dedikdə, istehsal fəaliyyətinin səviyyəsindən, yaxud da 
onların istehsal etdikləri və satdıqları, habelə ixrac-idxal etdikləri əmtəə 
və xidmətlərin dəyərindən asılı olaraq dövlət orqanlarının müəssisələrə 
əvəzsiz (əvəzi ödənilmədən) verdikləri ödəmələr nəzərdə tutulur. Qrantlar 
bir dövlət vahidinin digər bir dövlət vahidinə, xarici ölkələrə və ya 
beynəlxalq təşkilatlara könüllü surətdə ödədikləri cari, yaxud da kapital 
transfertlərini ifadə edir. Qrantlar onu alan institusional vahidlərin tipləri
nə, sonra isə cari və ya kapital qrant olmasına görə təsnifləşdirilir.
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Sosial yardımlar əhalini, yaxud da ayrı-ayrı əhali qruplarını müxtəlif 
sosial risklərdən müdafiə etmək məqsədilə pul və ya natura formasında 
cari transfertlərdən ibarət ola bilər. Sosial yardımlara sosial təminat üzrə 
yardımlar (xəstəlik, hamiləlik, doğuş, işsizliklə əlaqədar, habelə uşaqlı 
ailələrə göstərilən yardımlar, qocalığa görə verilən pensiyalar və s.); so
sial kömək (bundan əvvəl göstərilən, lakin sosial siğorta proqramından 
kənar həyata keçirilən sosial təminat üzrə yardımlar); işverənlərin 
göstərdikləri sosial yardımlar daxildir.

Digər xərclərə mülkiyyətlə əlaqədar xərclər (faiz məbləğindən baş
qa) aiddir. Bu xərclər dividendlərdən, mülkiyyətdən əldə edilən gəlirdən 
ödəmələrdən, rentadan və s. ibarətdir. Digər xərcləri də öz növbəsində iki 
yerə bölmək olar: 1) digər cari xərclər (məsələn, cərimələr, dəbbə pulu, 
zədələnmə və dəyən ziyan üçün ödəmələr; müəssisə hesabma təhsil alan
lara verilən təqaüd; ev təsərrüfatlarının son istehlakı məqsədilə əmtəələrin 
bazar üçün məhsul istehsal edənlərdən satın alınması -  tədarük edilməsi 
və i.a.); 2) digər kapital xərcləri (məsələn, kapital qoyuluşunu maliyyə
ləşdirmək məqsədilə bazar üçün məhsul istehsal edən müəssisələrə edilən 
kapital transfertlər, tərəflərin razılığı ilə borcun ləğv edilməsi, iki və daha 
çox il üzrə yığılmış zərərin örtülməsi və s.).

Yuxarıda nəzərdən keçirilən xərc maddələri «xərclərin iqtisadi 
təsnifatı»nın iriləşdirilmiş maddələridir. Burada aşağıdakı əsas fərqlər öz 
əksini tapmışdır.

- pul və natura formasında aparılan əməliyyatlar arasındakı fərq;
- cari və kapital əməliyyatları (əsas etibarilə qrantlara görə) arasın

dakı fərq;
- xarici ölkələrə, beynəlxalq təşkilatlara, dövləti idarəetmə bölməsinin 

digər vahidlərinə verilən qrantlar arasındakı fərq;
- qrantlar və digər könüllü transfertlər arasındakı fərq;
- rezidentlərə və qeyri-rezidentlərə ödənilən faiz və qrantlar arasında

kı fərq;
- subsidiyalarla əlaqədar dövlət və xüsusi mülkiyyətdə olan korpo

rasiyalar arasındakı fərq;
-müxtəlif sosial yardım və göstərilən kömək arasındakı fərq;
- mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlərdən ödəmələr (faiz məbləğindən 

başqa) və digər xərclər arasındakı fərq.
Bundan başqa, DMS-də dövləti idarəetmə orqanlarının funksiyala

rının təsnifatı (DİOFT) -  xərclərin funksional təsnifləşdirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu, dövləti idarəetmə orqanlarının müxtəlif funksiyaları ye
rinə yetirmələri üçün sərf olunan xərclərin təsnifləşdirilməsini təmin edir.
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DİOFT-nin bölmə adlandırılan 10 kateqoriyası aşağıdakılardan ibarətdir:
1) ümumi təyinatlı dövlət qulluğu;
2) müdafiə;
3) ictimai qaydalar və təhlükəsizlik;
4) iqtisadi fəaliyyət;
5) ətraf mühitin mühafizəsi;
6) mənzil və kommunal xidmətləri;
7) səhiyyə;
8) istirahət, mədəniyyət, din;
9) təhsil;
10) sosial müdafiə.
Dövləti idarəetmə orqanlarının apardıqları əməliyyatlara dair hesaba

tın “Qeyri-maliyyə aktivlərinin xalis alqışı” bölməsində satınalma, xaric- 
olma və əsas kapitalın istehlakı nəticəsində qeyri-maliyyə aktivləri ehti
yatlarının dəyişməsinin qeydiyyatı aparılır. DMS-də qeyri-maliyyə aktiv
lərinin dəyişməsinin göstərilən maddələr (maddi dövriyyə vəsaitlərinin 
dəyişməsindən başqa) üzrə ayrılıqda qeydiyyata alınması tövsiyə olunur. 
Qeyri-maliyyə aktivləri satınalma, natura formasında ödənilməsi və ya 
transferi, habelə təsərrüfat üsulu ilə tikinti nəticəsində əldə edilə bilər. 
Dövləti idarəetmə orqanlarının apardıqları əməliyyatlara dair hesabatın 
“maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilə əməliyyatlar” bölməsində əməliy
yatlar hər bir maliyyə aktivi və öhdəliyi üzrə “maliyyə aktivlərinin xalis 
alqışı” və “öhdəliklərin xalis qəbulu” kimi qeydiyyata alınır.

Dövləti idarəetmə orqanları tərəfindən aparılan əməliyyatlar 
haqqında hesabatın məlumatları bir sıra başlıca analitik göstəriciləri 
əldə etməyə imkan verir. Belə göstəricilərdən biri tarazlaşdırıcı (balans- 
laşdırıcı) maddə hesab olunan xalis/ümumi əməliyyat qalığıdır. Bu, gəlir
lərlə xərclər arasındakı fərqə bərabərdir. Bu qalıq iqtisadi əməliyyatlar 
nəticəsində dövləti idarəetmə bölməsi aktivlərinin xalis dəyərinin 
dəyişməsini göstərir. Ümumi qalıq xalis qalıqdan fərqli olaraq istehlak 
olunan əsas kapital çıxılmadan müəyyən edilir. Bu göstərici dövləti 
idarəetmə orqanlarının apardıqları əməliyyatların sabitliyini və dövlət 
siyasətini ifadə edən tədbirlərin səmərəliliyini təhlil etmək üçün lazımdır. 
Dövləti idarəetmə orqanlarının apardıqları əməliyyatlara dair hesabatın 
tarazlaşdırıcı (balanslaşdırıcı) maddələrindən biri də -  xalis kreditlər/xalis 
borclardır. Bu qalıq əməliyyat qalığı ilə qeyri-maliyyə aktivlərinin xalis 
alqışı arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Bu, alınmış xalis maliyyə 
aktivlərinin dəyərindən xalis öhdəliklərin dəyərini çıxmaq yolu ilə də 
hesablana bilər. Bu göstəricidən dövləti idarəetmə orqanları fəaliyyətinin
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iqtisadiyyata təsirini təhlil etmək üçün istifadə olunur.
DMS-də dövləti idarəetmə orqanları tərəfindən aparılan əməliy

yatlar haqqında hesabatdan irəli gələn aşağıdakı bir sıra digər analitik 
göstəricilər də nəzərdə tutulmuşdur:

- ümumi büdcə qalığı (dövlət siyasətini həyata keçirmək məqsədilə 
maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilə aparılan əməliyyatların yenidən 
qruplaşdırılması hesabına təshih olunan xalis kreditlər/xalis borclar);

- ilkin əməliyyat qalığı (ümumi əməliyyat qalığı çıxılsın alınmalı olan 
xalis kapital transfertləri);

- vergi-büdcə yükü (vergi gəlirləri üstəgəl icbari sosial siğorta ayır
maları. Bu göstəricinin ÜDM-ə faizlə olan nisbəti);

- ümumi xərclərin tərkibi (ümumi xərclərin DİOFT-ə uyğun olaraq 
bölgüsü);

- dövləti idarəetmə orqanlarının son istehlak xərcləri (əməyin ödə
nilməsi üstəgəl əmtəə və xidmətlərdən istifadə üstəgəl əsas kapitalm is
tehlakı çıxılsın əmtəə və xidmətlərin satışı üstəgəl birbaşa ev təsər
rüfatlarına vermək üçün əmtəələrin satın alınması);

- ümumi investisiyalar (əldə edilmə çıxılsın xaric olmuş qeyri- 
maliyyə aktivləri).

Pul vəsaitlərinin mənbələri və istifadəsi haqqmda hesabatda (cədvəl 
3.2) DMS-nin əsas ünsürü kimi daxil olan pul vəsaitləri və ödənişləri 
qeyd edilir. Bu zaman dövləti idarəetmə orqanlarının həyata keçirdikləri 
əməliyyatlar haqqmda hesabatda tətbiq olunan təsnifləşdirmədən istifadə 
edilir. Pul vəsaitlərinin mənbələri və istifadəsi haqqmda hesabat uçotun 
kassa metodundan istifadə olunmaqla tərtib edilir. Bu hesabatın ən mü
hüm analitik göstəricisi “pul vəsaitinin profisiti/defısiti”dir. Bu, dövləti 
idarəetmə orqanlarının həyata keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində xalis 
daxilolmalardan qeyri-maliyyə aktivlərinin xalis alqışı nəticəsində xaric 
olan pul vəsaitini çıxdıqda yerdə qalan məbləği göstərir.

DMS-nin analitik sisteminin ən mühüm tərkib hissələrindən biri də 
3.3 cədvəlində göstərilən “Digər iqtisadi əməliyyatlar haqqmda hesa- 
baf’dır.

Bu hesabatda qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyişməsi, qiymətlərin 
dəyişməsini (holdinq mənfəəti və ya zərəri) ifadə edən maliyyə aktivləri 
və öhdəlikləri, aktivlərin və öhdəliklərin həcmində baş verən digər də
yişikliklər, başqa sözlə, iqtisadi əməliyyatların nəticəsi olmayan aktiv
lərin həcmindəki dəyişikliklər qeyd edilir.
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Cədvəl 3.2
Pul vəsaitlərinin mənbələri və istifadəsi haqqmda hesabat

(beynəlxalq standart)

Aparılan əməliyyatlar nəticəsində pul vəsaitinin axını________
Aparılan əməliyyatlardan daxil olan pul vəsaiti 
Vergilər
Sosial siğorta ayırmaları 
Qrantlar
Digər daxilolmalar
Aparılan əməliyyatlarla əlaqədar pul ödənişləri 
İşçilərin əməyinin ödənilməsi 
Əmtəə və xidmətlərin satın alınması 
Faiz
Subsidiyalar 
Qrantlar 
Sosial yardımlar
Digər ödənişlər ___________________________________________________
Aparılan əməliyyatlar nəticəsində pul vəsaitinin xalis axını________________________
Qeyri-maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyalar nəticəsində pul vəsaitinin 
axını__________ _____________________________________________
Qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi 
Əsas fondlar (kapital)
Strateji ehtiyatlar 
Qiymətlilər
İstehsalın məhsulu olmayan aktivlər 
Qeyri-maliyyə aktivlərinin satılması 
Əsas fondlar 
Strateji ehtiyatlar 
Qiymətlilər
İstehsalın məhsulu olmayan aktivlər______________________________________________
Qeyri-maliyyə aktivlərinə qoyulan investisiyadan daxil olan pul vəsaitlərinin xalis
axını____________________________________________ ______________________________
Pul profısiti/defısiti______________________________________________________________
Maliyyə fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin axını____________________
M aliyyə aktivlərinin xalis alqışı (nağd puldan başqa)
Yerli maliyyə aktivləri 
Xarici maliyyə aktivləri 
Qəbul edilmiş xalis öhdəliklər 
Yerli öhdəliklər
Xarici öhdəliklər_______________________________________ _________________________
M aliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul axını__________________________________
Xalis pul vəsaiti ehtiyatlarının dəyişməsi__________________________________________
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Cədvəl 3.3
Digər iqtisadi əməliyyatlar haqqında hesabat (beynəlxalq standart)

Digər iqtisadi əməliyyatlar nəticəsində kapitalın xalis dəyərinin dəyişm əsi 
Qeyri-maliyyə aktivləri 
Holdinq mənfəəti
Aktivlərin həcmində digər dəyişmələr 
M aliyyə aktivləri 
Holdinq mənfəəti
Aktivlərin həcmində digər dəyişmələr
Öhdəliklər
Holdinq mənfəəti
Öhdəliklərin həcmində dişər dəyişmələr_______________ ____________

DMS-nin daha bir tərkib hissəsi olan “aktiv və passivlər balansı nda 
aktivlər və öhdəliklər üzrə ehtiyatlar, habelə hər hansı bir tarixə dövləti 
idarəetmə bölməsi aktivlərinin (kapitalının) xalis dəyəri əks etdirilir. 
Aktiv və passivlər balansının forması aşağıdakı kimidir (cədvəl 3.4).

Cədvəl 3.4
Aktiv və passivlər balansı

Aktivlər
ilin

əvvəlinə
balans

ilin axırına 
balans

Öhdəliklər və 
kapitalın xalis 

dəyəri

ilin
əvvəlinə

balans

ilin  axırına 
balans

Qeyri-
maliyyə
aktivləri

Öhdəliklər 
Kapitalın xalis 
dəvən

Aktivlərin
cəmi

Öhdəliklərin 
və kapitalın 
xalis dəyərinin 
cəmi

3.2. Azərbaycan Respublikasında büdcə gəlirlərinin təsnifləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının dövlət maliyyəsi statistikasının başlıca 
ünsürlərindən biri müxtəlif səviyyələrdə büdcələrin idarə edilməsidir. 
Büdcə statistikasının obyekti qanunverici və icraedici orqanlar tərəfindən 
onlara həvalə edilmiş funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün mərkəz
ləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının əmələ gəlməsi və istifadəsinə dair 
maliyyə planının icrasıdır. Bundan başqa, fəaliyyəti müxtəlif büdcələrdən 
maliyyələşdirilən təşkilatlar da statistik müşahidənin obyektinə daxildir.
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Bütün səviyyələrdə büdcənin tərtib olunmasının qüvvədə olan vahid 
metodologiyasına görə onun özünün və yerinə yetirilməsinə dair hesaba
tın tərtib edilməsi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə həva
lə olunmuşdur. Büdcə göstəricilərinin işlənib hazırlanmasının metodolji 
əsasını hesabat dövrü üzrə dövlət maliyyəsinin hesab planı təşkil edir. 
Büdcənin işlənib hazırlanması üçün qanunvericilik bazası ölkənin Büdcə 
Məcəlləsidir.

Dövlət maliyyəsi ölkənin maliyyə sisteminin əsası olmaqla, üzərinə 
düşən iqtisadi, sosial, siyasi funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün onu pul 
vəsaiti ilə təmin etmək sahəsində ən mühüm vasitədir. Azərbaycan Res
publikasının büdcə sistemi müstəqillik şəraitində formalaşmışdır. Büdcə 
quruculuğu ölkənin dövlət quruluşu ilə müəyyən edilir. Bazar münasibət
lərinin mövcud olduğu ölkələrdə isə dövlət büdcə quruculuğunun iki 
forması (unitar və federativ) mövcuddur. Azərbaycan Respublikası unitar 
dövlət formasına malik olduğuna görə burada iki idarəetmə həlqəsi 
mövcuddur. Odur ki, Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi iki 
həlqədən — dövlət büdcəsindən və yerli özünüidarəetmə büdcələrindən -  
ibarətdir.

Büdcə sistemi özünün iqtisadi münasibətlərinə və hüquq normalarına 
əsaslanan büdcələrin toplusudur. Unitar dövlətlərdə büdcə sistemində 
aparıca rol dövlət büdcəsinə məxsusdur. Yerli büdcələr, adətən dövlət 
büdcəsinə tabe olurlar. Lakin bu, onun az əhəmiyyətə malik olması 
demək deyildir. Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi 3.1 sxemində 
göstərildiyi kimidir.

Vahid dövlət büdcəsinə malik olan Azərbaycan Respublikasında yerli 
büdcələrlə respublika büdcəsi arasında olduqca sıx və qarşılıqlı əlaqə 
vardır. Bu, özünü hər şeydən əvvəl yerli büdcələri tənzimləmək 
məqsədilə respublika büdcəsindən vəsait ayrılmasında göstərir. Bu vəsait 
isə dotasiya, subsidiya və subvensiya formasına ayrılır.

Dotasiya dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-in büdcəsinə və yerli 
büdcələrə, onun gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz olaraq 
verilən maliyyə vəsaitidir. Və ondan istifadə etmək üçün konkret məqsəd 
göstərilmir.

Subsidiya dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-in büdcəsinə, yerli 
büdcələrə, hüquqi və fiziki şəxslərə əvəzsiz olaraq verilən maliyyə və
saitidir. Subsidiya yerli xarakterlərə malik olan obyektin tikintisində 
payla iştirak əsasında yuxarı səviyyəli büdcədən maliyyə vəsaiti ayrılması 
vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin obyektin maliyyələşdirilməsinə yuxarı
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Sxem 3.1. Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

səviyyəli büdcə həlqəsindən veriləcək vəsaitin həcmi və maliyyələş
dirilmə dövrü qabaqcadan müəyyən edilməlidir.

Subvensiya məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi üçün 
dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-in büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən 
lakin həmin məqsəd üçün və ya müəyyən edilmiş müddətdə istifadə edil- 
mədikdə geri qaytarılan vəsaitdir. Dotasiyadan fərqli olaraq, subvensiya 
konkret dövrdə konkret tədbirin həyata keçirilməsi üçün verilir.

Bunlarla yanaşı, büdcə təcrübəsində büdcə ssudası adlanan anlayış da 
vardır. Büdcə ssudası dedikdə, dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-in 
büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən bələ
diyyə təşkilatlarına qaytarılmaq şərtilə il ərzində müəyyən müddətə ve
rilən maliyyə vəsaiti nəzərdə tutulur. Büdcə ssudalarından adətən gə
lirlərin daxil olması ilə xərclərin ödənilməsi arasındakı vaxtda çatışmayan 
fərqi ödəmək üçün istifadə edilir.

Büdcə quruculuğunun tərkibinə büdcə prosesi də daxildir. Büdcə 
prosesi dövlət büdcəsinin və yerli büdcələrin tərtibi, müzakirəsi, təsdiqi 
və icrası üzrə dövlət hakimiyyəti orqanlarının qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş fəaliyyətlərinin toplusudur. Azərbaycan Respublikasında hər 
büdcə prosesi Konstitusiya və Büdcə Sistemi haqqında Qanunun tələb
lərinə uyğun olaraq qurulur. Ölkəmizdə büdcə sistemi haqqında Qanun
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2002-ci il iyulun 2-də qəbul olunmuşdur. Sonra bu qanuna ardıcıl olaraq 
13 may 2003-cü il tarixii 452 saylı, 3 dekabr 2004-cü il tarixli 791 saylı, 
5 aprel 2005-ci il tarixli 876 saylı və 23 dekabr 2005-ci il tarixli 36 saylı 
qanunla dəyişikliklər edilmişdir. Bu qanunun Azərbaycan Respublika
sında büdcə sisteminin təşkilinin, büdcələrin tərtib olunması, təsdiqlən
məsi, icrası və ona nəzarət edilməsinin təşkilati, hüquqi və iqtisadi 
əsaslarını, habelə dövlət büdcəsi ilə büdcədənkənar dövlət fondlarının, 
yerli büdcələrin qarşılıqlı əlaqələrinin əsas prinsiplərini müəyyən edir.

Büdcə prosesi bir qayda olaraq büdcə ilindən (büdcə ili büdcənin 
fəaliyyət göstərdiyi dövrə deyilir) qabaq başlayır. Ölkəmizdə büdcə ili 
təqvim ilinə bərabərdir, yəni yanvar ayının 1-də başlayır, dekabrın 31-də 
başa çatır. Rusiya Federasiyası, İtaliya və Fransada da büdcə ili təqvim ili 
ilə üst-üstə düşür. Lakin bəzi ölkələrdə bu belə deyildir. Başqa sözlə, 
Böyük Britaniya və Yaponiyada büdcə ili aprelin 1-dən növbəti il martın 
31-dək; Kanadada iyulun 1-dən növbəti il iyunun 30-dək; ABŞ-da 
oktyabrın 1-dən növbəti il sentyabrın 30-dək davam edir və hər bir ölkə 
üzrə onun hazırlanması və təsdiq olunmasına qədər bütün prosedur 
qaydaları qanunvericiliklə təsdiq olunur.

Müasir büdcə təsnifatı dövləti idarəetmə bölməsinin həyata keçirdiyi 
əməliyyatların aşağıdakı təsnifləşdirmə kateqoriyalarına əsaslanır: 
gəlirlər, xərclər, qeyri-maliyyə avtivlərinin daxil və xaric olması; maliyyə 
aktivlərinin daxil və xaric olması; öhdəliklərin daxil və xaric olması. 
Bundan sonra, dövləti idarəetmə bölməsinin həyata keçirdiyi əməliyyatlar 
təfərrüatı ilə maddələrə və yarımmaddələrə bölünməklə təsnifləşdirilir.

Büdcə təsnifatı və büdcə uçotunun hesab planı dövlət və bələdiyyə 
idarəetməsinin səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün zəruri olan informa
siyaların formalaşdırılmasına imkan verir. Büdcə təsnifatına aşağı
dakılar daxildir:

- büdcə gəlirlərinin təsnifatı;
- büdcə xərclərinin funksional təsnifatı;
- büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı;
- büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsinin daxili mənbələrinin təsnifatı;
- dövlətin daxili borcunun təsnifatı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Res

publikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə» 6 oktyabr 
2004-cü il tarixli 149 saylı qərarı ilə dövlət büdcəsi gəlirlərinin və 
xərclərinin təsnifatı hazırlanmışdır.

Büdcə təsnifatı -  büdcə gəlirlərinin təsnifatından, habelə büdcə xərc-
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larinin funksional, iqtisadi, təşkilati və s. prinsiplər əsasında tərtib olun
muş təsnifatından ibarətdir.

Büdcə gəlirlərinin təsnifatı büdcə sisteminə daxil olan büdcə gəlirlə
rinin qruplaşdırılmasıdır. Büdcə gəlirləri aşağıdakı dörd mənbədən daxil 
olur: 1) vergilərdən daxilolmalar; 2) sosial ayırmalar; 3) qrantlar; 4) digər 
gəlirlər. Büdcə gəlirlərinin təsnifatı isə bu mənbələrdən asılı olaraq dörd 
səviyyədən -  bölmə, yarımbölmə, maddə və yarımmaddələrdən ibarətdir:

1) Gəlirlərdən (mənfəətdən) alman vergilər
- fiziki şəxslərdən alman gəlir vergisi;
- hüquqi şəxslərdən alman mənfəət (gəlir) vergisi;
- kateqoriyalar üzrə bölünməyən gəlir vergisi;
- əmək haqqı fonduna və işçi qüvvəsinə görə alman vergilər;
- mülkiyyətdən əldə edilən gəlirdən alman vergilər;
- mal və xidmətlərə görə vergilər;
- sair vergilər.
2) Sosial ayırmalar
- sosial təminata ayırmalar;
- sosial ehtiyaclara digər ayırmalar;
3) Qrantlar
- xarici hökumətlərdən daxil olan qrantlar;
- beynəlxalq təşkilatlardan daxil olan qrantlar;
- dövləti idarəetmə sektorunun digər həlqələrindən daxil olan 

qrantlar.
4) Digər gəlirlər
- mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər;
- mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar;
- cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar;
- könüllü köçürmələr (qrantlardan başqa);
- kateqoriyalar üzrə ayrılması mümkün olmayan gəlirlər.
Bu bölmələr də öz növbəsində yarımqruplara bölünür. Məsələn, mül

kiyyətdən əldə edilən gəlirlərə görə ödənilən vergilər aşağıdakı yarım- 
qruplara ayrılır: a) torpaq vergisi; b) əmlak vergisi; c) əmlakın xalis dəyə
rindən ödənilən cari vergilər; d) vərəsəlik və ya bağışlanma qaydasında 
mülkiyyətə keçmiş əmlakdan alınan vergilər; e) maliyyə əməliyyatlarına 
və kapitalla aparılan əməliyyatlara görə vergilər; j) mülkiyyətə görə 
birdəfəlik vergilər; z) mülkiyyətə görə digər cari vergilər.

“Mal və xidmətlərə görə vergilər yarımbölməsi” aşağıdakı maddə
lərdən ibarətdir: a) əlavə dəyər vergisi; b) satışdan daxil olan vergilər; c)
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sadələşdirilmiş vergi; d)dövriyyədən vergilər, mal və xidmətlərdən alman 
digər vergilər; e) aksizlər; j) fiskal inhisarçıların mənfəətindən alınan 
vergilər; z) spesifik xidmətlərə görə vergilər; 1) yol vergisi; m)mallarm 
istifadəsinə, yaxud istifadə hüququ verilməsinə və hər hansı bir 
fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün alman vergilər.

Hər bir maddə isə öz növbəsində yarımmaddələrə bölünür. Məsələn, 
«sosial təminata ayırmalar» maddəsi aşağıdakı yarımmaddələrə ayrılır: a) 
işəgötürənlər tərəfindən ödənilən əməyin ödənişi fonduna sosial siğorta 
ayırmaları; b) işçilərin əmək haqqından tutulan sosial siğorta ayırmaları; 
c) fərdi sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanların gəlirlərindən 
alman sosial siğorta ayırmaları; d) sair gəlirlərdən alman sosial siğorta 
ayırmaları. Bu daxilolmalar “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

Dövlət büdcəsinin gəlirləri iqtisadi mahiyyətinə görə aşağıdakı 
qaydada qruplaşdırılır:

- cari gəlirlər, o cümlədən vergilər haqqmda qanunvericiliklə müəy
yən edilmiş dövlət vergiləri, habelə həmin vergilərə görə hesablanmış faiz 
və maliyyə sanksiyaları məbləğləri;

- dövlət rüsumları, birdəfəlik rüsumlar, gömrük rüsumları;
- əsas vəsaitlərin və ya dövlət ehtiyatında olan malların satışından, 

yaxud da icarəyə verilməsindən daxil olan gəlirlər;
- daxili və xarici mənbələrdən alınan qrantlar və transfertlər;
- qanunvericiliklə müəyyən edilən digər daxilolmalar. Büdcənin gə

lirləri vergi ödəyicilərinə, vergitutma obyektlərinə, alınması üsullarına, 
ödənişin müddətinə və digər cəhətlərinə görə fərqlənir.

Büdcə gəlirləri vergilərdən, vergi olmayan gəlirlərdən, əsaslı gəlir
lərdən və rəsmi qaydada alman vəsaitlərdən (transfertlərdən) ibarətdir. 
Vergi gəlirlərinin əsas mənbəyini yenidənbölgü nəticəsində alınan (mən
fəət, əmək haqqı, əlavə dəyər, ssuda faizi, dividendlər və i.a.) yeni yara
dılmış dəyər, gəlirlər və yığım (qənaət) təşkil edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, büdcə gəlirlərinin quruluşu sabit deyildir və 
konkret iqtisadi şəraitlə əlaqədardır. Məsələn, sosial-iqtisadi inkişaf 
səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə büdcə gəlirlərinin əsas hissəsini fiziki 
şəxslərdən alman vergilər, zəif inkişaf etmiş ölkələrdə isə dolayı və 
hüquqi şəxslərdən alman vergilər təşkil edir.

Büdcə gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi inkişaf etmiş ölkələrdə 40- 
60%, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan Respub
likasında 20-30% arasında tərəddüd edir.
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3.3. Azərbaycan Respublikasında büdcə xərclərinin təsnifləşdirilməsi

Büdcə hər il ölkənin iqtisadi vəziyyəti və qarşıya qoyulan vəzifələr 
əsas götürülməklə formalaşdırılır. Buna görə də beynəlxalq təcrübədə 
əvvəlcə dövlət büdcəsindən il ərzində maliyyələşdiriləcək işlər üzrə sərf 
olunacaq xərclərin həcmi, sonra isə həmin həcmdə vəsaitin toplanması 
üçün gəlir mənbələri müəyyən edilir. Ölkəmizdə isə bunun əksi baş verir, 
yəni dövlət tərəfindən əvvəlcə il ərzində büdcəyə daxil olması mümkün 
olan büdcə gəlirlərinin mənbələr üzrə və ümumi həcmi müəyyənləşdirilir, 
sonra isə büdcə kəsiri müəyyən həddə saxlanılmaqla onun xərcləri 
bölmələr və istiqamətlər üzrə müəyyənləşdirilir.

Büdcə xərcləri dedikdə, büdcə təsnifatına uyğun olaraq qanunveri
ciliklə nəzərdə tutulan tələbatları ödəmək üçün dövlət büdcəsindən 
ayrılan və sərf olunan vəsait nəzərdə tutulur.

Büdcə tərtib olunarkən xərclər dövlətin yerinə yetirəcəyi funksiyalar, 
onları həyata keçirəcək qurumlar (təşkilatlar) və vəsaitin sərf olunacağı 
istiqamətlər müəyyən edilir. Başqa sözlə, əvvəlcə dövlətin il ərzində 
həyata keçirəcəyi bütün işlər funksional istiqamətlər üzrə qruplaşdırılır. 
Sonra bu vəzifələr ayrı-ayrı dövlət qurumları arasında bölünərək onların 
icrasını təşkil edən və buna məsuliyyət daşıyan təşkilatlar müəyyən 
olunur. Daha sonra isə konkret xərc maddələri üzrə büdcə vəsaitinin 
həcmi müəyyənləşdirilir.

Ölkəmizdə “Vahid büdcə təsnifatı” Azərbaycan Respublikası Na
zirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2004-cü il tarixli, 149 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir. Lakin sonralar bu sənəddə Nazirlər Kabinetinin 15 mart 2006- 
cı il tarixli, 82 saylı; 2 may 2006-cı il tarixli, 119 saylı; 15 may 2006-cı il 
tarixli, 124 saylı və 9 avqust 2006-cı il tarixli, 192 saylı qərarları ilə əlavə 
və dəyişikliklər edilmişdir. Həmin sənəddə büdcə xərclərinin funksional, 
iqtisadi və inzibati təsnifatı verilmişdir.

Məlum olduğu kimi, dövlət bir sıra funksiyaları yerinə yetirir. Belə 
ki, dövlət ölkənin müdafiəsini təşkil etmək üçün ordu saxlayır, əhaliyə 
dövlət vəsaiti hesabına səhiyyə və təhsil xidmətləri göstərir, sosial mü
dafiəyə ehtiyacı olan əhali qruplarına (qocalar, əlillər, tələbələr, kimsəsiz 
uşaqlar və i.a.) müvafiq yardımlar göstərir, mədəniyyət və idmanın 
inkişafına xüsusi qayğı göstərir və onu diqqət mərkəzində saxlayır, iqti
sadi inkişaf məsələlərini tənzimləyir və i.a. Dövlət büdcəsinin vəsaiti də 
məhz bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəldilir. Büdcə xərclərinin 
dövlətin yerinə yetirdiyi bu vəzifələr üzrə qruplaşdırılmasma xərclərin 
funksional təsnifatı deyilir.
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Vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq dövlət büdcəsi xərclərinin 
funksional təsnifatı aşağıdakı kimidir: 1) ümumi dövlət xidmətləri; 2) 
müdafiə; 3) məhkəmə hakimiyyəti, hüquq -  mühafizə və prokurorluq; 4) 
təhsil; 5) səhiyyə; 6) sosial müdafiə və sosial təminat; 7) mədəniyyət, 
incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edil
məyən sahədə fəaliyyət; 8) mənzil və kommunal təsərrüfatı; 9) kənd 
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mü
hafizəsi; 10) sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar; 11) nəqliyyat və rabitə; 
12) iqtisadi fəaliyyət; 13) əsas bölməyə aid edilməyən xidmətlər.

Hər bir funksional bölmə də öz növbəsində köməkçi bölmələrə ay
rılır. Məsələn, “Ümumi dövlət xidmətləri” funksional bölməsi aşağıdakı 
köməkçi bölmələrdən ibarətdir: 1) qanunvericilik və icra hakimiyyəti, 
yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri; 2) beynəlxalq 
fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri; 3) elm xərcləri; 
4) başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri; 5) 
dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər; 6) yerli 
(bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya; 7) Naxçıvan Muxtar Respublika
sının büdcəsinə verilən dotasiya.

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üçün Dövlət büdcəsi xərc
lərinin funksional tərkibi və quruluşu haqqında 3.5 cədvəlindəki məlu
matlara əsasən mühakimə yürütmək olar.

3.5 cədvəlindəki məlumatlardan aydın görünür ki, büdcə xərclərinin 
tərkibində əsas yeri sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar (31,3%), əsas 
bölmələrə aid edilməyən xidmətlər (13,3%), sosial müdafiə və sosial 
təminat (10,3%), ümumi dövlət xidmətləri (10,0%), təhsil (8,2%) və 
müdafiə (8,2%) tutur.

Dövlətin qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsi dövlət orqan
ları və icra hakimiyyətləri tərəfindən təşkil və təmin olunur. Belə ki, 
dövlət siyasətinin işlənməsi və həyata keçirilməsi üçün müvafiq nazir
liklər yaradılır, sahələrarası işlər komitə, komissiyalar və ya işçi qrupları 
vasitəsilə təmin olunur, şəhər və rayon icra hakimiyyətləri fəaliyyət gös
tərir, Milli məclis tərəfindən qanunlar qəbul olunur, onların yerinə yetiril
məsinə nəzarət prokurorluq və məhkəmə orqanları tərəfindən həyata 
keçirilir və i.a. Məsələn, hazırda ölkəmizdə icra hakimiyyəti sisteminə 
prezident administrasiyası, nazirlər kabineti, 20 nazirlik, 12 dövlət komi
təsi, 8 komissiya, 7 agentlik, habelə işçi qrupları, büro və şuralar, fondlar 
və xidmət idarələri, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları və s. daxil
dir. Büdcə xərclərinin qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət orqanları 
və təşkilatları üzrə qruplaşdırılmasma büdcə xərclərinin inzibati
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Cədvəl 3.5
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin 
__________ xərclərinin funksional quruluşu__________________

Sı
ra

№
-si Funksional bölmələr üzrə xərclər

Məbləğ, 
min man.

Xüsusi 
çəkisi, %- 

lə
1 Ümumi dövlət xidmətləri 1996789,6 10,0
2 Müdafiə 1637362,3 8,2
3 Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və 

prokurorluq 1240297,6 6,2
4 Təhsil 1653445,2 8,2
5 Səhiyyə 725586,2 3,6
6 Sosial müdafiə və sosial təminat 2072233,9 10,3
7 Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən 

tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən 
sahədə fəaliyyət 311410,6 1,6

8 Mənzil və kommunal təsərrüfatı 457144,0 2,3
9 Yanacaq və enerji kompleksi 3487,5 0,0
10 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi 562887,2 2,8
11 Sənaye, tikinti və  faydalı qazıntılar 6281954,7 31,3
12 Nəqliyyat və rabitə 121437,6 0,6
13 İqtisadi fəaliyyət 328156,8 1,6
14 Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 2670806,8 13,3

Cəmi 20063000 100

təsnifləşdirilməsi deyilir.
Funksional istiqamətindən asılı olmayaraq büdcədən müvafiq 

məqsədlər üçün ayrılan vəsait müəssisə və təşkilatlarda iqtisadi təyinatı 
üzrə istifadə olunur. Yəni işçilərə əmək haqqı verilir, müəyyən işlərin 
görülməsi üçün zəruri olan mallar alınır, kommunal, nəqliyyat və başqa 
xidmətlərin haqqı ödənilir, obyektlər tikilir və ya təmir olunur və s. və i.a. 
Odur ki, dövlət büdcəsinin xərcləri həm də iqtisadi məzmunlarına görə 
qruplaşdırılır. Buna büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı deyilir.

Dövlət büdcəsinin xərcləri iqtisadi məzmunlarına görə aşağıdakı kimi 
təsnifləşdirilir:

1) əməyin ödənilməsi;
2) malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması və bütün növlərdən 

olan xidmətlərin haqqının ödənilməsi;
3) faizlər üzrə ödənişlər;
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4) subsidiyalar və cari transfertlər;
5) qrantlar və sosial müavinətlər;
6) təqaüdlər və sosial müavinətlər;
7) digər xərclər;
8) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (əsas vəsaitlər -  bina və 

tikililər, maşın və avadanlıqlar, maddi istehsal ehtiyatları, qeyri- 
istehsal aktivləri, qiymətli materiallar);

9) maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlar (daxili və xarici valyutalar, 
depozitlər, qiymətli kağızlar, ssudalar, qızıl və i.a.).

10) öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları (daxili və xarici valyuta, 
depozitlər, qiymətli kağızlar, ssudalar üzrə öhdəliklər).

Nəticə

- Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən 2001-ci ildə beynəlxalq stan
dartlarda formalaşdırılmış dövlət maliyyəsi statistikasının metodologiyası 
müəyyən edilmişdir;

- dövləti idarəetmə orqanları cəmiyyəti zəruri əmtəə və xidmətlərlə 
təmin edir, sosial siyasətin həyata keçirilməsi prosesində gəlirləri və 
sərvəti yenidən bölür;

- dövləti idarəetmə orqanlarına dövlət hakimiyyəti orqanları, büdcə 
və qeyri-bazar qeyri kommersiya təşkilatları, sosial siğorta fondları və s. 
daxildir;

- DMS-də dövlət bölməsi anlayışından geniş istifadə olunur. Bu 
bölmə əmtəə və xidmətlərin istehsalı ilə məşğul olan bütün dövlət 
korporasiyaları və kvazikorporasiyaları əhatə edir;

- ehtiyatlar dedikdə, müəyyən bir vaxta institusional vahidlərdə olan 
qeyri-maliyyə və maliyyə aktivləri bütün aktivlərlə öhdəliklərin 
kəmiyyəti arasındakı fərq kimi hesablanan kapitalın xalis dəyəri nəzərdə 
tutulur;

- əməliyyat dedikdə, iki institusional vahidin qarşılıqlı razılıq 
əsasında birlikdə fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur;

- DMS-də əməliyyatların və ehtiyatların ümumi və ya xalis əsaslarla 
qeydiyyata alınmasının həll edilməsinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur;

- gəlirlər müxtəlif mənbələr hesabına formalaşır. Qrant xarici 
ölkələrdən və ya beynəlxalq təşkilatlardan hökumət strukturlarına könüllü 
transfertlər deməkdir;

- faktiki və təbii köhnəlmə, faiz, subsidiya, sosial yardım anlayışları 
bir-birindən fərqlənir;
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- DMS-də dövləti idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı 
nəzərdə tutulmuşdur və bunlar 10 bölmədən ibarətdir;

- Pul vəsaitlərinin mənbələri və istifadəsi haqqında hesabat maliyyə 
və qeyri-maliyyə aktivlərini hərtərəfli səciyyələndirməyə imkan verir;

- DMS-nin “aktiv və passivlər” balansında aktivlər və öhdəliklər üzrə 
ehtiyatlar və hər hansı bir tarixə dövləti idarəetmə bölməsi aktivlərinin 
(kapitalının) xalis dəyəri əks etdirilir;

- büdcənin tərtib olunmasının bütün səviyyələrdə qüvvədə olan 
metodologiyaya görə onun özü və icra olunmasına dair hesabat Azərbay
can Respublikasının Maliyyə nazirliyi tərəfindən tərtib olunur;

- büdcə sistemi özünün iqtisadi münasibətlərinə və hüquq norma
larına əsaslanan büdcələrin toplusudur; Azərbaycan Respublikasının öz 
büdcə sistemi vardır və bu, müstəqillik illərində formalaşmışdır;

- dotasiya, subsidiya, subvensiya, büdcə ssudası və büdcə prosesi 
anlayışları bir-birindən fərqlənir;

- büdcə təsnifatı dedikdə, büdcə gəlirlərinin təsnifatı, büdcə xərclə
rinin funksional və iqtisadi təsnifatı, büdcə kəsirinin maliyyələşdirilmə
sinin daxili mənbələrinin təsnifatı, dövlətin daxili və xarici borcunun 
təsnifatı nəzərdə tutulur;

-büdcə gəlirlərinin təsnifatı daxilolma mənbələrindən asılı olaraq 
dörd səviyyədən, müxtəlif tərkibli bölmə, yarımbölmə, maddə və 
yarımmaddələrdən ibarətdir. Bölmələr də öz növbəsində yarımqruplara 
bölünür;

- dövlət büdcəsinin gəlirləri iqtisadi mahiyyətlərinə görə dövlət 
vergiləri, həmin vergilərə görə hesablanan faiz və maliyyə sanksiyaları 
məbləğindən, dövlət, birdəfəlik və gömrük rüsumlarından, qrantlardan, 
əsas vəsaitlərin satışından əldə edilən gəlirlərdən və s. maddələrdən 
daxilolmalar hesabına formalaşır;

- büdcə xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati formalarda 
təsnifləşdirilməsi həyata keçirilir;

Təhlil üçün suallar

dövlət maliyyəsi statistikasının beynəlxalq standartlarda 
formalaşdırılmış metodologiyası nə vaxt və hansı maliyyə qurumu 
tərəfindən müəyyən edilmişdir;

- dövlət maliyyəsi statistikasının göstəricilər sistemi hansı 
bölmələrdən ibarətdir;

- dövləti idarəetmə orqanları hansı iqtisadi funksiyaları yerinə yetirir;
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- dövləti idarəetmə bölməsi hansı tərkib hissələrindən ibarətdir;
- dövləti idarəetmə bölməsi hansı yarımbölmələrə ayrılır;
- ehtiyatlar dedikdə nə nəzərdə tutulur və onların tərkibini necə 

səciyyələndirmək olar;
- əməliyyat dedikdə nə başa düşülür və onları necə səciyyələndirmək 

olar;
- DMS-də əməliyyatların hesablama metodu ilə aparılması dedikdə 

nə nəzərdə tutulur;
- DMS-nin əsasını hansı tərkib hissələri təşkil edir;
- dövləti idarəetmə orqanlarının apardıqları əməliyyatlar hansı tərkib 

hissələrindən ibarətdir;
- gəlirlərin əsas mənbələri hansılardır;
- qrant nə deməkdir və hansı növləri vardır;
- faiz, faiz məbləği, subsidiya və sosial yardım nə deməkdir;
- “xərclərin iqtisadi təsnifatf’nm iriləşdirilmiş hansı maddələri vardır;
- dövləti idarəetmə orqanları tərəfindən yerinə yetirilən işlərə sərf 

olunan xərclər necə təsnifləşdirilir;
- DMS-də dövləti idarəetmə orqanları tərəfindən aparılan əməliy

yatlar haqqında hesabata əsasən hansı göstəricilər hesablana bilər;
- pul vəsaitlərinin mənbələri və istifadəsi haqqında hesabatda hansı 

göstəricilər nəzərdə tutulmuşdur;
- digər iqtisadi əməliyyatlar haqqında hesabatda hansı iqtisadi 

göstəricilər vardır;
- aktiv və passivlər balansının quruluşu necədir;
- ölkəmizdə bütün səviyyələrdə büdcənin tərtib olunması hansı 

orqana həvalə edilmişdir;
- büdcə sistemi nə deməkdir;
- Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi dedikdə nə başa düşülür;
- dotasiya, subsidiya, subvensiya, büdcə ssudası, büdcə prosesi 

dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- büdcə təsnifatı nə deməkdir və o hansı tərkib hissələrindən ibarətdir;
- büdcə gəlirləri necə təsnifləşdirilir;
- dövlət büdcəsinin gəlirləri iqtisadi mahiyyətinə görə necə qrup

laşdırılır;
- xərclərin funksional təsnifatı dedikdə nə başa düşülür;
- büdcə xərclərinin inzibati təsnifləşdirilməsi nə deməkdir;
- dövlət büdcəsinin xərcləri iqtisadi məzmunlarına görə necə təsnif

ləşdirilir.
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IV FƏSİL

MÜƏSSİSƏLƏRİN MALİYYƏSİ STATİSTİKASI

4.1. Müəssisələrin maliyyəsi statistikasının vəzifələri

Müəssisələrin maliyyəsi statistikasının obyekti dedikdə məhsulların 
istehsalı və reallaşdırılması, işlərin yerinə yetirilməsi və müxtəlif növ 
xidmətlərin göstərilməsi prosesində pul vəsaitləri fondunun əmələ gəl
məsi, bölgüsü və istifadə olunması ilə əlaqədar təsərrüfat subyektlərinin 
maliyyə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Bu isə təsərrüfatçılıq edən hər hansı 
bir subyektin dövlət də daxil olmaqla digər iqtisadi vahidlərlə həyata 
keçirdiyi qarşılıqlı fəaliyyəti əks etdirir.

Müəssisələrin maliyyəsi ölkənin maliyyə sisteminin əsasmı təşkil 
edir. Çünki maliyyə vəsaitinin çox böyük hissəsi məhz müəssisələrdə 
(təşkilatlarda) formalaşır. Digər tərəfdən, ölkənin ümumi maliyyə vəziy
yəti xeyli dərəcədə müəssisələrin maliyyəsindən asılıdır. Dövlət maliy
yəsi kimi müəssisələrin maliyyəsi də bölgü və nəzarət funksiyalarını 
yerinə yetirir. Lakin müəssisələrin maliyyəsinin əhatə dairəsi dövlət 
maliyyəsinin əhatə dairəsinə nisbətən daha genişdir. Belə ki, dövlət ma
liyyəsi öz vəzifəsini büdcənin formalaşması və icra olunması prosesində 
gəlirlərin yenidən (təkrar) bölgüsü mərhələsində həyata keçirdiyi halda, 
müəssisələrin maliyyəsi onu həm gəlirlərin əmələ gəlməsi və ilkin böl
güsü, həm də təkrar (yenidən) bölgüsü mərhələsində yerinə yetirir.

Müəssisələrin maliyyəsi statistikası təsərrüfat subyektlərinin (iqtisadi 
vahidlərin) digər iqtisadi vahidlərlə olan maliyyə münasibətlərinin kəmiy
yət tərəfini onların keyfiyyət tərəfi ilə birlikdə öyrənir. Maliyyə müna
sibətlərinin keyfiyyət tərəfi dedikdə, maliyyə resurslarının əmələ gəl
məsi, bölgüsü və istifadə olunması ilə şərtlənən, təsərrüfat subyektlərinin 
öz aralarında meydana çıxan, habelə maliyyə-bank sistemi və dövlət 
qarşısında müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan 
münasibətlər nəzərdə tutulur.

Bütün bunlara uyğun olaraq müəssisələrin maliyyəsi statistikası (buna 
qeyri-maliyyə bölməsinə daxil edilən iqtisadi vahidlərin statistikası da 
deyilir) aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

- təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-pul münasibətlərinin vəziyyəti və 
inkişafını öyrənir;

- maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrini və onun strukturunu 
müəyyən edir;
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- pul vəsaitlərindən istifadə olunmasının istiqamətlərini müəyyən
ləşdirir;

- mənfəətin və rentabelliyin səviyyəsi və dinamikasını, onların 
dəyişməsinə təsir göstərən amilləri təhlil edir;

- müəssisələrin maliyyə sabitliyi və onların tədiyə qabiliyyətinin 
vəziyyətini qiymətləndirir;

- təsərrüfat subyektləri tərəfindən maliyyə-kredit sahəsindəki 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə qiymət verir.

Məlum olduğu kimi, müəssisələrin maliyyəsi statistikası sahəsin
də hər hansı bir beynəlxalq tövsiyə və ya standart yoxdur. Lakin buna 
baxmayaraq mikro və makroiqtisadi göstəricilərin hesablanması metodo
logiyasını bir-birinə uyğunlaşdırmaq və digər məqsədlər üçün bəzi bey
nəlxalq statistika standartlarından, hər şeydən əvvəl MHS-nin 1993-cü il 
versiyasında pul-kredit və maliyyə statistikasına dair beynəlxalq standart
lardan, əldə rəhbər tutulması məsləhət görülən sənədlərdən istifadə edil
məsi məqsədəuyğun olardı.

Müəssisələrin maliyyəsi statistikasında təsərrüfat subyektlərinin ma
liyyə vəziyyətini, pul vəsaitinin daxil olması, bölgüsü və istifadə olun
masının xarakterini, borcun (o cümlədən vaxtı keçmiş borcun) həcmi və 
strukturunu səciyyələndirən göstəricilər sistemindən istifadə edilir. 
Müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin qanunauyğunluqlarını öyrənərkən 
qruplaşdırma, struktur, reqressiv və korrelyasiya təhlili, dinamika sıraları, 
indeks və s. metodlardan geniş istifadə olunur.

4.2. Müəssisələrin maliyyəsi statistikasının əsas göstəriciləri

Hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfin
dən müşahidənin müxtəlif forma və metodlarından istifadə olunmaqla 
müəssisələrin maliyyəsi üzərində nəzarət həyata keçirilir.

Statistik müşahidə əsasında müəssisələrin istehsal-maliyyə fəaliyyə
tinin nəticələrini xarakterizə edən baza göstəriciləri formalaşdırılır. Bun
ların içərisində satışdan əldə edilən gəlir və mənfəət göstəriciləri xüsusi 
yer tutur. Baza göstəricilərinə əsasən isə müəssisələrin maliyyə vəziyyə
tinin müxtəlif cəhətlərini səciyyələndirən törəmə (analitik) göstəricilər 
müəyyən olunur.

Müəssisələrin maliyyəsi statistikasında təsərrüfat subyektlərinin ma
liyyə resurslarını və maliyyə vəziyyətini səciyyələndirməyə imkan verən 
göstəricilər sistemindən istifadə edilir.

Maliyyə resursları dedikdə, təsərrüfat subyektlərinin sərəncamında
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olan, maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və sərf olunan xərclərin 
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi və cəlb edilmiş pul vəsaiti başa 
düşülür.

Təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq yeni yaradılan müəs
sisələr (səhmdar cəmiyyəti, kooperativ və i.a.) üçün maliyyə mənbəyi 
nizamnamə kapitalı, başqa sözlə, müvafiq hüquqi sənədlərdə qeyd olun
maqla təsisçilər tərəfindən (o cümlədən xarici təsisçilər) əsas və dövriyyə 
kapitalı şəklində qoyulmuş vəsait məbləğidir. Təsisçilərin torpaqdan, 
intellektual mülkiyyətdən, təbii resurslardan, patentlərdən, lisenziyalar
dan, ticarət markalarından və qeyri-maddi formada digər qoyuluşlardan 
(qeyri-maddi aktivlərdən) istifadə sahəsində əmlak hüquqları da nizam
namə kapitalına “qoyuluşlara” aiddir. İstehsal prosesində pul vəsaiti ilə 
yanaşı, bank kreditindən, büdcə vəsaitindən, üzvlük haqlarmdan və 
şairələrindən də istifadə edilə bilər.

Fəaliyyətdə olan müəssisələrdə maliyyə resurslarının formalaş
masının başlıca mənbələri aşağıdakılardır: məhsulların, yerinə yeti
rilmiş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin satışından əldə olunan mənfəət, 
amortizasiya ayırmaları; maliyyə bazarında səhmlərin, istiqrazların və di
gər qiymətli kağızların satışından daxilolmalar; digər emitentlərin qiy
mətli kağızlarından əldə edilən faiz məbləği və dividendlər; vençur ka
pital (qoyulan vəsaitin daha tez ödənilməsi üçün böyük risklə əlaqədar 
yeni fəaliyyət sahələrinə investisiya qoyuluşu -  riskli investisiyalar); qısa 
və uzunmüddətli kreditlər; əmlakın satışından daxil olan gəlir; büdcədən 
maliyyələşdirmə; siğorta ödənişləri və i.a. Maliyyə vəsaitinin başlıca 
mənbələrindən biri də səhmdarlıq, yaxud da payla iştirak əsasında digər 
müəssisə və təşkilatların pul vəsaitinin cəlb edilməsidir.

Xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müəssisələrdə 
valyuta fondu yaradılır. Fondun həcmi vasitəçilik və bank əməliyyat
larından, əmtəə və xidmətlərin ixracından əldə edilən valyuta vəsaiti, 
habelə mənfəət və xeyriyyəçilikdən valyuta daxilolmalarına əsasən müəy
yən edilir.

Müəssisələrin istehsal-maliyyə fəaliyyətini səciyyələndirən ən mü
hüm göstəriciləri qısa nəzərdən keçirək.

Mənfəət müəssisənin fəaliyyətinə qiymət vermək üçün istifadə olu
nan ən mühüm iqtisadi göstəricidir. Mənfəət iqtisadi kateqoriya olmaqla 
yanaşı, həm də təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini əks etdirir. 
Mənfəət müəssisələrdə geniş təkrar istehsalın həyata keçirilməsi və sosial 
inkişafın təmin olunması üçün əsas maliyyə resurslarından biridir. 
Mənfəətin aşağıdakı növləri vardır: 1) balans mənfəəti; 2) ümumi mən
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fəət; 3) satışdan əldə edilən mənfəət; 4) əsas fondların və digər əmlakın 
satışından daxil olan mənfəət; 5) satışdankənar gəlir və xərclər.

Balans mənfəətini hesablamaq üçün satışdan əldə edilən mənfəəti, 
satışdankənar əməliyyatlardan daxil olan gəlirləri cəmləyib bu əməliyyat
lar üzrə xərcləri onun üzərindən çıxmaq lazımdır. Ümumi mənfəət 
məhsulların (işlərin, xidmətlərin), müəssisənin əsas fondlarının və digər 
əmlakının satışından əldə edilən mənfəətdən (zərərdən) və satışdan kənar 
əməliyyatlardan daxil olan gəlirlərdən (bu əməliyyatlar üzrə xərclər çıxıl
maqla) ibarətdir. Satışdan daxil olan mənfəət dedikdə, əsas məhsulların 
(işlərin, xidmətlərin) satışından, müəssisənin müvafiq fəaliyət növlərin
dən, sair satış növlərindən, satm alınmış məhsulların və materialların 
satışından əldə edilən mənfəət nəzərdə tutulur.

Əsas fondların və digər əmlakın satışından əldə edilən mənfəət bu 
əmlak növlərinin ilk və ya qalıq dəyəri ilə (inflyasiya indeksi qədər 
artırılmaqla) onların satış qiymətləri arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. 
Satışdankənar gəlir və xərclərin tərkib hissələrindən əldə edilən gəlir 
aşağıdakı gəlirlərdən ibarətdir. Müştərək müəssisədə payla iştirakdan, 
əmlakın icarəyə verilməsindən daxil olan gəlir; müəssisəyə məxsus 
səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlara görə əldə edilən divi
dendlər; iqtisadi sanksiyalar şəklində ödəmələr və ödənilmiş zərər nəzərə 
alınmaqla məhsulların istehsalı və satışı ilə əlaqədar olmayan əməliy
yatlardan daxil olan gəlirlər.

Mənfəət iqtisadi mexanizmdə çox mühüm rol oynayır. Bu isə onun 
yerinə yetirdiyi vəzifələrdən irəli gəlir.

Mənfəətin başlıca vəzifələrindən biri onun istehsalda əmək məsrəf
lərinə qənaət edilməsinin ölçüsü olmasıdır. Çünki mənfəətin əldə edil
məsi əməyə qənaət olunduqda, yəni əmək məhsuldarlığı yüksəldikdə, bu
raxılmış məhsulun hər vahidinə çəkilən xərc aşağı salındıqda, kapital- 
verimi artdıqda və s. hallarda mümkündür. Mənfəətin kəmiyyətinə təkcə 
əməyə qənaət edilməsi deyil, istehsal olunan və satılan məhsulların həcmi 
də təsir göstərir.

Mənfəət həmçinin yalnız kommersiya hesablı müəssisə kollektivinin 
iqtisadi mənafelərini deyil, həm də ümumxalq mənafeyini ifadə edir. De
məli, onun hamısı müəssisənin sərəncamında qala bilməz, bir hissəsi 
ümumdövlət pul vəsaiti fonduna daxil olmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq 
mənfəətin ikinci vəzifəsi -  ehtiyatların alternativ istiehsal növləri arasın
da, habelə milli gəlirin bölgüsü və yenidənbölgüsünü həyata keçirmək 
vəzifəsi meydana çıxır. Başqa sözlə, mənfəət milli gəlirin dövlət büdcəsi 
vasitəsilə bölgüsü və yenidənbölgüsü, ehtiyatların istehsal sahələri
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arasında bölüşdürülməsi vəzifəsini yerinə yetirir.
Ölkəmizdə bazar münasibətlərinin formalaşması ilə əlaqədar olaraq 

mənfəətin bölgü funksiyasında müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Bu, 
öz ifadəsini hər şeydən əvvəl müəssisələrin əldə etdikləri mənfəətdən 
dövlətə verdikləri vergidə tapmışdır. Hazırda ölkəmizdə gəlirlərin 
səfərbərliyə alınmasında vergilərdən geniş istifadə edilir. Bu, o deməkdir 
ki, müstəqil gəlir mənbəyinə malik olan subyektlərin əldə etdikləri 
mənfəətin bir hissəsi qabaqcadan qanunla müəyyən edilmiş normalara 
əsasən dövlətə verilir. Mənfəət vergisi “Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir.

Mənfəətin vəzifələrindən biri də stimullaşdırmadır. Bu, onun ilk iki 
vəzifəsi ilə əlaqədardır. Mənfəətin bu vəzifəsi öz əksini onun müəyyən 
nisbətdə bölüşdürülməsində, cəmiyyətin və müəssisələrin mənafelərinin 
düzgün əlaqələndirilməsində tapır. Mənfəət cəmiyyətlə müəssisə arasında 
düzgün bölüşdürüldükdə əməyə qənaət olunur, istehsal xərclərinin azal
dılması, istehsalın nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün kollektivdə stimul 
yaranır.

Dəyər kateqoriyası olmaqla, mənfəətin müəyyən çatışmazlıqları 
da vardır. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, mənfəətin artırılması 
istehsalda şəraitin dəyişməsi nəticəsində baş verə bilər. Başqa sözlə, 
mənfəət qiymətlərin artması nəticəsində artırsa, bu, istehsalçı müəssisə
lərdə mənfəətin süni surətdə çoxalmasına, istehlakçı müəssisələrdə isə 
əksinə, azalmasına səbəb olacaqdır. Bu isə o deməkdir ki, mənfəət 
müəssisələrin işinin səmərəliliyi göstəricisi kimi onu təhrif edəcəkdir.

Müəssisə qiyməti daha baha olan məhsulların istehsalına “meyil” 
göstərdiyi hallarda da mənfəət yanlış təsəvvür yaradır. Lakin bu, o 
deməkdirmi ki, mənfəət kateqoriyasını müəssisələrin işini ifadə edən hər 
hansı bir göstərici ilə əvəz etmək lazımdır?

Əlbəttə, yox! Əmtəə-pul münasibətləri şəraitində müəssisə səviy
yəsində istehsalın səmərəliliyini ifadə edən sintetik göstərici kimi mən
fəət kateqoriyasından istifadə edilməlidir.

Lakin bununla yanaşı, digər göstəricilərdən də (əmək məhsuldarlığı, 
kapitalverimi, kapitaltutumu və i.a.) istifadə oluna bilər.

Mənfəət müəssisələrin işini ifadə edən başlıca göstəricilərdən oldu
ğuna görə onun artırılması amillərinə xüsusi diqqət yetirilir. Mənfəətin 
artırılmasına istehsal amilləri (əmək məhsuldarlığı, istehsal sahələrində 
çalışan işçilərin sayı, iş gününün uzunluğu, istehsalın üzvü quruluşu və 
i.a.), bölgü (məsələn, əmək haqqının artım sürəti) və mübadilə şəraiti də 
(qiymətlərin səviyyəsi, təklifin tələbə nə dərəcədə uyğun gəlməsi və i.a.)
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təsir göstərir. Lakin bunların içərisində istehsal amilləri həlledici rol 
oynayır. Digər amillərə gəldikdə, onlar mənfəətin kəmiyyətinə yalnız pul 
ifadəsində təsir göstərə bilər. Çünki bölgü və mübadilə mərhələsində nə 
dəyər, nə də istehlak dəyəri yaranmır.

Müasir elmi-texniki inqilab şəraitində mənfəətin artırılmasında başlıca 
rolu əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi oynayır. Əmək məhsuldarlığının 
yüksəldilməsi istehsal xərclərinin azalmasına və deməli, mənfəətin artma
sına səbəb olur.

İstehsal xərclərinin azalmasına təsir edən amilləri aşağıdakı 
texniki-iqtisadi qruplara bölmək olar: 1) istehsalın texniki səviyyəsi;
2) istehsalın və əməyin təşkili formalarının təkmilləşdirilməsi; 3) istehsal 
olunan məhsulların həcmi və quruluşunun dəyişməsi; 4) sahə və digər 
amillər.

İstehsal prosesinə daha çox ehtiyatlar cəlb olunduğu indiki şəraitdə 
qənaət problemi ön plana çəkilir. Bu, onunla əlaqədardır ki, istehsal 
prosesinə külli miqdarda təbii şeylər (su, mineral xammal, yanacaq və s.) 
sərf olunur. Bu isə o deməkdir ki, maddi ehtiyatlara qənaət edilməsi və 
deməli, istehsal xərclərinin aşağı salınması əlavə məhsul buraxılışına və 
mənfəət məbləğinin artmasına səbəb olur.

Müəssisələrdə mənfəətin artırılmasına kapitalveriminin, dövriyyə 
vəsaitlərinin dövriyyə sürətinin artırılması və digər amillər də təsir edir.

Maliyyə statistikasında mənfəət göstəricisinin mütləq həcmi ilə yanaşı, 
rentabellik kimi nisbi göstəricidən də geniş istifadə olunur. Rentabellik 
ən ümumi şəkildə təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin maliyyə səmərə
liliyini (gəlirliliyini) xarakterizə edir. Rentabellik bir növ müxtəlif keyfiy
yət və kəmiyyət göstəricilərinin -  istehsalın həcminin artması, əmək məh
suldarlığının yüksəlməsi, maya dəyərinin aşağı düşməsi və i.a. -  sintezi 
deməkdir. Aşağıdakı rentabellik göstəriciləri bir-birindən fərqləndirilir:

1) ümumi rentabellik;
2) satılmış məhsulun rentabelliyi;
3) kapitalın rentabelliyi.
Ümumi rentabellik aşağıdakı düsturla hesablanır:

M
Rümumi= - t M 0 0 % ,

b

Burada: 7?ümumi -ümumi rentabellik; Mb -  balans mənfəətinin ümumi 
məbləği; F  -  əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin və maddi dövriyyə 
vəsaitlərinin orta illik dəyəri deməkdir.
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Satılmış məhsulların rentabelliyi göstəricisi cari xərclərin səmərə
liliyini göstərir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

Rsat тэк = - - ^ -h--100%TMD

Burada: Rsat. məh. -  satılmış məhsulun rentabelliyi; Msat. m3h, -  məhsul 
satışından əldə edilən mənfəət; TMD -  satılmış məhsulların tam maya 
dəyəri deməkdir.

Konkret məhsul növü üzrə rentabellik göstəricisi xammalların qiy
mətindən, məhsulların keyfiyyətindən, əmək məhsuldarlığından, istehsala 
çəkilən maddi və digər xərclərdən asılıdır. Fondların rentabelliyi yalnız 
bu amillərdən deyil, həm də istehsal potensialından istifadənin səmərəlili
yindən asılıdır. Beləliklə, satılmış məhsulların rentabelliyi göstəricisi 
ümumi rentabellik göstəricisinin tərkib hissəsidir. Əsas və dövriyyə 
kapitalının vəziyyəti və dinamikası, onlardan istifadənin səmərəliliyi, 
əmtəə-material qiymətliləri ehtiyatları ilə təminolunma bütövlükdə, 
qruplar və əmələgəlmə mənbələri üzrə öyrənilir.

Maliyyə münasibətlərində müəssisələrin işgüzar fəallığı kapitalın 
ümumi dövretmə göstəricisinin köməyilə müəyyən edilir və aşağıdakı 
düsturla hesablanır:

_ ^oldə ed. vəsait

Burada: Ke d. -  kapitalın ümumi dövretmə göstəricisi; Saıd3 ed vəsait -  
məhsulların (xidmətlərin) satışından əldə edilmiş vəsait; К  -  müəssisənin 
kapitalı (əsas kapital, maddi dövriyyə vəsaitləri, qeyri-maddi aktivlər və 
dövriyyə kapitalı) deməkdir.

Kapitalın ümumi dövriyyəsi yalnız müəssisənin əmlakının dövriy
yəsini sürətləndirmək nəticəsində deyil, həm də təhlil aparılan dövrdə 
kapitalın nisbi mənada azalması və inflyasiyanın yüksəlməsi nəticəsində 
arta bilər.

Mənfəət və rentabelliyi bütövlükdə, yaxud da müxtəlif iqtisadi fəaliy
yət növləri üzrə təsnifləşdirilən iqtisadi vahidlər qrupları üzrə təhlil etmək 
üçün indeks metodu ilə yanaşı, qruplaşdırma metodundan da geniş 
istifadə edilir.

Bunu 4.1 cədvəlindəki məlumatlardan daha aydın görmək olar. Cəd
vəlin məlumatlarından aydın olur ki, iqtisadiyyatın sahələri üzrə zərərlə 
işləyən kiçik müəssisələrin xüsusi çəkisində ayrı-ayrı illərdə kəskin 
fərqlər vardır. Bu, müəssisələrin bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşmaların-
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dakı çətinliklər və 2008-ci ilin ortalarından dünyada baş verən maliyyə və 
iqtisadi böhranın təsiri ilə bağlıdır.

Cədvəl 4.1
Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində zərərlə 

işləyən kiçik müəssisələr haqqında məlumat, müəssisələrin ümumi sayında
xüsusi çəki, %-Iə1

Sahələr İ l l ə r
2008 2009 2010 2011 2012

Sənaye 25,3 23,3 24,3 23,1 22,0
Tikinti 6,0 5,4 5,2 5,8 11,0
Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin 
təmiri 35,8 39,2 38,1 32,7 38,0
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı' 7,4 7,0 6,4 9,8 2,8
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai 
iaşə 3,9 3,4 3,2 3,3 3,2
İnformasiya və  rabitə - - - 1,2 3,0
Daşınmaz əm lakla əlaqədar 
əməliyyatlar 7,5 7,6 7,7 9,3 2,0
Təhsil, əhaliyə səhiyyə və sosial 
xidmətlərin göstərilməsi, digər 
sahələr 14,0 14,1 14,3 14,7 18,0

2008-2009-cu iilərdə informasiya və rabitə daxil olmaqla

Analitik göstəricilərin çoxu müəssisənin maliyyə vəziyyətinə xarak
teristika vermək üçün lazımdır. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti dedikdə, 
onun təsərrüfat və kommersiya fəaliyyətində meydana çıxan və maliyyə 
və kredit münasibətlərinin bütün tərkib hissələri arasındakı qarşılıqlı 
əlaqələrin nəticələrini əks etdirən ən ümumi anlayış nəzərdə tutulur. 
Xarici ölkələrin təcrübəsində firmanın maliyyə vəziyyətini xarakte
rizə edən aşağıdakı göstəricilər hesablanır: 1) xüsusi kapitalın təıııər- 
küzləşdirilməsi əmsalı; 2) cəlb edilmiş kapitalın təmərküzləşdirilməsi 
əmsalı; 3) maliyyə asılılığı əmsalı; 4) xüsusi kapitalla manevretmə 
əmsalı; 5) uzunmüddətli qoyuluşların strukturu əmsalı; 6) cəlb edilmiş 
kapitalın strukturu əmsalı; 7) xüsusi və cəlb edilmiş kapital arasındakı 
nisbət əmsalı.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin (təşkilatın) maliyyə daya
nıqlılığının təhlili olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə dayanıq
lılığı dedikdə, təsərrüfatçılıq edən subyektin əsas və dövriyyə kapitalına,

' Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı., 2013, 200 s. Səh. 29.
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qeyri-maddi aktivlərə sərf etdiyi xərcin vaxtlı-vaxtında öz vəsaiti hesa
bına ödəyə bilmək və bütün öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə 
malik olması nəzərdə tutulur. Təsərrüfat subyektinin dəyişməsinə 
qiymət vermək üçün müstəqillik, xüsusi və cəlb edilmiş vəsaitlər ara
sında nisbət, manevretmə və likvidlik əmsallarından istifadə edilir.

Müstəqillik (sərbəstlik) əmsalı (Əm) müəssisənin maliyyə vəziyyə
tinin cəlb edilmiş vəsaitdən asılı olmadığını göstərir və aşağıdakı düsturla 
müəyyən edilir:

Əm= X-yr...,
M RUR

Burada: X v -  müəssisənin xüsusi vəsaiti; MRÜM -  müəssisənin 
maliyyə resurslarının ümumi məbləği deməkdir.

Müstəqillik (sərbəstlik) əmsalının artması müəssisənin gələcəkdə 
maliyyə çətinliklərinin azaldığını və maliyyə öhdəliklərinin ödənilməsi 
üçün özünün xüsusi ehtiyatlarının artdığını göstərir. Təcrübə göstərir ki, 
Əm>0,6 olduqda bu o, deməkdir ki, təsərrüfatçılıq edən subyekt bütün 
tədiyələri özünün xüsusi vəsaiti hesabına ödəmək iqtidarındadır.

Maliyyə dayanıqlığı əmsalı (özünün xüsusi və cəlb edilmiş vəsait 
arasında nisbət əmsalı) aşağıdakı düsturla hesablanır:

Я ...... =

Burada: Ədayan. -  maliyyə dayanıqlılığı əmsalı; KR -  kreditor borcları 
və digər cəlb edilmiş vəsait (bankların verdikləri kreditdən və borcdan 
başqa) deməkdir.

Ədayan _ 1 olduqda, bu variant optimal hesab edilir. Ədayan.5* 1 olduqda 
isə, bu o, deməkdir ki, cəlb edilmiş vəsaitin ödənilməsi üçün müəssisənin 
xüsusi vəsaiti kifayət deyildir.

Manevretmə əmsalı (Əmanevr) müəssisənin özünəməxsus xüsusi 
vəsaitlə nə dərəcədə çevik manevretmə qabiliyyətinin olduğunu əks 
etdirir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

_ Xv + UMK-DA
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Burada: UMK -  uzunmüddətli kredit və borclar; DA -  əsas vəsaitlər 
və dövriyyədənkənar digər aktivlər (qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli 
maliyyə qoyuluşları, təsisçilərlə hesablaşmalar və dövriyyədənkənar digər 
aktivlər) deməkdir.

Manevretmə əmsalının artması təsərrüfatçılıq edən subyektin maliyyə 
vəziyyətinin sabit olduğunu göstərir.

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti həmçinin cari aktivlərin məbləği ilə 
cari maliyyə öhdəlikləri arasındakı fərq kimi müəyyən olunan dövriyyə 
kapitalının kəmiyyəti ilə müəyyən edilir. Cari aktivlərə pul vəsaiti, 
qısamüddətli maliyyə qoyuluşları, debitor borcları, veksellər və ehtiyatlar 
daxildir. Cari maliyyə öhdəliklərinin tərkibinə isə kreditor borcları, cari 
dövrdə ödənilməli olan qısamüddətli bank krediti və digər kreditlər daxil 
edilir. Dövriyyə kapitalının həcmi müəssisədə öhdəliklərlə bağlı olmayan 
sərbəst resursların mövcud olması deməkdir. Cari maliyyə öhdəlikləri 
cari aktivlərdən çox olduqda bu, müəssisənin maliyyə vəziyyətinə mənfi 
təsir göstərən dövriyyə kapitalı çatışmazlığının meydana çıxdığını 
göstərir.

Debitorlarla vaxtında hesablaşmalar nəzərə alınmaqla müəssisənin 
tədiyə qabiliyyətini proqnozlaşdırmaq üçün aşağıdakı düsturla ümumi 
likvidlik əmsalı (ƏMik) hesablanır:

~ ÜA

Burada: ÜA -  pul vəsaiti, qiymətli kağızların satm alınmasına qo
yuluşlar, əmtəə-material qiymətliləri ehtiyatları, debitor borcu; QB -  qı
samüddətli borc deməkdir.

Likvidlik əmsalının aşağı düşməsi, hətta debitorlarla vaxtnda hesab
laşma apardığı şəraitdə də müəssisənin (təşkilatın) tədiyə qabiliyyətini 
göstərir. Ümumi likvidlik əmsalını tamamlamaq məqsədilə adətən 
aşağıdakı düsturla mütləq likvidlik əmsalı hesablanır:

л
= d/ı

Burada: A ^  -  daha likvid aktivlər (nağd pul vəsaiti, yolda və hesab
larda olan pullar, qısamüddətli maliyyə qoyuluşları, məsələn, qiymətli
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kağızların satın alınmasına sərf olunan) deməkdir.
Mütləq likvidlik əmsalı müəssisənin (təşkilatın) yaxın vaxtlarda 

qısamüddətli borcun hansı hissəsini ödəyə biləcəyini göstərir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, valyuta ilə özxərciniödəmə şərtlərinə əməl olunması da 
müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilərə aiddir. 
Daxilolmaların müsbət qalığı və valyuta xərcləri təsərrüfatçılıq edən 
subyektdə valyuta fondunun artırılması üçün potensial imkanın olduğunu 
göstərir.

Valyuta ilə öz xərcini ödəmə əmsalı müəssisənin valyuta dayanıq
lılığını əks etdirir və daxil olan xarici valyutaların kəmiyyətinin sərf 
edilmiş valyutaların kəmiyyətinə olan nisbəti kimi hesablanır.

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinə qiymət verərkən debitor və kre
ditor borclarının həcmi və strukturunun təhlili də böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Debitor borcuna satılmış əmtəələr, yerinə yetirilmiş işlər və 
göstərilmiş xidmətlərlə əlaqədar alıcılarla, büdcə, törəmə (qız 
müəssisələri) müəssisələr və digər debitorlarla (məsələn, təhtəlhesab 
şəxslərin borcu, malsatanlara və podratçı təşkilatlara verilmiş avans) 
aparılan hesablaşmalar daxildir. Debitor borcu kreditor borcundan çox 
olduqda əlavə pul vəsaiti cəlb etmək lazımdır. Odur ki, ümumi debitor 
borcunun tərkibində üç aydan yuxarı olan borc məbləği ayrıca göstərilir.

Debitor borcunu təhlil edərkən hər şeydən əw əl debitor borcunun 
dövriyyəsi və bir dövriyyənin orta müddəti əmsalları hesablanır. Debitor 
borcunun dövriyyəsi əmsalı aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

ç
r \  _ ^əlda  edilən vəsait

Burada: S3ıd3 edilən vəsait -  satışdan əldə edilən vəsait; DB -  nəzərdən 
keçirilən dövrdə debitor borcunun orta məbləği deməkdir.

Debitor borcunun dövriyyəsi əmsalının aşağı düşməsi alıcılarla vəziy
yətin pisləşməsi deməkdir. Debitor borcunun bir dövriyyəsinin orta müd
dəti (debitor borcunun ödənilməsinin orta müddəti) əmsalı hesablama 
aparılan dövrdəki təqvim günlərinin sayının borcun dövriyyəsi əmsalına 
olan nisbəti kimi müəyyən edilir. Debitor borcunun ödənilməsi müddə
tinin azalması müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyətində müsbət me- 
yillərin müşahidə edildiyini göstərir.

Kreditor borcu dedikdə, satm alınmış əmtəələr, görülmüş işlər və 
göstərilmiş xidmətlər, əmək haqqının ödənilməsi ilə əlaqədar olaraq fəhlə 
və qulluqçulara olan borcun ödənilməsi, büdcə və qeyri-büdcə fondları,
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daxil olmuş material qiymətlilərinə görə podratçı və malgöndərənlərlə və 
digər kreditorlarla aparılan hesablaşmalar nəzərdə tutulur. Kreditor 
borcunun debitor borcuna nisbətən müntəzəm olaraq artması müəssisənin 
(təşkilatın) tədiyə qabiliyyətinin olmadığını göstərir.

Kreditor borcunun ümumi məbləğindən ödənilmə müddəti üç aydan 
çox olan borclar, habelə əmtəələrə (işlərə, xidmətlərə) görə malgön- 
dərənlərə, büdcəyə olan borclar ayrıca qeyd edilir. Kreditor borcunun da 
dövriyyəsi əmsalı və bir dövriyyənin orta müddəti əmsalları hesablanır. 
Bunların hesablanması qaydası debitor borcu üzrə eyni göstəricilərin he
sablanmasında olduğu kimidir. Fərq yalnız ondadır ki, kəsrin məxrəcində 
kreditor borcunun məbləği göstərilir. Kreditor borcunun dövriyyə sürə
tinin artması təsərrüfat subyektinin borcunun ödənilməsinin sürətlən
məsini göstərir.

Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyəti və həyata keçirdikləri 
maliyyə proseslərinə təsir edən göstəricilərdən biri də dövriyyə vəsaitləri 
üzrə dövriyyə sürəti və bir dövriyyənin orta müddəti göstəricisidir. Bu 
göstərici müəssisənin (təşkilatın) dövriyyə vəsaitlərinin hərəkət sürətini 
xarakterizə edir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

r \  _  ^elda edilən vusait

düEZ.. " D V O Q  ’

Burada: ƏdiWr vos - dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi əmsalı (nəzərdən
dövr. wns.

keçirilən dövrdə -  ay, rüb, il -  dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyələrinin 
sayı); S3,d3 edd3n vəsait -  əldə edilən vəsait; DVOQ -  dövriyyə vəsaitlərinin 
nəzərdən keçirilən dövrdə orta qalığı deməkdir.

Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi həm onun ümumi məbləği, həm də 
ayrı-ayrı tərkib hissələri (maddi ehtiyatlar, bitməmiş istehsal, gələcək 
dövrün xərcləri, satış üçün nəzərdə tutulan hazır məhsullar) üzrə hesab
lanır. Bu, dövriyyə vəsaitlərinin ümumi dövriyyəsinin hansı mərhələsində 
sürətlənmə və ləngimələrin olmasını aşkara çıxarmağa imkan verir.

Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyətini səciyyələndirən 
göstəricilər sistemində müəssisə balansının göstəriciləri xüsusi yer 
tutur.

Uçot və hesabat standartları üzrə beynəlxalq komitə tərəfindən qəbul 
edilmiş mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarına (İAS) uyğun olaraq 
balans hesabatının strukturu aşağıdakı kimidir (cədvəl 4.2).
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Cədvəl 4.2
Balans hesabatının strukturu (beynəlxalq standart)

Aktivlər Öhdəliklər (passivlər)
Cari aktivlər Cari öhdəliklər

-Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri - Bankların qısamüddətli kreditləri
- Asanlıqla satıla bilən qiymətli kağızlar - Sair qısamüddətli borclar
- Debitor borcları - Kreditor borcları
- Veksellər (almaq üçün) - Veksellər (ödənilmək üçün)
- Əmtəə-material ehtiyatları - Əmək haqqı və sosial siğorta
- Gələgək dövrün xərcləri - Vergilər
- Malgöndərənlərə verilmiş avans - Alıcılardan alınmış avans
- Sair cari aktivlər - Dividendlər
Uzunmüddətli aktivlər - Sair cari öhdəliklər
- İnvestisiyalar Uzunmüddətli aktivlər
- Əsas vəsaitlər -Bankların uzunmüddətli kreditləri
- Qeyri -  maddi aktivlər - Sair uzunmüddətli borclar
- Sair uzunmüddətli aktivlər Müəssisənin xüsusi kapitalı

Qoyulmuş əsas kapital
Qoyulmuş əlavə kapital
Bölüşdürülməyən mənfəət

Aktivlər likvidliyin azaldığı, öhdəliklər isə ödənilmə müddətinə görə 
düzülür. Aktivlər və öhdəliklər cari və uzunmüddətli aktivlərə və 
öhdəliklərə bölünür. Müəssisənin xüsusi kapitalı aktivlərin dəyərindən 
öhdəliklərin dəyərini (öhdəliklər üzrə hesablaşmalardan sonra aktivlərin 
qalığına mülkiyyət hüququ) çıxmaq yolu ilə müəyyən edilir. Bütövlükdə 
balansın formalaşdırılmasının prinsipləri MHS-nin metodologiyasına 
uyğun gəlir, aktivlərini isə MHS-də tətbiq olunan təsnifləşdirmə əsasında 
yenidən qruplaşdırmaq olar (qeyri-maliyyə və maliyyə aktivləri və 
onların daxilində ayrı-ayrı yarımqruplar, yarımbölmələr ayrılmaqla).

Mühasibat uçotu üzrə təklif olunan beynəlxalq standartlarda aktivləri 
və öhdəlikləri təsərrüfat subyektləri səviyyəsində əks etdirən göstəri
cilərin tərkibi və məzmunu müasir maliyyə statistikasının MHS tələblə
rinə uyğunlaşdırılmasmın əsası kimi nəzərdən keçirilə bilər. Aktivlər və 
öhdəliklər statistikasının inkişafı onun təsnifləşdirmə və qiymətləndirmə 
metodları üzrə göstəricilər sisteminin beynəlxalq standartlarla ciddi 
şəkildə əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur.

Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə statistikası göstəricilərinin 
hərtərəfli təhlili təsərrüfat subyektlərinə birincisi, pul vəsaitinin vəziy
yəti və ona olan tələbatı hərtərəfli səciyyələndirməyə, ikincisi isə bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə strategiyasını proqnozlaşdırmağa imkan 
verir.

114

4.3. Müəssisələrin maliyyəsi statistikasının 
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Azərbaycan Respublikasında müəssisələrin maliyyəsi statistikası 
göstəricilərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılınası sahəsində bir 
çox işlər görülsə də (mənfəət göstəriciləri sisteminin genişləndirilməsi, 
müəssisələrin əmlakını ifadə edən göstəricilər sistemində əgər belə demək 
mümkündürsə, islahatların aparılması, müəssisələrin maliyyə vəziyyətini 
səciyyələndirən yeni göstəricilərdən istifadə olunması və i.a.), qeyri- 
maliyyə müəssisələrinin maliyyə göstəricilərində bir sıra məhdudiyyətlər 
vardır. Bu isə onun göstəricilər sisteminin MHS-nin tələbləri baxımından 
təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Müəssisələrin maliyyəsi statistikasının 
təkmilləşdirməyə ehtiyacı olan bölmələrindən biri onların fəaliyyətinin 
maliyyə nəticələrinin göstəricilər sistemi, habelə qeyri-maliyyə müəs
sisələrinin aktivləri və öhdəliklərini ifadə edən göstəricilər sistemidir. 
Lakin göstəricilərin beynəlxalq standartlarla müqayisə olunmasına nail 
olmaq və analitik məqsədlər üçün müəssisələrin maliyyə statistikasının 
mövcud göstəricilərinə aşağıdakıların da daxil edilməsi məqsədəuyğun 
olardı:

1) istehsal fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər;
2) istehsal fəaliyyətindən əldə edilən vəsait;
3) istehsal fəaliyyətindən vergilər çıxılanadək əldə olunan mənfəət 

məbləği;
4) müəssisənin bütün fəaliyyət növlərindən vergilər çıxılana qədər və 

vergi çıxıldıqdan sonra əldə edilən mənfəət məbləğləri.
Bu göstəricilər sisteminin əsasında onların MHS ilə razılaşdırılma- 

sının təmin edilməsi prinsipləri (məsələn, iqtisadi əməliyyatların növlər 
üzrə bir-birindən fərqləndirilməsi; iqtisadi proseslərin daxilində iqtisadi 
əməliyyatların ayrılması və i.a.) durur.

İstehsal fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər dedikdə, həmin fəaliy
yətdən daxil olan vəsaitlə satılmış məhsulların istehsalına çəkilən 
müstəqim xərclər arasındakı fərq nəzərdə tutulur.

İstehsal fəaliyyətindən əldə edilən vəsait -  təsərrüfat əməliyyatları 
nəzərə alınmaqla istehsal fəaliyyətindən daxil olan (məhsullara görə 
vergilər çıxılmaqla) məbləğ (güzəştlər, qaytarılmış məmulatlar da nəzərə 
alınmaqla) nəzərdə tutulur.

Burada “təsərrüfat fəaliyyəti” anlayışı investisiya və maliyyə fəaliy-
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yəti anlayışlarından fərqli olaraq “əmtəələrin istehsalı və qeyri-maliyyə 
xidmətləri üzrə fəaliyyət” sözü ilə sinonim söz kimi işlədilir.

Vergilər çıxılmaqla istehsal fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət m əb 
ləği həmin fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlə məhsulların satışı ilə əlaqədar 
olan marketinq, reklam xərcləri, satış sistemi işçilərinin əmək haqqı, 
məhsulların istehlakçılara çatdırılması ilə əlaqədar meydana çıxan d ig ər 
xərclər, habelə ümumi və inzibati (idarəetmə və konkret məhsul v ə  
xidmət növünün istehsalı ilə əlaqədar olmayan idarəetmə və üm umi 
xarakterli xərclər) və istehsal fəaliyyətinin digər xərcləri arasındakı fərq 
kimi müəyyən edilir.

Vergilər çıxıldıqdan sonra müəssisənin bütün fəaliyyət növlərindən 
əldə etdiyi mənfəət məbləği investisiya fəaliyyəti və mülkiyyətdən alman 
əməliyyatlarla əlaqədar fəaliyyətin nəticəsi də daxil olmaqla vergilər 
çıxılana qədər istehsal fəaliyyətindən əldə olunan mənfəətin cəmi kimi 
hesablanır. Bunlara daxil olan, yaxud da ödənilən faiz məbləğləri, müs
təqil hüquqi şəxs statusu olan və müstəqil hesabat tərtib edən digər 
müəssisələrin və ya onların filiallarına qoyulan kapitala görə alınan 
dividendlər (yaxud da digər hüquqi və fiziki şəxslərə Ödənilən 
dividendlər) aiddir. Beləliklə “bütün fəaliyyəfi’ə istehsal fəaliyyəti ilə 
yanaşı, investisiya və maliyyə fəaliyyəti də daxildir.

Müəssisənin vergilər çıxıldıqdan sonra əldə etdiyi mənfəəti hesabla
maq üçün onun vergilər çıxılmaqla əldə etdiyi mənfəət məbləğindən 
mənfəət (gəlir) vergisini, habelə mərkəzi, regional və yerli hakimiyyət 
orqanlarına digər icbari ödənişləri çıxmaq lazımdır.

Bu göstəricilər müxtəlif təsərrüfat əməliyyatları aparılarkən aralıq nə
ticələri -  istehsal, investisiya, maliyyə nəticələri -  müəyyən etməyə 
imkan vermiş olardı. Müəssisələrin mühasibat hesabatlarında da müvafiq 
düzəlişlər aparılması yolu ilə bu göstəricilərin hesablanmasını asan
laşdırmaq olar.

Nəticə

- müəssisələrin maliyyəsi ölkənin maliyyə sisteminin əsasmı təşkil 
edir. Bu, onunla əlaqədardır ki, maliyyə vəsaitinin çox böyük hissəsi 
məhz müəssisə və təşkilatlarda formalaşır;

- müəssisələrin maliyyəsi bir sıra çox mühüm vəzifələri yerinə yetirir 
ki, bunlar mövzunun daha yaxşı öyrənilməsi üçün “açar” rolunu oynayır;
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-müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin qanunauyğunluqlarını öyrənər
kən bir sıra göstəricilərdən istifadə edilir;

- müəssisələrin maliyyəsi statistikasında hadisələri öyrənmək üçün 
göstəricilər sistemindən və anlayışlardan istifadə olunur. Bunlara satışdan 
əldə edilən gəlir və mənfəət, əsas və dövriyyə kapitalı, ticarət markası, 
dividend, əmlakm satışından əldə edilən gəlir, siğorta ödənişləri, 
büdcədən maliyyələşdirmə və i.a. aiddir.

- mənfəətin balans mənfəəti, ümumi mənfəət, satışdan əldə olunan 
mənfəət, əsas fondların və digər əmlakm satışından daxil olan mənfəət, 
satışdankənar gəlir və digər növləri vardır;

- statistikada mənfəət göstəricisinin mütləq həcmi ilə yanaşı, renta
bellik kimi nisbi göstəricidən də istifadə olunur. Rentabellik göstəri
cisinin müxtəlif növləri vardır və onlar bir-birindən hesablanma 
üsullarına görə fərqlənir;

- müəssisələrin işgüzar fəallığı kapitalın ümumi dövretmə göstərici
sinin köməyilə müəyyən edilir. Buna müxtəlif amillər təsir göstərə bilər;

- xarici ölkələrin təcrübəsində firmanın maliyyə vəziyyətini xarak
terizə edən bir sıra göstəricilər hesablanır;

- təsərrüfat subyektinin dəyişməsinə qiymət vermək üçün müstəqillik 
(sərbəstlik), maliyyə dayanıqlığı, manevretmə əmsalı, likvidlik əmsalı, 
debitor borcunun dövriyyəsi əmsalı və s. göstəricilər hesablanır;

Təhlil üçün suallar

- müəssisələrin maliyyəsi statistikasının obyektini nə təşkil edir;
- müəssisələrin maliyyəsi statistikası hansı vəzifələri yerinə yetirir;
- maliyyə resursları dedikdə nə başa düşülür;
- fəaliyyətdə olan müəssisələrdə maliyyə resursları hansı mənbələr 

hesabına formalaşır;
- xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müəssisələrdə hansı 

fond yaradılır və o necə adlanır;
- mənfəətin hansı növləri vardır;
- balans mənfəəti necə müəyyən edilir;
- rentabellik göstəricisi nə deməkdir, onun hansı növləri vardır və 

onlar necə müəyyən edilir;
- kapitalın ümumi dövretmə göstəricisi necə hesablanır;
- xarici ölkələrin təcrübəsində firmanın maliyyə vəziyyətini
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səciyyələndirən hansı göstəricilər hesablanır;
- təsərrüfat subyektinin dəyişməsinə qiymət verərkən h a n s ı  

göstəricilər hesablanır;
- debitor borcunu təhlil edərkən hansı əmsallar hesablanır;
- kreditor borcu nə deməkdir;
- dövriyyə vəsaitləri üzrə dövriyyə sürəti və bir dövriyyənin o r t a  

müddəti göstəriciləri necə hesablanır;
- balans hesabatının strukturu necədir və onu necə səciyyələndirmək 

olar;
- analitik məqsədlər üçün müəssisələrin maliyyə statistikasının m öv

cud göstəricilərini ayrı hansı göstəricilərlə zənginləşdirmək olar.
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V FƏSİL

PUL TƏDAVÜLÜ VƏ KREDİT STATİSTİKASI

5.1. Pul tədavülü və kredit statistikasının vəzifələri

Pul tədavülü və kredit statistikası bu sahədə baş verən kütləvi hadisə 
və proseslərin kəmiyyət tərəfini öyrənir. Pul tədavülü dedikdə, daxili 
dövriyyədə əmtəələrin tədavülü, xidmətlərin göstərilməsi və müxtəlif 
ödənişlərin həyata keçirilməsi prosesində pulun nağd və nağd olmayan 
formada hərəkəti nəzərdə tutulur. Borc (ssuda) və fiktiv kapitalın hərəkəti 
də pul tədavülünə aiddir.

Nağd pul tədavülü nağd pulların tədavül dairəsində hərəkəti, pulun 
tədiyə və tədavül vasitəsi funksiyalarını yerinə yetirməsi deməkdir. Nağd 
pul tədavülü müxtəlif pulların (banknot, xırda və kağız pullar, digər 
kredit vasitələri -  çek, veksel, kredit kartları və i.a.) köməyilə həyata 
keçirilir.

Pul tədavülünün çox hissəsi nağd olmayan formada həyata keçirilir. 
Bu, tədiyə-hesablaşma əməliyyatlarının kəskin surətdə artması ilə əla
qədardır. Nağd olmayan pul tədavülü dedikdə, adından göründüyü kimi, 
alqı-satqı əməliyyatlarında nağd pul iştirak etmir, sadəcə olaraq müştə
rilərin hesablarında olan pul vəsaitinin qeyri-nağd formada hərəkəti 
nəzərdə tutulur. Belə hesablaşmalar müxtəlif formalarda həyata keçirilə 
bilər. Çeklər, akkreditivlər, kredit vərəqələri, elektron köçürmələri (barat
ları), veksellər, sertifikatlar, jiro-əmrlər1 nağd olmayan hesablaşmaların 
daha geniş yayılmış formalarıdır. Nağd olmayan hesablaşmaların həcmi 
ayrı-ayrı ölkələrin tarixi, iqtisadi və kredit sisteminin xüsusiyyətlərindən, 
elektron-rabitə vasitələrinin inkişafından, bank işinin kompüterləşdiril- 
məsindən, tədavüldəki əmtəələrin miqdarından, inflyasiyanın səviyyəsin
dən, iqtisadi subyektlər arasında maliyyə sistemi vasitəsilə həyata keçi
rilən bölgü və yenidənbölgü münasibətlərinin keyfiyyətindən və s.-dən 
asılıdır.

Buradan da belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, nağd olmayan hesablaş
malardan daha geniş istifadə olunur və bu, aşağıdakılarla əlaqədardır. Bu 
hesablaşmalar: 1) tədavül xərclərinin azalmasına səbəb olur; 2) pul

1 Jiro - əmrlər -  bank və ya əmanət kassalarmdakı pulun başqasının hesabına köçürülməsinə dair 
əmanətçinin yazılı sərəncamı deməkdir.
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dövriyyəsini sürətləndirir; 3) daha münasibdir. Beləliklə, nağd və nağd  
olmayan pul tədavülü ölkənin ümumi pul dövriyyəsini əmələ gətirir.

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi həyatın bir sıra sahələrində 
nağd hesablaşmalar öz əhəmiyyətini saxlayır. Bunun əsas səbəbləri 
aşağıdakılardır:

1) əhalinin çox hissəsi nağd hesablaşmalardan istifadə edir;
2) böhran dövründə iqtisadi vahidlərin çoxu nağd pul saxlamağa 

üstünlük verir;
3) nağd pul dövriyyəsinə çətin nəzarət olunur.
Kredit münasibətləri borc (ssuda) fondunun əmələ gəlməsi və həmin 

vəsaitdən müəyyən müddətə, qaytarılmaq və faiz ödənilmək şərtilə hü
quqi və fiziki şəxslərə borc verilməsi ilə əlaqədar meydana çıxan 
münasibətləri ifadə edir. Kredit münasibətlərinin mövcud olduğu şəraitdə 
pul həmişə özünün tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir. Pul tədavülü 
və kredit statistikası dövlətin pul-kredit siyasəti ilə əlaqədardır. Hökumət 
və pul-kredit münasibətlərini tənzimləyən orqanlar -  Azərbaycan Res
publikasının Maliyyə nazirliyi və Mərkəzi bankı -  ondan istifadə etməklə 
makroiqtisadi göstəricilərə, iqtisadi konyunkturaya təsir göstərirlər.

Pul-kredit münasibətlərinin tənzimlənməsi dedikdə, dövlətin pul təda
vülünün və valyuta sisteminin sabitləşdirilməsinə, kredit sisteminin yax
şılaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirləri nəzərdə tutulur. Dövlət pul küt
ləsinin və kredit resurslarının həcmini dəyişdirmək yolu ilə iqtisadiyyata 
təsir edir. Mərkəzi bank pul-kredit münasibətlərini tənzimləmək üçün faiz 
dərəcələrinin, bankların ehtiyat normalarının dəyişdirilməsi, dövlət qiy
mətli kağızları ilə əməliyyatlar aparılması kimi vasitələrdən istifadə edir.

Bütün bunları ümumiləşdirərək pul tədavülü və kredit statistika
sının aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirdiyini demək olar:

- pul kütləsinin həcmini və onun quruluşunu müəyyən edir;
- milli iqtisadiyyatın pul nişanları ilə təmin olunması və milli 

valyutanın alıcılıq qabiliyyətini öyrənir və təhlil edir;
- depozitlər, dövlətin qızıl ehtiyatları və beynəlxalq iqtisadi mü

nasibətlərdə valyutalarla aparılan əməliyyatlara xarakteristika verir;
- kredit siyasətini, kreditin formaları və növlərini, borc faizini 

öyrənir;
- dövlət borcunu, onun kəmiyyətini, quruluşunu və dinamikasını 

öyrənir və təhlil edir.
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5.2. Pul tədavülü və kredit statistikasının metodoloji əsaslarının
beynəlxalq standartları

Beynəlxalq Valyuta Fondunun pul-kredit statistikası sahəsində müəy
yən etdiyi sənəddən (Monetary and Finansial Statistics Manual -  Wash:. 
International Monetary Fund, 2000) hazırda dünyada beynəlxalq standart 
kimi istifadə olunur. Bu standartlara uyğun olaraq pul-kredit statistikası 
dedikdə, maliyyə korporasiyası bölməsinin maliyyə aktivləri və 
öhdəlikləri üzrə malik olduğu ehtiyatları və apardığı əməliyyatları ifadə 
edən göstəricilərdən ibarət bütöv bir toplu nəzərdə tutulur. Müxtəlif növ 
maliyyə aktivi kimi istifadə olunan pul tədavül vasitəsi, yığım vasitəsi, 
uçot vahidi və təxirə salınmış tədiyələri əks etdirmə vasitəsi (standart of 
deferred payment) funksiyasını yerinə yetirir. Pul-kredit statistikasının 
göstəricilər sistemində “geniş mənada pul”, “pul bazası”, “likvid 
aqreqatları”, “kredit və borc” kateqoriyaları xüsusi yer tutur.

Maliyyə aktivlərinin geniş mənada pula aid edilməsi onların likvidlik 
dərəcəsi və yığım vasitəsi funksiyasını yerinə yetirməsinin qiymətlən
dirilməsini nəzərdə tutur. Likvidlik dedikdə, maliyyə aktivlərinin heç bir 
məhdudiyyət olmadan tam bazar dəyəri ilə satıla bilməsi imkanı nəzərdə 
tutulur. Ən etibarlı likvidliyə malik olan maliyyə aktivlərinə nağd pullar 
və köçürülən depozitlər aiddir. Çünki onlardan tədavül (mübadilə) vasi
təsi kimi istifadə edilə bilər. Başqa sözlə, onların əldə edilən əmtəələrin, 
xidmətlərin, maliyyə və ya qeyri-maliyyə aktivlərinin tam nominal 
dəyərinə dərhal mübadilə edilə bilməsi mümkündür. Nağd pullar və 
köçürülən depozitlərlə yanaşı, müəyyən dərəcədə likvidliyə malik olan 
maliyyə aktivləri də geniş anlamda pul aqreqatına daxil edilir. Milli 
xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq geniş anlamda pul aqreqatının hər bir 
tərkib hissəsi aşağıdakı üç əsas cəhətə malikdir: 1) maliyyə aktivinin 
növü; 2) pul sahibinin tipi; 3) emitentin1 növü. Bunlar haqqında 5.1 
cədvəlindəki məlumatlara əsasən daha aydın təsəvvür əldə etmək olar.

Dar mənada pul geniş anlamda pulun bir hissəsidir və buna bir qayda 
olaraq nağd pullar, habelə tələbolunanadək hesablarda olan pullar 
daxildir. Geniş anlamda pul kütləsinə daxil edilən “alətlər”in seçilməsi 
ölkələr üzrə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Və milli 
bazarların xüsusiyyətləri, bu “alətlər”in dar anlamda pul kütləsinə daxil

1 Emitent -  tədavülə pul nişanları, qiymətli kağızlar, tədiyə-hesablaşma sənədləri buraxan 
dövlət, idarə, müəssisə və təşkilatlar deməkdir;
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Cədvəl 5.1
Geniş anlamda pul, onun sahibləri və emitentləri: təmsilçi bölmələri və

öhdəlikləri
_____________________ Geniş anlamda pul sahibləri______________________
Mərkəzi hökumət______________________________
Digər maliyyə korporasiyaları___________________ _________________________________
Regional səviyyədə idarəetmə o r q a n l a r ı _________________________________________
Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları_____________________ ________________________
Digər qeyri-maliyyə korporasiyaları______ _________ ______________________________
Digər rezident bölmələr___________________________________________________________
Qeyri-rezidentlər (m illi valyuta sahibləri)______________ ____________________________

Geniş anlamda pul öhdəliyi1 2 3 4 5 6 1
Depozit korporasiyaları tərəfindən nağd formada buraxılan milli pullar______________
Köçürmə depozitlər2 _______
Tələb olunanadək depozitlər (çek vasitəsilə konversiya olunan)______________________
Bank çekləri (əgər mübadilə vasitəsi kimi istifadə olunursa)_________________________
Yol çekləri (əgər rezidentlərlə apanlan əməliyyatlarda istifadə olunursa)_____________
Tədiyə vasitəsi kimi istifadə olunan digər depozitlər^
Sair depozitlər__________________________
Köçürülməyən əmanət depozitləri____________________________
Müddətli depozitlər______________________________________________________________
Sair depozitlər__________________________________ _________________________________
Qiymətli kağızlar (səhmlərdən b a ş q a ) __________
Depozit sertifikatları_______________________________________
Veksellər________________________________________________________________________
Digər qiymətli kağızlar___________________________________________________________
Digər öhdəliklər______________________________________

1 Öhdəliklər qrupunda nəzərdə tutulan milli valyuta, depozit korporasiyaları tərəfindən buraxılan 
köçürmə və digər depozitlər ölkələrin çoxunda geniş anlamda pula aid edilir. Depozit 
korporasiyaları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa) bəzi ölkələrdə 
geniş anlamda pul qrupuna daxil edilir.

2 Xarici valyuta ilə ifadə olunmuş depozitlər daxil edilə bilər;
3 Xarici valyuta ilə ifadə olunmuş bəzi, yaxud da bütün köçürülən depozitlər daxil edilə bilər;
4 Əmanət və ya borc verən assosiasiyalar, tikinti təşkilatları, kredit ittifaqları tərəfindən bura

xılan və köçürülən depozitlərə oxşar səhmlər, yaxud da maliyyə aktivləri daxil edilir. Pulun 
avtomatlaşdırılmış qaydada köçürülməsini təmin edən əmanət hesabları ilə aparılan 
əməliyyatlar köçürülən depozitlərə çevrilir; plastik kartlar vasitəsilə buraxılan elektron pullar 
da buraya aiddir;

5 Əmanət və ya borc verən assosiasiyalar, tikinti təşkilatları, kredit ittifaqlarının buraxdıqları 
köçürülməyən depozitlər tipli oxşar maliyyə aktivləri; geniç anlamda pula aid edilən geri- 
qaytarma yolu ilə satınalma haqqında razılaşmalar; təqdim olunduqda dərhal satınalmaqla 
dəyəri ödənilməli olan, lakin maliyyə aktivlərinin digər növlərinə dəyişdirilməyən veksellər 
və s. daxildir.

6 Geniş anlamda pul kimi nəzərdən keçirilən digər ssuda (borc) növləri, törəmə maliyyə 
vasitələri (“alətləri”), pay haqları daxildir;
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C ədvəl 5 .1-in davamı

Digər bölm ələr tərəfindən buraxılan öhdəliklər:______________________________
Mərkəzi hökumət tərəfindən buraxılan nağd (m illi) pullar_______________
Xarici valyutalar (xarici valyutalar tədavüldə tədiyə vasitəsi kimi istifadə olunan 
ölkələrə aid edilir)
Köçürülən depozitlər
Mərkəzi hökumət, yaxud da poçt sistemi tərəfindən qəbul edilmiş köçürülən 
depozitlər
Depozit korporasiyalarla yanaşı digər vahidlərin buraxdıqları yol çekləri_____________
Sair köçürülən depozitlər
Mərkəzi hökumət, yaxud da poçt sistemi tərəfindən qəbul edilmiş digər depozitlər 
Sair öhdəliklər

edilən “alətlər”lə qarşılıqlı əvəzetmə dərəcələri əsasında müəyyən edilir. 
Geniş anlamda pul kütləsi iqtisadi vahidlərin (pul alətləri sahiblərinin) və 
onu buraxan emitentlərin aşağıdakı qaydada (MHS-də olduğu kimi) 
qruplaşdırılması tövsiyə olunur.

1) mərkəzi banklar (maliyyə korporasiyaları bölməsinin yarım- 
bölməsi;

2) kommersiya bankları (“Digər depozit korporasiyaları” yarım- 
bölməsi);

3) digər banklar və maliyyə vasitəçiləri (ya “Digər depozit korpora
siyaları”, yaxud da “siğorta korporasiyaları və pensiya fondları istisna 
olmaqla digər maliyyə vasitəçiləri” kimi təsnifləşdirilir);

4) mərkəzi idarəetmə orqanlarının xəzinədarlığı (dövləti idarəetmə 
bölməsinin tərkibində təsnifləşdirilir);

5) poçt xidməti sahəsində əmanət bankları (ayrıca institusional vahid 
olduqda və maliyyə xarakterli fəaliyyətlə daha çox məşğul olan, yaxud da 
qeyri-maliyyə korporasiyaları bölməsinin tərkibində fəaliyyət göstərən 
vahidlər kimi təsnifləşdirilir).

“Pul alətləri” sahibləri institusional vahidlər qrupuna -  pul cmitentlə- 
rinə -  daxil olmayan institusional vahidlərdən -  rezidentlərdən ibarətdir. 
Bu institusional vahidlər -  rezidentlər iqtisadiyyatın ev təsərrüfatları, qey
ri-dövlət korporasiyaları, ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kom
mersiya təşkilatları bölmələrinə aid edilir. Pul emitentləri və dövlət kor
porasiyalarından ibarət iqtisadi vahidlər qrupuna daxil olmayan maliyyə

1 Digər institusional vahidlər tərəfindən buraxılan (depozit korporasiyalarından başqa) elektron 
pullar daxil edilir.

2 Bəzi ölkələrdə tədavüldə xarici valyuta olduqda pul emitcnti kimi “Qalan dünya” nəzərdə 
tutulur.
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vasitəçiləri də bu qrupa aid edilir.
Dövləti idarəetmə orqanlarının regional və yerli strukturları da b ir  

qayda olaraq pul alətləri sahibləri qrupuna aid edilir. Mərkəzi idarəetm ə 
orqanları isə adətən pul sahibləri bölməsinə daxil edilmir. Lakin bəzi 
müstəsna hallarda (adətən təsərrüfat əməliyyatları yerinə yetirildikdə) 
onlar pul sahibləri bölməsinə aid edilə bilər.

Pul tədavülü və kredit statistikasında aydınlaşdırılması vacib o lan  
məsələlərdən biri də pul bazası göstəricisidir. Pul bazası göstəricisi 
mərkəzi bankın öhdəliklərini əhatə edir, habelə pul kütləsi və kredit 
resurslarının dəyişməsini özündə əks etdirir. Pul bazasını bəzi hallarda 
“pul çoxaldıcısı” da adlandırırlar. Ona görə ki, pul bazasında baş verən 
hər hansı bir dəyişiklik pul və kredit kütləsinin daha çox dəyişməsinə 
gətirib çıxarır. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, pul bazası pul aqreqatının 
xüsusi növü deyildir. Onun müəyyən edilməsinin özünəməxsus qaydası 
vardır. Belə ki, onu müəyyən etmək üçün mərkəzi bankın buraxdığı nağd 
pul kütləsinin üzərinə pul aqreqatında nəzərdə tutulmayan ən azı iki 
komponenti -  mərkəzi bankın digər depozit korporasiyalarındakı depo
zitlərini və mərkəzi bankda saxlanılan milli valyutanın (pulun) ehtiyatını 
əlavə etmək lazımdır. Bəzi hallarda pul bazasına mərkəzi bankın 
öhdəliklərinin növündən və bu göstəricinin əsasında aparılan təhlilin 
məqsədindən asılı olaraq bir sıra digər ünsürlər də daxil edilir. Mərkəzi 
bankın öhdəliyinin əsas növlərini 5.2 cədvəlindən aydın görmək olar.

Cədvəl 5.2
Mərkəzi bankın öhdəliyinin əsas növləri 

Pul bazasının tərkibi1
Tədavüldə olan pul
Mərkəzi bankın depozit korporasiyaları qarşısında öhdəlikləri 
Köçürülən depozitlər (tələb olunan ehtiyat və xalis mənfəət)
Digər depozitlər
Mərkəzi bankın buraxdığı qiymətli kağızlar3 
Mərkəzi bankın geniş anlamda pula daxil edilən öhdəlikləri 
Köçürülən depozitlər 
Digər depozitlər
Mərkəzi bankın geniş anlamda pula daxil edilən qiymətli kağızları _____________

1 Hər bir ölkənin təcrübəsində həm dar, həm də geniş anlamda pul bazası kimi istifadə edilə 
bilər.

2 Nağd pulların adi sahibkarları mərkəzi bank istisna olmaqla iqtisadiyyatın bütün bölmələri 
(subbölmələri) ola bilər. Pul bazasında nağd pul komponenti yalnız milli valyutanı əhatə edir.

3 Bu qiymətli kağızların sahibləri onlardan tələb olunan ehtiyat kimi istifadə edə bilərlərsə, onda 
bunlar pul bazası göstəricisinə daxil edilir. Digər hallarda bu qiymətli kağızların daxil edilib- 
edilməməsi ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində pul bazası göstəricisinin müəyyən edilməsi və 
istifadə olunmasının xüsusiyyərlərindən asılı olur.
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Pul tədavülü və kredit statistikasında likvid aqreqatları da çox mühüm 
rol oynayır. Onun haqqında 5.3 cədvəlindəki məlumatlara əsasən daha 
aydın təsəvvürə malik olmaq olar.

Cadvəl 5.3
Likvid aqreqatları: müvafiq maliyyə aktivlərinin sahibləri və öhdəlik

___________________________növləri bölməsi1 _____________
Likvid aqreqatlarının tərkibində nəzərdən keçirilən

______________________maliyyə aktivlərinin sahibləri___________
Mərkəzi hökumət_____________________________________________________
Digər m aliyyə korporasiyaları____________________________________________________
Ərazi və yerli idarəetmə orqanları____________________________________
Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları________________________________
Digər qeyri-maliyyə korporasiyaları_________________________________
Daxili iqtisadiyyatın digər bölmələri_________________________________________
Qeyri-rezidentlər (milli valyuta sahibləri -  vahidləri)____________________
Geniş anlamda pulun müəyyən edilməsi ilə əlaqədar əmələ gələn öhdəliklər
(institusional vahidlərin öhdəlikləri)____________________________________________
Depozit korporasiyaları______________________________________
Müddətli depozitlər________________________________________________ _____________
Qiymətli kağızlar (səhmlərdən və uzunmüddətli qiymətli kağızlardan başqa)________
Veksellər (aksept edilmiş köçürülən veksellərdən başqa)___________________________
Aksept edilm iş köçürülən veksellər_______________________________________________
Uzunmüddətli qiymətli kağızlar______________________________________ ____________
Digər maliyyə korporasiyaları____________________________________________________
Veksellər ___________________________________________________________
Digər qiymətli kağızlar______________________________________________
Səhmlər və kapitalda iştirakın digər növləri (xüsusilə də qarşılıqlı fondların
səhmləri) _______________________________________________________
Mərkəzi hökumət_____________________________________________________
Milli xəzinədarlıq tərəfindən aksept edilmiş uzunmüddətli depozitlər________________
Qısa müddətli qiymətli kağızlar (məsələn, xəzinədarlıq vekseli)_____________________
Sair qiymətli kağızlar____________________________________________________________
Ərazi və yerli idarəetmə orqanları_________________________________________________
Bələdiyyələrin qiymətli kağızları_________________________________________________
Sair qiymətli kağızlar____________________________________________________________
Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları____________ ________________________
Poçt sistemi ilə aksept edilmiş uzunmüddətli depozitlər2 
Veksellər

1 Ayrı-ayrı ölkələrdə likvid aqreqatların müəyyən edilməsi bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənə bilər;

" Bu vahidlər tərəfindən aksept edilmiş qısamüddətli depozitlər geniş anlamda pulun tərkib 
hissəsi kimi likvid aqreqatlarının tərkibində nəzərdən keçirilir.
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Cədvəl 5.3-ün d a v a m ı

Sair qiymətli kağızlar
Digər qeyri-maliyyə korporasiyaları
Veksellər
Sair qiymətli kağızlar
Sair öhdəliklər

Kredit pul vəsaiti fondlarının -  borc kapitalının -  hərəkətinin x ü 
susi formasıdır. Kreditin vasitəsilə fiziki və ya hüquqi şəxslər (kreditor 
və ya borc verən) vəsaiti müəyyən müddətə, qaytarılmaq və fa iz  
ödənilmək şərtilə digər fiziki və hüquqi şəxslərə (debitor və ya b o rc  
alana) verirlər. Bu zaman kreditor tələbetmə hüququ əldə edir, borclu is ə  
öz üzərinə öhdəlik götürür. Kredit statistikası pul aqreqatları statistika
sında olduğu kimi üç əlamətlə səciyyələnir. Başqa sözlə, kredit aşağıdakı 
mövqelərdən nəzərdən keçirilir. Kredit: 1) kredit resursları olan m aliyyə 
aktivləri hesab edilir; 2) borc vəsaiti verən (kreditor) bölmə kimi n ə 
zərdən keçirilir; 3) borc vəsaitini cəlb edən (borcalan) bölmə kimi n ə 
zərdə tutulur. Kredit göstəriciləri sistemi vaxtaşırı yenidən nəzərdən 
keçirilir və yeniliklərlə əlaqədar olaraq əlavə müddəalarla zənginləşdirilir.

Kredit də dar və geniş anlamda nəzərdən keçirilir. Dar anlamda kredit 
ssuda, qiymətli kağızlar (səhmlərdən başqa), ticarət krediti və şirkətlərin 
balansında aktivlər kimi nəzərə alman alıcılara və ya borclulara qarşı 
tələb formasında öhdəlikləri əhatə edir. Krediti bu cəhətdən nəzərdən 
keçirdikdə depozitlər, səhmlər və kapitalda iştirakın digər növləri, törəmə 
maliyyə vasitələri, həyatın siğorlanması və pensiya fondları üzrə 
korporasiyalara qarşı tələblər, debitor və kreditorların digər hesabları 
(kreditorlar üzrə ticarət kreditindən başqa) onun tərkibinə daxil edilmir. 
Geniş anlamda kreditə isə yuxarıda adları çəkilən bütün, yaxud da demək 
olar ki, bütün maliyyə tələbləri daxil edilir. Xarici valyuta ilə verilən 
kredit hesabatda ayrıca göstərilir.

Kredit aşağıdakı əlamətlərə görə qruplaşdırılır: 1) qaytarılma 
müddətinə görə; 2) kreditləşdirilən obyektin iqtisadi xarakterinə görə; 3) 
ödənilmə müddətinə görə; 4) ödənilmə mənbələrinə görə; 5) tə- 
minolunma prinsiplərinə görə.

Kredit qaytarılma müddətinə görə iki yerə bölünür: a) qısamüddətli 
kredit; b) uzunmüddətli kredit.

Kreditləşdirilən obyektin iqtisadi xarakterinə görə qısamüddətli kredit 1

1 Yuxarıdakı təsnifləşdirməyə daxil edilməyən öhdəliklər.
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aşağıdakı növlərə ayrılır: a) əmtəə-material qiymətlilərinin satın alınması, 
habelə müvəqqəti ehtiyacların ödənilməsi üçün ehtiyat yaradılması 
məqsədilə verilən kreditlər; b) xərclərin ödənilməsi (mövsümi istehsalat
lar, yeni istehsalatların hazırlanması və s.) üçün verilən kredit; c) hazır 
məhsulların yüklənməsi, akkreditivlərin açılması və s. əlaqədar olaraq he
sablaşmaq üçün verilən kredit; d) yüklənmiş hazır məhsulların dəyərinin 
ödənilməsi üçün vəsait vaxtında ödənilmədikdə verilən tədiyə krediti; e) 
sərbəst pul vəsaiti olmadıqda müvəqqəti tələbatın ödənilməsi üçün 
verilən birdəfəlik kredit.

Ödənilmə müddətinə görə krediti aşağıdakı növlərə ayırmaq olar: a) 
müddətli kredit; b) vaxtı uzadılmış kredit; c) vaxtı keçmiş kredit.

Kredit ödənilmə mənbələrinə görə: a) borclunun vəsaiti hesabına 
ödənilən kreditə və b) qrant vəsaiti hesabına ödənilən kreditə bölünür.

Təminolunma prinsiplərinə görə kredit aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 
a) birbaşa təminolunma ilə verilən kredit; b) dolayı yolla təminolunma ilə 
verilən kredit; c) təminat tələb olunmayan (blank) kredit.

Kreditin kreditləşdirmə müddətinə görə qruplaşdırılması (hər şeydən 
əvvəl uzun və qısa müddətli kreditlər ayrıca göstərilir) hamı tərəfindən 
qəbul edilmişdir. Kreditin kredit vasitələrinin növləri və bölmələr (kredi
torlar və borclular) üzrə qruplaşdırılması da mümkündür. Kreditləşdirilən 
və kredit götürən bölmələr dar və geniş anlamda nəzərdən keçirilə bilər. 
Dar anlamda kreditləşdirmə dedikdə, kreditin depozit korporasiyaları 
(maliyyə tələbi əmələ gəlir) tərəfindən iqtisadiyyatın digər bölmələrinə 
(krediti götürən bölmədə öhdəlik əmələ gəlir) verilməsi başa düşülür. 
Geniş anlamda kreditin kəmiyyəti bütün maliyyə korporasiyalarının 
maliyyə tələbi ilə müəyyən edilir. Həm də borclu bölmə dedikdə adətən 
bütün qeyri-maliyyə bölməsi nəzərdə tutulur. Kredit haqqında məlumatlar 
-  mərkəzi bankın digər depozit korporasiyalarına, bəzi hallarda hətta digər 
maliyyə korporasiyalarına və hökumətin prioritet sahələri inkişaf etdirmək, 
yaxud da regionlara kömək göstərmək məqsədilə iqtisadiyyatın qeyri- 
maliyyə bölməsinə verdikləri kreditlər də daxil olmaqla -  makroiqtisadi 
siyasətin pul-kredit və digər istiqamətlərini formalaşdırmağa imkan verir.

Borc -  əldə edilmiş razılığa uyğun olaraq bir hüquqi və ya fiziki 
şəxsin digər bir hüquqi və ya fiziki şəxsə ödəməli (qaytarmalı) olduğu 
müəyyən məbləğdə pul deməkdir. Borc öhdəliklər üzrə gələcək tədi- 
yələrin artmasına səbəb olur. Borc öhdəlikləri aktivlərin likvidliyinin aşa
ğı düşməsinə, ayrı-ayrı institusional vahidlərin, bölmələrin və bütövlükdə 
iqtisadiyyatın tədiyə qabiliyyəti və mövcudluğu probleminin kəskinləş
məsinə gətirib çıxara bilər.
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Hökumət orqanlarının borcları yığılır və dövlət borcunu əmələ 
gətirir. Dövlət borcunun ÜDM-dən 2,5 dəfə çox olması iqtisadiyyatın, 
xüsusilə də pul tədavülünün sabitliyi üçün təhlükə yaradır. Odur ki, 
borcun analitik məqsədlər üçün müəyyən edilməsinin zəruriliyi heç kimdə 
şübhə doğurmur. Depozitlər, ssudalar, qiymətli kağızlar (səhmlərdən 
başqa), kreditor borcları kimi maliyyə vasitələri birbaşa borc vasitələrinə 
aiddir. Çünki onların vasitəsilə aparılan əməliyyatlar gələcəkdə tədiyələrin, 
yaxud da faiz məbləğinin ödənilməsi ilə müşayiət olunur.

Dövlət borcunun aşağıdakı növləri vardır: 1) daxili borc; 2) xarici 
borc. Daxili borc bütün daxili vahidlərin borclarının cəmi kimi hesab
lanır. Xarici borc isə rezidentlərin malik olduqları aktivlərdən onların 
qeyri-rezidentlər qarşısındakı öhdəlikləri çıxılmaqla müəyyən edilir. 
Xarici borc xüsusi diqqət tələb edir. Çünki bu borc üzrə tədiyələr ölkənin 
xarici iqtisadi fəaliyyətindən daxil olan gəlirlərin təqribən 20-30% -ni 
təşkil edirsə, deməli, xaricdən yeni borcun alınması çətinləşir. Borc sta
tistikasında ev təsərrüfatlarının borcu, sahibkarlıq borcu, dövləti idarə
etmə bölməsinin borcu, ölkənin borcu (iqtisadiyyatın bütün bölmələrinin 
borcu) və s. kateqoriylardan da istifadə olunur. Ev təsərrüfatları böl
məsinin borcu bir çox hallarda iki yerə bölünür: 1) ipoteka borcu; 2) 
istehlak borcu. İstehlak borcuna aşağıdakılar daxildir:

- digər depozit korporasiyaları və maliyyə vasitəçiləri (məsələn, 
maliyyə şirkətləri) tərəfindən bilavasitə istehlakçılara verilən ssudalar;

- əmtəə və xidmətlərin satıcılarına verilən ssudalar;
- kredit kartı üzrə borc;
- siğorta şirkətləri tərəfindən verilən və borcalanın daşınmaz əmlakı 

ilə təminatı olan ssudalar;
- ənənəvi borc iltizamından istifadə olunmadan müvafiq razılıq əsa

sında istehlakçılara uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulan əmtəələri 
satın almağa imkan verən maliyyə lizinqi.

Digər sahibkarlıq strukturlarının korporasiyalarına gəldikdə, onların 
borcu qısa və uzun müddətli kreditlər (borclar) nəticəsində əmələ gəlir. 
Qısa müddətli kredit adətən xammal, material, yanacaq və s. satın almaq 
məqsədilə bir il müddətinə verilir və deməli, dövriyyə kapitalının (döv
riyyə vəsaitlərinin) dövranına xidmət edir. Uzunmüddətli kredit isə bir 
ildən artıq müddətə, əsas kapitalın bərpa olunması və yeniləşdirilməsi 
üçün verilir. Korporasiyalar aktivlərin əldə edilməsini ticarət kreditinin, 
maliyyə korporasiyalarından borc almaq, qiymətli kağızlar buraxmaq 
vasitəsilə maliyyələşdirə bilərlər. Dövlət borcu haqqında məlumat dövlət 
bölməsi, yaxud da dövlət qeyri-maliyyə bölməsi üzrə əldə oluna bilər.
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Dövlət borcu haqqmda məlumatdan əksəriyyət hallarda rezidentlərin və 
qeyri-rezidentlərin, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələrinin hökumət tərə
findən zəmanət verilən borcları xüsusi qrupa ayrılır.

Xarici borc ölkənin, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı bölmələrinin, yaxud da 
iqtisadi vahidlərin qeyri-rezidentlər qarşısındakı borc öhdəliklərinə aid 
edilə bilər. Xarici borc statistikasının faktiki öhdəliklər, xarici borcun 
bazar dəyərinin alternativi kimi borcun nominal dəyəri, ödənişlərin son
rakı qrafiki haqqmda informasiya, milli və ya xarici valyuta ilə dövlət 
borcunun tərkibi barədə məlumatlar tədiyə qabiliyyəti və ümumi 
makroiqtisadi təhlil və mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlərin beynəlxalq 
miqyasda qiymətləndirilməsi üçün lazımdır.

5.3. Azərbaycan Respublikasında pul tədavülü və kredit 
statistikasının xüsusiyyətləri

Ölkəmizdə pul tədavülü statistikası demək olar ki, iqtisadiyyatın 
tənzimlənməsi haqqmda Keynis nəzəriyyəsi və monetar pul nəzəriyyəsi 
əsasında formalaşır və inkişaf edir. Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 
Azərbaycanın pul tədavülü statistikasının əsas bölmələrinin aşağıdakılar
dan ibarət olduğunu demək olar:

1) pul kütləsi haqqmda qısa məlumat;
2) pul kütləsinin statistik təhlili bölməsi;
3) pul-kredit tənzimlənməsi ilə məşğul olan orqanları əhatə edən 

bölmə;
4) “Beynəlxalq likvidlik” bölməsi.
Pul kütləsi haqqmda qısa məlumat bölməsi Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi bankının, Maliyyə nazirliyinin və kommersiya banklarının 
apardıqları əməliyyatların ümumiləşdirilməsinin nəticəsidir və tərkibinə 
həm manat, həm də valyuta hesabatı daxildir. Pul kütləsinin statistik təh
lili bölməsində pul aqreqatları, onların tərkibi və iqtisadi məzmunu 
nəzərdə tutulur. Azərbaycanda pul kütləsi üzrə müxtəlif göstəricilər 
hesablanır. Ölkəmizdə tədavüldəki nağd və nağd olmayan vəsaitin cəmi 
kimi hesablanan “Geniş mənada pul kütləsi” (М3) kateqoriyası bir sıra 
xüsusiyyətləri ilə fərqlənsə də (Ml və M2-nin tərkibindəki müxtəliflik) 
demək olar ki, beynəlxalq standartlara yaxındır.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı tərəfindən hesab
lanan “Geniş mənada pul kütləsi”nə aşağıdakı göstəricilər daxildir:

1) Banklardan kənarda nağd pul -  bank sistemindəki nağd pullar 
daxil edilmədən tədavüldə olan nağd pullar -  M0
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2) Müəssisələrin, əhalinin və yerli büdcələrin hesablaşma, cari və 
xüsusi hesablarındakı vəsait;

3) Əhalinin və müəssisələrin kommersiya banklarındankı depozitləri;
4) Əhalinin banklardakı tələbolunanadək depozitləri;
5) Dövlət siğorta sisteminin vəsaiti;
6) M l pul aqreqatı = (MO + 2b+3b+4b+5b);
7) Əhalinin banklardakı müddətli depozitləri;
8) М2 pul aqreqatı = (Ml + 7b)
9) Sertifikatlar və dövlət istiqrazları;
10) М3 pul aqreqatı = (М2 + 9b)
Burada: “b” bənd deməkdir.
Ölkəmizdə pul kütləsinin universal göstəricisi kimi М2 pul aqreqatın

dan istifadə olunur. 2000-2012-ci illərdə pul kütləsi (М2 aqreqatı) 42,4 
dəfə (325,8 mln. manatdan 13806,4 mln manata çatmışdır) artmışdır. 
Bunun bir hissəsi nağd pullardır. Müqayisə üçün MDB ölkələrində 
tədavüldəki pul kütləsində nağd pulların xüsusi çəkisi haqqmda 
məlumatlara diqqət yetirək. Belə ki, tədadvüldəki pul kütləsində nağd 
pulların xüsusi çəkisi Azərbaycanda 66%-ə bərabər olduğu halda, 
Belarusda 25%-ə, Qazaxıstanda və Ukraynada 33%-ə, Moldovada 46%-ə, 
Qırğızıstanda 57%-ə bərabərdir.

Pul bazası pul kütləsinin müstəqil göstəricisidir. Pul bazasına M0 pul 
aqreqatı (tədavüldə olan nağd pullar), bankların kassalarında olan pul 
vəsaiti, kommersiya banklarının məcburi ehtiyatları və onların Mərkəzi 
bankda olan müxbir hesablarındakı vəsaitləri daxildir. Bu göstəricinin 
Mərkəzi bank üçün olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki o, pul 
kütləsinin dinamikası üzərində nəzarətin həyata keçirilməsinə və kom
mersiya bankları tərəfindən iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcminin 
genişləndirilməsinin mümkün olmasının təhlilini aparmaq imkanı verən 
pul multiplikatorunu hesablamaq üçün lazımdır. Pul multiplikatoru bank 
ehtiyatlarının artması nəticəsində dövriyyədəki pul kütləsinin artmasını 
səciyyələndirən əmsal deməkdir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

M2/H = (C+D) /(C+R)=(C/D+1)/(C/D+R/D),

Burada: М2 -  dövriyyədəki pul kütləsi; H -  pul bazası; C -  nağd 
pullar; D -  depozitlər; R -  kommersiya banklarının məcburi ehtiyatları 
deməkdir.

Pul multplikatorunun son hədd (maksimum mümkün olan) kəmiyyəti 
Mərkəzi bankın kommersiya bankları üçün müəyyən etdiyi məcburi
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ehtiyat dərəcələri ilə tərsmütənasibdir.
Pul-kredit təmzimlənməsi ilə məşğul olan orqanları əhatə edən bölmə 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının və Maliyyə nazirliyinin ba- 
lanslarmdakı maddələrin qruplaşdırıması yolu ilə formalaşdırılır və əsas 
etibarilə ehtiyatda saxlanılan pulların həcmini xarakterizə edir. Bu böl
məyə xarici aktivləri, ehtiyatda saxlanılan pulları, «kapital hesabı» balan
sının bölmələrini səciyyələndirən, Mərkəzi hökumət, ərazi hakimiyyət 
orqanları, qeyri-maliyyə dövlət müəssisələri, xüsusi sektor (ayrı-ayrı 
maliyyə aktviləri -  qiymətli kağızlar, ssuda və avans, maliyyə lizinqi) 
qarşısında qoyulan tələbləri ifadə edən göstəricilər daxildir.

“Beynəlxalq likvidlik” bölməsi pul-kredit tənzimlənməsi ilə əlaqədar 
məşğul olan orqanları əhatə edən bölmə ilə bilavasitə əlaqədardır. Bu böl
mə mövcud valyuta mexanizmləri çərçivəsində öz öhdəliklərinə cavab
dehlik imkanlarını (onun həddindən çox dəyişməsinə yol verməməklə) 
xarakterizə edir. Ölkənin likvidliklə əlaqədar mövqeyini tənzimləmək 
üçün beynəlxalq ehtiyatları (beynəlxalq likvidlik aktivləri) olur. Bey
nəlxalq ehtiyatlardan tədiyə balansını tənzimləmək üçün istifadə olunur. 
Bununla yanaşı, BVF-nin üzvü olan ölkələr beynəlxalq ehtiyat kimi 
xüsusi əvəzetmə hüququndan -  SDR (ABŞ dolları ilə) və beynəlxalq 
valyuta fondunun ehtiyatlarından da istifadə edirlər.

Azərbaycanda pul tədavülü haqqında statistik məlumatın əsas 
mənbəyi Mərkəzi bankın və ölkənin bank sisteminin balanslarıdır. 
1990-cı illərin axırlarından prinsipcə beynəlxalq standartlara cavab verən 
hesab planına keçilmişdir. O, aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 1) kapital 
və fondlar; 2) pul vəsaitləri və qiymətli metallar; 3) banklararası 
əməliyyatlar; 4) müştərilərlə aparılan əməliyyatlar; 5) qiymətli kağızlarla 
aparılan əməliyyatlar; 6) vəsaitlər və əmlaklar; 7) fəaliyyətin nəticələri.

Kredit, pul kapitalının sahələrarası və regionlararası yenidən 
bölgüsü vasitəsidir. Dövlətin kredit siyasətinin məqsədi kredit vasitəsilə 
iqtisadi konyunkturaya təsir göstərməkdir. Kredit siyasəti ya kreditin 
stimullaşdırılmasına (buna kredit ekspensiyası deyilir), yaxud da məh- 
dudlaşdırılmasına (buna kredit restriksiyası deyilir) yönəldilir. Mərkəzi 
bank kreditləşdirməni tənzimləyərkən borc kapitalı bazarında kreditin 
həcminin və faiz dərəcələrinin dəyişdirilməsi kimi üsullardan istifadə 
edir.

Kredit aşağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirir:
1) pul vəsaiti və kapitalın yenidən bölüşdürülməsi və mənfəət 

normalarının tənləşdirilməsi;
2) sonradan kapitallaşdırılmaq və pullu əsaslarla istifadə etmək üçün
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sərbəst maliyyə resurslarının səfərbərliyə alınması;
3) qeyri-məhsuldar kapitalın (pul və əmtəə kapitalları) xüsusi 

çəkisinin aşağı salınmasını, məhsuldar kapitalın xüsusi çəkisinin isə  
yüksəlməsini təmin edən tədavül xərclərinə qənaət olunması;

4) bir sıra ödənişləri və hesablaşmaları həyata keçirməklə fiziki 
şəxslərə və institusional vahidlərə xidmət göstərilməsi;

5) bəzi xüsusi maliyyə əməliyyatlarının (trast əməliyyatları, daşınmaz 
əmlakla əlaqədar veksel mübadiləsi, yaxud da daşınmaz əm lak 
sövdələşmələrinə xidmət göstərilməsi) həyata keçirilməsi;

6) pul vəsaitlərinin (kapitalın) mərkəzləşdirilməsi və təmərküzləş- 
dirilməsi.

Kreditləşdirmənin əsas prinsipləri aşağıdakılardır. Kredit 
qaytarılma şərtləri konkretləşdirilməklə: a) müddətli; b) faizli; c) 
təminatlı olmalı və d) qaytarılmaq şərtilə verilir. Kredit verilərkən onun 
məqsədli xarakter daşıması da təmin olunmalıdır. Bu prinsiplərin təmin 
edilməsinin əsas üsulları isə təminatın və ya girovun olması, kreditin 
fərqli xarakter daşıması və sairlərdən ibarətdir.

Kredit qaytarılma müddətinə (qısa, orta və uzun müddətli); təmin 
olunmasına (birbaşa təminolunma, dolayı təminolunma, siğortalanmış); 
kreditorların xüsusiyyətlərinə (dövlət, bank, qeyri-bank təşkilatları tərə
findən verilən kreditlər; kommersiya və xüsusi təşkilatlar tərəfindən 
xüsusi şəxslərə verilən kreditlər); debitorların növlərinə (bank, qeyri-bank 
və kommersiya-ticarət və fərdi, o cümlədən ev təsərrüfatlarına verilən 
kreditlər); istifadəolunma istiqamətlərinə (istehlak, sənaye, investisiya 
təyinatlı, mövsümi xarakter daşıyan, dövriyyə vəsaitlərinin formalaşdırıl
ması üçün nəzərdə tutulan və i.a.); verilmə üsullarına (kredit xətləri, 
hesab açılması, bərpaolunma və i.a.); verilən kreditin həcminə (kiçik, orta 
və böyük məbləğdə) və kredit riskinin səviyyəsinə (standart, risksiz, 
qeyri-standart, şübhəli, ümidsiz) görə təsnifləşdirilir.

Kredit statistikasının əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:
- kreditin verilməsi şərtləri və imkanlarını səciyyələndirən 

göstəricilər;
- kreditin verilmsi üçün faizin hesablanması göstəriciləri (məsələn, 

kredit müqaviləsindən asılı olaraq sadə və mürəkkəb faiz dərəcələri bir- 
birindən fərqlənir);

- borc verən (bank) üçün kredit riskinin, yaxud da müştərinin krediti 
qaytarmaq qabiliyyətinin səviyyəsini müəyyənləşdirməyə imkan verən 
göstəricilər.

Kredit onu qaytarmaq iqtidarmda olan müştəriyə verildiyinə görə
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onun krediti qaytarma imkanlarının təhlili analitik işlərin başlıca tərkib 
hissəsi hesab olunur. Borclu qarşısında qoyulan əsas tələblər vardır və 
onlar aşağıdakı normativ göstəricilərə cavab verməlidir. Borclunun:

1) müstəqillik (sərbəstlik) əmsalı (Əm) -  xüsusi vəsaitlərinin ümumi 
məbləğinin maliyyə balansının yekununa olan nisbəti kimi hesablanır. 
Optimal qiyməti Əs = 0,5-0,6.

2) manevretmə əmsalı (Əm£mevr) xüsusi dövriyyə kapitalının 
borcalanın xüsusi kapitalına olan nisbəti kimi müəyyən olunur. Əm 0,5- 
dən az olmamalıdır;

3) ödənilmə əmsalı (Əö) -  dövriyyə vəsaitləri məbləğinin 
qısamüddətli borca olan nisbəti kimi hesablanır və Əö 2,0-2,5-dən az 
olmamalıdır;

4) likvidlik əmsalı (Əıikvid) -  yüksək və orta likvidlik vəsait 
məbləğinin qısamüddətli borca olan nisbəti kimi müəyyən edilir və 0,6- 
dan az olmamalıdır;

5) modernləşdirmə əmsalı (Əmod.) -  hesablanmış amortizasiyanın 
(qeyri-maddi aktivlər də daxil olmaqla) müştərinin əsas kapitalının ilk 
dəyərinə olan nisbəti kimi hesablanır. Əmod -  nin optimal qiyməti 0,3-0,5- 
dir;

6) borcluluq əmsalı (Ə b) -  cəlb edilmiş vəsait məbləğinin borcalanın 
xüsusi kapitalına olan nisbəti kimi müəyyən edilir və optimal qiyməti 
təqribən 0,3-0,5-ə bərabərdir.

Bunlarla yanaşı, əsas kapitalın (köhnəlmə çıxılmaqla) borclunun 
balansının yekununa olan nisbəti kimi bir göstərici də hesablanır ki, bunu 
da “səfərbəretmə əmsalı” adlandırmaq olar (Əsaf). Bu əmsal 0,5-dən çox 
olmamalıdır. Makroiqtisadi əhəmiyyətə malik olan və kredit münasi
bətlərini səciyyələndirən aşağıdakı göstəricilər də hesablanır:

- müxtəlif iqtisadi fəaliyyət növləri ilə məşğul olan institusional va
hidlərə və əhaliyə (qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlərə ayrılmaqla) 
verilən bank kreditlərinin ümumi məbləği;

- kredit qoyuluşlarında qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlərin xü
susi çəkisi;

- bank ssudaları üzrə müəssisə və təşkilatların vaxtı keçmiş borcları;
- kreditlər üzrə faiz dərəcələri.
Hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş bank kreditlərinin ümumi məbləği 

ödənilmiş kredit məbləğləri çıxılmaqla, başqa sözlə, ssudanın müəyyən 
zaman kəsiyinə (il, rüb, ay) olan qalıq kimi müəyyənləşdirilir. Kredit 
qoyuluşlarının dinamikasını öyrənmək üçün onun nominal dəyərinin 
dəyişməsini səciyyələndirən indekslərdən istifadə edilir. Bununla yanaşı,
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kredit qoyuluşlarının dinamikası inflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq 
təshih edilməklə də təhlil olunur.

Zəruri hallarda kredit resurslarının həcmi haqqında məlumatlar 
ÜDM-nin deflyator-indeksi, yaxud da istehlak qiymətləri indeksi nəzərə 
alınmaqla təhlil edilir.

Kreditlər və bankla müştərilər arasındakı qarşılıqlı münasibətlər 
haqqında statistik məlumatların əsas mənbəyi maliyyə hesabatıdır.

Nəticə

- pul tədavülünə xarakteristika verərkən nağd və nağd olmayan pul 
tədavülünü bir-birindən fərqləndirmək lazımdır;

- təcrübədə nağd olmayan hesablaşmalardan daha geniş istifadə 
olunur. Lakin iqtisadi həyatın bəzi sahələrində nağd hesablaşmalar öz 
əhəmiyyətini itirməmişdir;

- pul-kredit münasibətləri dövlətin iqtisadiyyata dolayı yolla təsir 
etməsinin formalarından biridir. Pul-kredit münasibətlərinin mərkəzində 
pul haqqmda nəzəriyyələr durur;

- pul tədavülü və kredit statistikası bir sıra vəzifələri yerinə yetirir ki, 
bunlar da ölkədə pul tədavülünün tənzimlənməsində çox mühüm rol 
oynayır;

- pul-kredit statistikasının göstəricilər sistemində “geniş mənada pul”, 
“pul bazası”, “likvid aqreqatları”, “kredit və borc” kateqoriyaları xüsusi 
yer tutur;

- geniş mənada pul, onun sahibləri və emitentləri olduqca mürəkkəb 
quruluşa malikdir və bunun öyrənilməsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır;

- pul “alətləri” sahibləri institusional vahidlər qrupuna -  pul 
emitentlərinə -  daxil olmayan institusional vahidlərdən -  rezidentlərdən 
ibarətdir;

- mərkəzi bankın öhdəlikləri mürəkkəb quruluşa malikdir və burada 
onun depozit korporasiyaları öhdəlikləri, köçürülən depozitlər, özünün 
buraxdığı qiymətli kağızlar, geniş mənada pula daxil edilən öhdəliklər, 
digər depozitlər və s. xüsusi yer tutur;

- bəzi ölkələrdə tədavüldə xarici valyuta olduqda pul emitenti kimi 
“Qalan dünya” nəzərdə tutulur;

- kredit pul vəsaiti fondlarının -  borc kapitalının -  hərəkətinin xüsusi 
formasıdır. Kredit də dar və geniş mənada nəzərdən keçirilir və müxtəlif 
əlamətlərə görə qruplaşdırılır;

- hökumət orqanlarının borcları yığılır və dövlət borcunu əmələ
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gətirir. Dövlət borcunun ÜDM-dən 2,5 dəfə çox olması iqtisadiyyatın, 
xüsusilə də pul tədavülünün sabitliyi üçün təhlükə yaradır;

- daxili, xarici, qısa, orta, uzunmüddətli dövlət borcları, habelə 
ipoteka və istehlak borcları bir-birindən fərqləndirilir;

- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı tərəfindən hesablanan 
“Geniş mənada pul kütləsi” bir sıra tərkib hissələrindən: MO, Ml, М2, 
М3 pul aqreqatlarından ibarətdir;

- pul multiplikatoru bank ehtiyatlarının artması nəticəsində dövriy- 
yədəki pul kütləsinin artmasını səciyyələndirən əmsal deməkdir və xüsusi 
düsturla müəyyən edilir;

- kredit, pul kapitalının sahələrarası və regionlar ar ası yenidən 
bölgüsündə mühüm rol oynayır və bir sıra funksiyaları yerinə yetirir;

- kredit statistikasında müstəqillik (sərbəstlik), manevretmə, ödənil
mə, likvidlik, modernləşdirmə, borcluluq və s. bu kimi göstəricilər 
hesablanır.

Təhlil üçün suallar

- pul tədavülü nə deməkdir;
- pul tədavülünün hansı növləri vardır;
- nə üçün nağd olmayan hesablaşmalardan daha geniş istifadə olunur;
- kredit münasibətləri dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- pul tədavülü və kredit statistikası hansı vəzifələri yerinə yetirir;
- pul-kredit statistikasının göstəricilər sistemində hansı göstəricilər 

xüsusi yer tutur;
- geniş mənada pul, onun sahibləri və emitentlərini ifadə edən hansı 

göstəricilərdən istifadə olunur;
- emitent, depozit, köçürülən depozit, qiymətli kağızlar, öhdəliklər 

dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- pul alətləri qrupu hansı tərkib hissələrindən ibarətdir;
- likvid aqreqatlarının tərkibində nəzərdən keçirilən maliyyə aktivlə

rinin sahibləri kimlərdir;
- kredit hansı mövqelərdən nəzərdən keçirilir;
- kredit hansı əlamətlərə görə qruplaşdırılır;
- dövlət borcu nə deməkdir;
- dövlət borcunun hansı növləri vardır;
- Azərbaycanda pul tədavülü statistikasının hansı bölmələri vardır və 

onlara necə xarakteristika vermək olar;
- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı tərəfindən hesablanan
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“Geniş mənada pul kütləsi”nə hansı göstəricilər daxildir;
- pul bazası nə deməkdir və onun tərkibinə nələr daxildir;

Azərbaycanda pul tədavülü haqqında məlumatları hansı 
mənbələrdən almaq olar;

- kredit hansı funksiyaları yerinə yetirir;
- kreditləşdirmə hansı prinsiplərə əsaslanır. Onlara necə xarakteristika 

vermək olar;
- kredit statistikasının hansı əsas göstəriciləri vardır və onlar necə 

hesablanır;
- ÜDM-in deflyator indeksi nə deməkdir.
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VI FƏSİL

FOND BAZARI STATİSTİKASI

6.1. Fond bazarı anlayışı və statistikanın vəzifələri

Bazar iqtisadiyyatının çox mühüm və ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
fond bazarı geniş mənada qiymətli kağızlar bazarı deməkdir. Fond 
bazarında yığımın (qənaətin) investisiyaya çevrilməssi prosesi gedir və 
bu, kapitalın sahələr arasında sərbəst axını nəticəsində iqtisadiyyatda 
struktur dəyişikliklərinə səbəb olur. Fond bazarındakı vəziyyətə əsasən 
makroiqtisadi şərait haqqında fikir söyləmək olur. Buna əsasən dövlətin 
pul və büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər işlənib 
hazırlanır. Statistika qiymətlərin və faiz normalarının səviyyəsini, riskin 
dərəcəsini, aparılan əməliyyatların və cəlb edilmiş maliyyə aktivlərinin 
həcmini səciyyələndirən və fond bazarının vəziyyətini ifadə edən 
ümumiləşdirici göstəriciləri müəyyən edir. Çünki bu göstəricilər zaman 
keçdikcə dəyişir və bazar iştirakçılarına müəyyən qərarlar qəbul etmək 
üçün şərait yaradır.

Qiymətli kağızların müxtəlifliyinə uyğun olaraq daxili fond 
bazarının aşağıdakı seqmentləri vardır:

1) dövlət istiqrazları bazarı;
2) bələdiyyə istiqrazları bazarı;
3) korporativ müəssisələrin səhmləri bazarı (dar mənada fond bazarı);
4) korporativ istiqrazları və vekselləri bazarı.
Statistik müşahidə baxımından dövlət və korporativ istiqrazları və 

korporativ müəssisələrin səhmləri bazarları daha mütəşəkkil və etibarlı 
bazarlardır. Bundan başqa, sövdələşmə iştirakçıları tərəfindən qiymətli 
kağızların alqı-satqısı ilə əlaqədar sifarişlərin yerinə yetirilməsi bu 
bazarların başlıca fərqləndirici cəhətidir. Odur ki, bazarlarda dövriyyədə 
olan qiymətli kağızlara fərdi yanaşmaq və xarakteristika vermək lazımdır. 
Bunlarla əlaqədar olaraq statistikanın qarşısında fond bazarlarında qiy
mətlərin, faiz normalarının və gəlirliliyin səviyyəsini, riskin dərəcəsini, 
aparılan əməliyyatların və cəlb edilmiş maliyyə aktivlərinin həcmini 
səciyyələndirən ümumiləşdirici göstəriciləri müəyyənləşdirmək vəzifəsi 
durur.

Qiymətli kağızların əsas kəmiyyət göstəriciləri onların qiymət
ləridir. Nominal və bazar qiymətləri bir-birindən fərqlənir. Nominail 
qiymət emitent tərəfindən müəyyən edilir və qiymətli kağızların növün-
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dən asılı olaraq müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir. Dövlət istiqrazlarmm 
nominal qiymətlərinə əsasən bazar qiymətləri müəyyən olunur. Bazar 
qiymətlərinin mütləq kəmiyyəti qiymətli kağızın nominal qiymətinə 
əsasən faizlə “ölçülür” və istiqrazların dəyəri nominal qiymətlə ödə
nildiyinə görə onun gəlirliliyi hesablanır. Səhmlərin nominal qiymətlə
rindən bir qayda olaraq üçot məqsədi üçün istifadə olunur, əsas yük isə 
bazar qiymətlərinin üzərinə düşür. Bazar qiymətləri bazarda aparılan 
sövdələşmələrin gedişində formalaşır. Ticarət günü ərzində istənilən vaxt 
ən yaxşı kotirovka qiymətlərini -  satınalma (satın almaq üçün verilmiş 
bütün sifarişlərin içərisində ən yüksək qiymət) və satış qiymətləri (satış 
üzrə verilmiş bütün sifarişlərin içərisində ən aşağı qiymət), habelə 
axırıncı sövdələşmənin qiymətlərinə əsasən kotirovka üzrə orta satınalma 
və satış (alqı-satqı) qiymətini, ticarət günü ərzində sövdələşmələr üzrə 
orta qiymətləri və s. hesablamaq olar. Bunlardan ümumiləşdirilmiş bazar 
göstəricilərinin hesablanmasında istifadə olunur.

Səhmlərin fərdi göstəricilərinə aşağıdakı bazar əmsalları aiddir:
1) səhmlərin qiymətlərinin şirkətin mənfəətinə olan nisbəti 

(hesablama bir səhmə görə aparılır) -  p/E;
2) bir səhmə görə ödənilmiş dividendin onun qiymətinə olan nisbəti -

D/p.
Bu əmsallardan bazarda səhmlərin qiymətləndirilməsi dərəcəsini və 

onların illik gəlirliliyini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Ən mühüm 
göstəricilərdən biri də hər hansı bir növdən olan qiymətli kağızın 
tədavüldəki miqdarıdır. Tədavüldə olan qiymətli kağızın miqdarını onun 
qiymətinə vurduqda bazarın tutumu göstəricisi (dövlət istiqrazları üzrə 
tədavüldə olan qiymətli kağızın dəyəri, səhmlərin bazar dəyəri) hesab
lanmış olar.

6.2. Dövlət istiqrazları bazarı və fond indeksləri

Azərbaycanda dövlətin istiqraz sahibləri qarşısında borc öhdəliklərini 
xarakterizə edən qiymətli kağızlar (istiqrazlar) bazarı fəaliyyət göstərir. 
Bu qiymətli kağızların ən sadə növü qısa müddətli dövlət istiqrazlarıdır. 
Bunlar alıcılar arasında diskont qiyməti ilə yerləşdirilir. Diskont qiyməti 
dedikdə, istiqrazın nominal dəyərinə əsasən faizlə müəyyən olunan və 
qabaqcadan müəyyən edilmiş müddətdən sonra nominal dəyərlə ödənilən 
qiymət nəzərdə tutulur. Hər hansı bir qiymətli kağız sahibinin bir ədəd 
qiymətli kağızdan əldə etdiyi gəlir onun nominal dəyəri ilə satınalma 
(əldə edilmə) qiyməti arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Aktiv əmə-
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liyyatlarm digər növləri ilə müqayisə aparmaq üçün aşağıdakı düsturla 
illik gəlirlilik göstəricisi hesablanır:

Y  = 100- p

p
• 365/t

Burada: p  -  satınalma (əldəetmə) qiyməti (nominal dəyərdən %-lə); t 
-  ödənilənədək olan müddət (günlə) deməkdir.

Dövlət istiqrazları bazarlarında ümumi gəlirlilik səviyyəsi 
göstəricisini hesablamaq üçün bu bazarlarda tədavüldə olan qiymətli 
kağızlar üzrə hər ticarət günü üçün aşağıdakı düsturla orta gəlirliliyi 
müəyyən etmək olar:

-  'Zap.d.Y,

Burada: Qh d, və Yt -  müvafiq olaraq qiymətli kağızının 
miqdarı, gün ərzində bağlanmış sövdələşmələrin orta qiyməti, ödənilənə 
qədər olan müddəti və ödənilərkən gəlirlilik deməkdir.

Orta gəlirlilik bazarda faiz dərəcəsinin ümumiləşdirilmiş göstəricisi 
deməkdir. Məlum olduğu kimi, faiz dərəcəsi verilən kreditin müddəti ilə 
sıx surətdə bağlıdır. Odur ki, dövlətin qısamüddətli istiqrazlar bazarı üzrə 
daha bir göstərici -  ödənilənə qədər orta müddət göstəricisi də 
hesablanmalıdır. Bu məqsədlə aşağıdakı düsturdan istifadə etmək olar 
(çəki kimi bazarda tədavüldə olan qiymətli kağızların bazar qiyməti ilə 
müəyyən olunan dəyəri götürülür):

t ,-

Dövlət istiqrazları bazarında orta gəlirliliklə əlaqədar düzəldilən 
sıraları nəzərdən keçirdikdə nəzərə almaq lazımdır ki, onun qiyməti 
tamamilə müqayisə edilə bilən deyildir. Ona görə ki, bazarda istiqrazlar 
ödənilənə qədər orta müddət göstəricisi sabit kəmiyyət deyildir. Ödənil
mə müddəti çox olan qiymətli kağızlar bir qayda olaraq daha yüksək 
gəlirliliklə səciyyələnir. Odur ki, ödənilmə müddəti daha uzun olan qiy
mətli kağızların bazarda xüsusi çəkisinin yüksəlməsi nəticəsində bazarın 
orta gəlirliliyi göstəricisi arta bilər. Deməli, gəlirliliyin dinamikasını daha 
səhih təhlil etmək üçün orta gəlirlilik göstəricisini yekcins qiymətli
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kağızlar qrupları üzrə hesablamaq (məsələn, ödənilmə müddəti 60 günə
dək, 61-180 gün, 180 gündən yuxarı olan) lazımdır. Bundan sonra isə  
qruplar üzrə orta göstəricilərdən bazarın ümumi orta gəlirliliyi göstəri
cisini (başlanğıc tarixə qiymətli kağızların ümumi bazar dəyərində hər 
qrupun xüsusi çəkisini əsas götürməklə) hesablamaq olar. Və bu struktur 
amilinin təsirinin xeyli dərəcədə aradan qaldırılmasına imkan verə bilər.

Korporativ müəssisələrin səhmləri bazarının (dar mənada fond 
bazarının) vəziyyəti haqqında ümumi təsəvvür əldə etmək üçün qiymətli 
kağızların müəyyən vaxta (məsələn, ticarət gününün sonuna) bazarda 
formalaşan kotirovka səviyyəsini ümumi şəkildə xarakterizə edən fond 
indekslərini nəzərdən keçirmək lazımdır. Fond indekslərini hesablamaq 
üçün orta kəmiyyətlər metodundan istifadə olunur. Metodiki cəhətdən 
aşağıdakı indekslər bir-birindən fərqlənirlər: 1) şirkətlərin sayı nəzərə 
alınmaqla hesablanan indekslər; 2) hesablamada istifadə edilən orta 
kəmiyyətin növünə görə fərqlənən indekslər; 3) çəkilərin müəyyən 
edilməsi üsulundakı fərqə görə hesablanan indekslər.

6.3. Fond indekslərinin hesablanması

Fond indekslərini hesablayarkən hər hansı bir şirkətin səhmlərinin 
topluya daxil edilməsi üçün əsas meyar kimi həmin qiymətli kağız üzrə 
ticarət fəallığı əsas götürülür. Ticarət fəallığı kifayət qədər uzun müddət 
ərzində bir ticarət günündə həyata keçirilmiş sövdələşmələrin orta sayma 
əsasən müəyyən edilir. Həm də topluya ticarət fəallığı müəyyən edilmiş 
minimum səviyyədən yüksək olan şirkətlərin səhmləri daxil edilir. 
Məsələn, Nyu-Yorkun fond birjasında (NYSE Composite index) ümumi 
indeks hesablandıqda səhmlər toplusuna bu birjada kotirovka olunan 
bütün səhmlər (1500-dən çox səhm) daxil edilir.

Digər bir meyar təmsiletmədir. Bu o, deməkdir ki, topluya iqtisadiy
yatın əsas sahələrini təmsil edən (bu zaman sahə indekslərinin hesablan
ması imkanları meydana çıxır) şirkətlərin səhmləri daxil edilməli, digər 
tərəfdən əsas ticarət obyektlərində (sahələrində) əmələ gələn qiymətlərin 
səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Məsələn, Standart və pura indeksi (Standard 
& poor’s 500 Stock index) Nyu-York fond birjasının ən iri 500 şirkətinin 
səhmlərinin məzənnəsinə əsasən hesablanır. Bu zaman səhmlərindən 
istifadə olunan şirkətlərin toplusu seçmə yolu ilə Nyu-York fond 
birjasında (NYSE), Amerika fond birjasında və qiymətli kağızların 
dilerləri Milli assosiasiyasının birjadankənar elektron bazar sistemində 
kotirovka olunan səhmlərindən yaradılır.
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Müxtəlif şirkətlər tərəfindən buraxılan səhmlərin məzənnəsinin 
dəyişməsi əsas etibarilə eyni vaxtda baş verir və buna görə də bazarda 
qiymətlərin dinamikası haqqında az sayda iri şirkətlərin səhmlərinə 
əsasən hesablanan indeks aydın təsəvvür verə bilər. Bunun klassik 
nümunəsi kimi Dou-Cons indeksini (Dow-Jones Industrial Average 
Index, DJIA) misal göstərmək olar. Bu indeks 1896-cı ildən səhmlərin 
məzənnələrinə əsasən hesabi orta kəmiyyət kimi müəyyən edilir. Vaxtilə 
30 sənaye, 20 nəqliyyat və 15 xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən 
şirkətin səhmlərinin qiymətlərinə əsasən qrup indeksləri müəyyən 
edilirdi. Ümumi indeks isə 65 şirkət üzrə birlikdə hesablanırdı. Bu 
şirkətlərin siyahısı 1928-ci ildə tərtib olunmuş, əsas dövr kimi isə 1920-ci 
il seçilmişdi. Bu indeksin hesablanmasının ilkin metodikası ABŞ-da nəşr 
olunan ən iri və nüfuzlu “Uoll Strit Cornel” qəzetinin redaktoru Çarlz 
Dou tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Hazırda bu ndeks səhmləri Nyu- 
York fond birjasmda kotirovka olunan 30 ən iri şirkətin səhmlərinə 
əsasən müəyyən edilir.

İndeksləri hesablayarkən orta kəmiyyətin hansı növündən isti
fadə edilməsi topluda əlamətin həcminin necə müəyyən olunma
sından asılıdır. Hesablama adətən məlumatların cəmlənməsi yolu ilə 
aparılır və buna görə də hesabi orta kəmiyyətdən daha çox istifadə edilir. 
Hesabi orta kəmiyyətin hansı növündən -  sadə və ya çəkili -  istifadə 
edilməsi də az əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki hesabi orta kəmiyyətin çəkili 
düsturundan istifadə edildikdə “çəki”nin müəyyən edilməsi lazım gəlir. S 
& P və NYSE composite indeksləri çəkili hesabi orta kəmiyyətin 
düsturundan istifadə olunmaqla hesablanır. Çəki kimi hər şirkət üzrə 
bazarın kapitallaşmasının həcmi (bazar qiymətlərinin səhmlərin sayma 
vurma hasili) götürülür. Hesablama apararkən Laspeyresin qiymət 
indeksindən istifadə olunur.

Bazarın kapitallaşması həcmi üzrə çəkili indeksin düsturunu aşağı
dakı kimi təsvir etmək olar:

; Y J pM P qQq . /  İLPtQo .*
YaPoQo ° Y P o Q o

Burada: p, və p0 -  müvafiq olaraq t və 0 (bazis) məqamlarında 
səhmlərin qiyməti; Q0 -  buraxılmış səhmlərin miqdarı; / 0 -  indeksin 
başlanğıc qiyməti deməkdir. S & P 500 indeksi üçün: əsas məqam 1943- 
cü ilin sonu, başlanğıc qiymət 10-a; NYSE composite indeksi üçün: əsas
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məqam 1965-ci il, başlanğıc qiymət 50-ə bərabərdir.
Bu indeksi İ0-in başlanğıc qiymətinə böldükdə alınan nəticə nəzərdən 

keçirilən şirkətlər toplusunda əsas məqamla müqayisədə bazarın üm um i 
kapitallaşmasımn neçə dəfə artdığını göstərir. Bu nəticəni başqa cür, y ən i 
səhmlərin qiymətinin orta hesabla dəyişməsi kimi də şərh etmək olar. 
Lakin indekslərin düzəldilməsinin başlanğıc anı üçün müəyyən edilm iş 
toplunun həm tərkibində (bir şirkətin çıxarılması, başqa bir şirkətin isə 
daxil edilməsi), həm də parametrlərində (əlavə səhm buraxılması, onların 
bölünməsi və ya iriləşdirilməsi) dəyişikliklər baş verə bildiyinə görə 
onları (indeksləri) hesablayarkən xüsusi düzəliş əmsallarından istifadə 
olunur. Bu, baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar bütün düzəlişləri özündə 
əks etdirir. Hər bir belə düzəliş mahiyyətcə eyni bir məqama əvvəlki v ə  
yeni şərtlərlə hesablanan göstəricilər arasında ənənəvi qaydada müəyyən 
olunan nisbəti göstərən müvəqqəti sıraların «qovuşması» əmsalını ifadə 
edir. Məsələn, Dou Cons indeksi ilk dəfə 12 şirkətin səhmlərinə əsasən 
hesablanmışdır. Şirkətlərin sayı 1916-cı ildə 20-ə, 1928-ci ildə 30-a 
çatdırılmışdır. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, hesablama aparmaq üçün 
səhmlərindən istifadə edilən şirkətlərin siyahısında hazırda ilk siyahıdakı 
şirkətlərdən yalnız biri -  General Elektrik qalmışdır. Deməli, şirkətlərin 
hazırkı siyahısı sözün əsl mənasında yeni topludur və hazırda hesablanan 
indeksin qiyməti düzəliş əmsalı sayəsində onun yüz il bundan əvvəl 
hazırlanmış qiyməti ilə bir sırada dayanır. Lakin bu toplular 
məzmunlarına görə bir-birinə olduqca yaxındır -  onlar öz dövrlərində 
liderlik edən şirkətlərdir.

Dünyada fond indekslərinin əksəriyyəti çəkili hesabi orta kəmiy
yət prinsipi ilə hesablanır.

Dou-Cons indeksi isə topluya daxil edilən 30 şirkətin səhmlərinin 
qiymətlərinə əsasən sadə hesabi orta kəmiyyət kimi müəyyən edilir. 
Lakin burada bir xüsusi məqamı qeyd etmək lazımdır. Bu, ondan 
ibarətdir ki, Dou-Cons indeksini hesabladıqda səhmlərin qiymətlərinin 
cəmi onun miqdarına deyil (belə olsa, hesablama tamamilə sadə hesabi 
orta kəmiyyətə uyğun gələrdi), qabaqcadan hesablanmış göstəriciyə 
(bunu statistikada “bölən” adlandırırlar) bölünür.

“Bölən”in hesablanması aşağıdakı kimi aparılır. Tutaq ki, müəyyən 
zaman kəsiyinə səhmlərin qiymətlərinin cəmi "Lp0-a, indeks isə lo0-a  
bərabərdir. Əgər toplunun tərkibi dəyişirsə, onda səhmlərin qiymətlərinin 
cəmi həmin zaman kəsiyinə toplunun yeni tərkibinə görə hesablanır EP. 
Bu zaman yeni “bölən” Zp/Joo nisbətinə bərabər olacaqdır. Daha sonra 
Dou-Cons indeksi toplunun yeni tərkibi üzrə səhmlərin cari qiymətləri
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cəminin yeni “bölən”ə olan nisbəti kimi hesablanır. Deməli, bu zaman 
müvəqqəti sıraların əslində müqayisə oluna bilən şəklə salınması üsu
lundan istifadə edilir.

Orta qiymətlərdən hesablanan indekslərin (məsələn, Dou-Cons indek
si kimi indekslərin) əsas çatışmazlığı daha yüksək mütləq kəmiyyətə 
malik olan səhmlərin qiymətlərinin dəyişməyə həssas olmasının heç bir 
dəlillə əsaslandırılmamasıdır. Tutaq ki, başlanğıc məqama hər birinin 
qiyməti müvafiq olaraq 10 doll və 1 dollara bərabər olan iki səhmdən 
ibarət olan toplu üzrə bu indeksin qiyməti (10+l):2=5,5-dir. Cari məqama 
birinci səhmin qiyməti 10% artmış, ikincisinin qiyməti isə 10% aşağı 
düşmüşdür. Deməli, investorun sahibi olduğu hər iki səhmin satın alın
masına başlanğıc məqamda sərf etdiyi vəsait əslində dəyişməmişdir. 
Lakin indeks 8,2% [(ll+0,9):2=5,95 və (5,95:5,5-1)-100%=8,2%] 
artmışdır. Beləliklə, topluya daxil edilən səhmlərin qiymətləri bir- 
birindən az fərqləndikdə bazarda qiymətlərin dəyişməsini olduğu kimi 
əks etdirə bilər.

Hər hansı bir səhmin qiymətinin dinamikası ilə bütövlükdə bazarda 
qiymətlərin dinamikası arasındakı nisbəti qiymətləndirmək üçün «a» və 
“/Г’ əmsallarından istifadə edilir. Bunlar aşağıdakı xətti reqressiya tənliyi 
ilə hesablanır:

У = a + |3x + e

Burada: “ у ” - asılı dəyişən kəmiyyət -  konkret səhm növü 
qiymətinin zəncirvari artım sürəti sırası, “x” asılı olmayan dəyişən 
kəmiyyət-fond indeksinin zəncirvari artım sürəti sırası deməkdir.

“a” əmsalı hər hansı bir konkret səhmin qiymətinin dəyişməsi ilə 
bazarda qiymətlərin səviyyəsinin dəyişməsi arasındakı nisbətin necə 
olmasını göstərir, “a” əmsalı müsbət işarəli olduqda bu, o deməkdir ki, 
həmin səhmin orta hesabla qiyməti bazardakı qiymətlərə nisbətən daha 
sürətlə artır (və ya ləng azalır). Başqa sözlə, nəzərdən keçiriən dövrdə bu, 
səhmə daha yüksək tələbin müşahidə olunduğunu göstərir. “(3 ” əmsalı isə 
hər hansı bir səhmin qiymətinin dinamikasının bazarda qiymətlərin 
dinamikasından asılı olduğunu xarakterizə edir. “/?” əmsalı nə qədər 
böyük olarsa, bu, həmin səhmin bütövlükdə bazar qiymətlərinin dəyiş
məsinə necə reaksiya verdiyini göstərir. Beləliklə, “(3” əmsalı həmin 
səhmə qoyulan müqayisəli risk dərəcəsini özündə ehtiva edir.
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Nəticə

- fond bazarında qənaətin investisiyaya çevrilinəsi prosesi gedir və 
bu, iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinə səbəb olur:

- qiymətli kağızların müxtəlif növlərinə uyğun olaraq daxili fond 
bazarının aşağıdakı seqmentləri vardır: dövlət istiqrazları bazarı, bələdiy
yə istiqrazları bazarı, dar mənada fond bazarı, korporativ istiqrazları və 
vekselləri bazarı;

- səhmlərin fərdi göstəricilərinə bir sıra bazar əmsalları aiddir. Bu 
əmsallardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur;

- aktiv əməliyyatların digər növləri ilə müqayisə aparmaq üçün illik 
gəlirlilik göstəricisi hesablanır;

- fond indekslərini hesablamaq üçün orta kəmiyyətlər metodundan və 
indeksin müxtəlif növlərindən istifadə olunur;

- indeksləri hesablayarkən orta kəmiyyətin hansı növündən istifadə 
edilməsi topluda əlamətin həcminin necə müəyyən olunmasından asılıdır.

Təhlil üçün suallar

-fond bazan dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- daxili fond bazarının hansı seqmentləri vardır, onları necə 

səciyyələndirmək olar;
- qiymətli kağızların əsas kəmiyyət göstəricisi nədir;
- səhmlərin fərdi göstəricilərinə hansı bazar əmsalları aiddir;
-illik gəlirlilik göstəricisi necə hesablanır;
- orta gəlirlilik nə deməkdir;
- metodiki cəhətdən hansı indekslər bir-birindən fərqlənir;
-hansı fond indeksləri hesablanır, onları necə səciyyələndirmək olar;
- indeksləri hesablayarkən orta kəmiyyətin hansı növündən istifadə 

edilməsi nədən asılıdır.
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VII FƏSİL

KİÇİK SAHİBKARLIQ STATİSTİKASI

7.1. Kiçik sahibkarlıq statistikasının vasifələri

Kiçik sahibkarlıq (və ya kiçik biznes) hər bir ölkədə iqtisadi artımın 
başlıca hərəkətverici amilidir. Milli iqtisadiyyatın vəziyyəti haqqında 
adətən kiçik biznesə (sahibkarlığa) əsasən mühakimə yürüdülür. Kiçik 
biznes orta biznesin inkişaf etdirilməsinin başlanğıcını qoyur, yeni iş 
yerlərinin yaradılmasına, bazarın tez bir zamanda əmtəə və xidmətlərlə 
doldurulmasına və yeniləşdirilməsinə, bütün səviyyələrdə büdcə gəlirlə
rinin artmasına səbəb olur. Statistik məlumata görə hazırda inkişaf etmiş 
ölkələrdə istehsal olunan ümumi daxili məhsulda kiçik müəssisələrin 
xüsusi çəkisi 50-60%-ə bərabərdir. Beynəlxalq kiçik və orta müəssisələr 
federasiyasının 18 ölkə üzrə apardığı hesablamalara görə məhsulun 
təqribən 50%-i, əsaslı vəsait qoyuluşunun və ixracın 30%-dən çoxu kiçik 
müəssisələrin payına düşür. BMT-nin məlumatına görə dünyada əhalinin 
50%-dən çoxu kiçik müəssisələrdə çalışır. Azərbaycan Respublikasında 
kiçik sahibkarlıq keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində meydana gəlib 
formalaşmağa başlamışdır.

Ölkədə kiçik sahibkarlığın inkiafına qiymət verərkən əhalinin hər 
1000 nəfərinə düşən və fəaliyyətdə olan kiçik müəssisələrin sayı göstəri
cisindən istifadə olunur. Avropa İttifaqına üzv ölkələrdə əhalinin hər 
1000 nəfərinə 30 kiçik müəssisə düşdüyü halda, Azərbaycanda bu, 22-ə 
bərabərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisələrin kiçik sahibkarlığa (biz
nesə) aid edilməsi üçün istifadə olunan meyarlar bir-birindən fərqlənir. 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında 
oynadığı rola görə kiçik sahibkarlığın xüsusi müdafiəyə ehtiyacı vardır. 
Dövlət kiçik sahibkarlığı müdafiə etməklə orta təbəqənin formalaşması 
üçün şərait yaratmış olur. Odur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə kiçik biznes 
dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Bu sahədə səmərə verə bilən tədbirlər 
görülməsi onların vəziyyəti və inkişaf perspektivləri haqqında daha dəqiq 
və tam informasiya əldə olunmasını tələb edir. Bir-biri ilə qarşılıqlı 
əlaqədə olan statistika göstəriciləri sistemi, onların tam və dəqiq olması 
kiçik sahibkarlığın müdafiə edilməsi və inkişafı üçün dövlət siyasətinin 
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinin zəruri şərtidir.

Kiçik sahibkarlıq statistikası statistika elminin nisbətən yeni sahə
sidir. O, Azərbaycan Respublikasında kiçik biznesin inkişaf etməsi ilə
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əlaqədar olaraq formalaşmağa başlamışdır. Ölkəmizdə kiçik sahibkarlıq 
statistikası beynəlxalq təcrübə əsasında formalaşır. Lakin iqtisadi islahat
ların gedişində aparılan dövlət siyasətində edilən dəyişikliklər bu sahədə 
ilk dövrlərdə nəzərdə tutulan vəzifələrin yaranmış şəraitə uyğunlaşdırıl- 
masını zəruri etmişdir. Məsələn, 1995-1998-ci illərdə və 2000-ci ildən 
sonrakı dövrdə aparılan dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində 
kiçik müəssisələrin müəyyən olunması meyarlarında dəyişikliklər edil
mişdir. Bununla yanaşı, kiçik müəssisələr haqqında məlumatların toplan
ması və işlənməsi, habelə onların fəaliyyətini ifadə edən göstəricilər 
sistemində də dəfələrlə müəyyən dəyişikliklər aparılmışdır. Hazırda kiçik 
biznesin daha da inkişaf etdirilməsi üçün formalaşmış normativ-hüquqi 
bazada yenə də dəyişikliklər edilməsi və onun təkmilləşdirilməsinin 
züruriliyi meydana çıxmışdır. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq kiçik 
sahibkarlıq statistikasının qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur:

- kiçik sahabkarlıq subyektləri üzərində statistik müşahidəni təşkil 
etmək və onu həyata keçirmək üçün metodoloji məsələləri -  müşahidənin 
formaları, sənədlərin doldurulması üçün təlimatları, tövsiyələri işləyib 
hazırlamaq;

- kiçik sahibkarlıq subyektləri üzərində nəzarəti həyata keçirmək 
üçün seçmə müşahidəsindən istifadə etmək, onun proqramı və metodo
logiyasını daim təkmilləşdirmək;

- kiçik sahibkarlıq subyektlərinin siyahıya alınmasının təşkili və 
aparılması metodologiyasını işləyib hazırlamaq və zaman keçdikcə daha 
da təkmilləşdirmək;

- qeydiyyatdan keçirilmiş bütün kiçik sahibkarlıq subyektlərinin daxil 
olduqları statistik müşahidə obyektindən ibarət baş toplunu forma
laşdırmaq;

- kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini ifadə edən göstəricilərin 
dəqiqləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi üçün informasiya bazası yaratmaq;

- iqtisadi fəaliyyət növləri və inzibati-ərazi vahidləri üzrə kiçik 
sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini səciyyələndirən göstəricilər 
sistemini işləyib hazırlamaq;

- Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında kiçik sahibkarlığın 
yerini müəyyən etmək;

- kiçik sahibkarlığın resurs potensialını aşkara çıxarmaq və ondan 
istifadənin səmərəliliyini qiymətləndirmək.

Kiçik sahibkarlıq haqqında məlumatlardan dövləti idarəetmə or
qanları, sahibkarlıq birlikləri, həmkarlar ittifaqları, ictimai və elmi 
təşkilatlar aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edirlər: 1) makrosəviy-
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yədə iqtisadi fəaliyyətin nəticələrini qiymətləndirmək, iqtisadiyyatın 
inkişaf etdirilməsinə dair proqnozları işləyib hazırlamaq; 2) kiçik sa
hibkarlığın müdafiə olunması sahəsində dövlət siyasətini hazırlamaq; 3) 
ölkənin büdcə sisteminə və büdcədənkənar dövlət fondlarına vergi və 
rüsumlardan gözlənilən daxilolmaları planlaşdırmaq; 4) kiçik sahibkarlıq 
subyektləri kollektivlərində sosial-əmək münasibətlərini tənzimləyən 
tədbirləri işləyib hazırlamaq.

7.2. Kiçik sahibkarlığın müəyyən edilməsi meyarları

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti üzərində statistik müşahi
dənin təşkili təsərrüfatçılıq edən subyektlərin ümumi sayından onların 
ayrılması üçün istifadə olunan meyarların müəyyənləşdirilməsini zəruri 
edir. Kiçik sahibkarlığı (kiçik biznesi) orta və iri biznesdən fərqləndirən 
ümumi keyfiyyət göstəriciləri hamıya məlumdur. Bunlardan ən əsasları 
aşağıdakılardır: strateji planlaşdırmaya nisbətən qısamüddətli planladır- 
maya üstünlük verilməsi; istehsal prosesində sahibkarın xüsusi rol 
oynaması (mülkiyyətçi və idarəedici funksiyalarının bir əldə birləşdiril
məsi); maliyyələşdirmənin müəssisə sahibinin öz vəsaiti hesabına həyata 
keçirilməsi; istehsalın təşkili formalarının seçilməsində sərbəstliyə malik 
olması və i.a. Lakin statistik müşahidənin təşkili, müqayisənin aparılması 
və proqnozların işlənib hazırlanması üçün keyfiyyət meyarlarından 
istifadə olunması kifayət etmir və kəmiyyət göstəricilərindən istifadə 
olunmasını zəruri edir.

Beynəlxalq statistika işləri təcrübəsində indiyədək kiçik sahibkarlıq 
subyektlərinin müəyyən edilməsi üçün vahid meyar müəyyən edilməmiş
dir. “Kiçik biznes” anlayışına gəldikdə, o, ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif cür 
izah olunur. Bu isə həmin ölkələrin iqtisadiyyatının mövcud struk
turundakı və kiçik biznesin fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi 
bazadakı fərqlərlə əlaqədardır. Məsələn, ABŞ və Böyük Britaniyada 
“kiçik biznes”, yaxud da “kiçik biznesin müəssisəsi” adları daha geniş 
yayılmışdır. Bir sıra Qərbi Avropa ölkələri və Yaponiyada “kiçik və orta 
müəssisələr” anlayışından tez-tez istifadə edilir. Avropa ittifaqına daxil 
olan ölkələrdə isə “kiçik və orta müəssisələr” kateqoriyası orta, kiçik və 
mikromüəssisələrə bölünür.

Ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün hər cür 
şərait yaradılmışdır. Bunun üçün hər şeydən əvvəl normativ-hüquqi baza 
formalaşdırılmışdır. Başqa sözlə, Azərbaycan Respublikasında sahibkarlı
ğın inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri və prinsiplərini, sahibkarlıq
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fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərin hüquq və vəzifələrini, onun dövlət 
tərəfindən müdafiə və təqdir olunmasının forma və üsullarını, sahibkar
ların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən bir sıra 
hüquqi sənədlər, qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir (“Azərbaycan 
Respublikasında sahibkarlığın inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin əsas 
istiqamətləri”, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respubli
kasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafının Dövlət Proqramı” (2002-2005-ci illər), “Azərbaycan Respub
likasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə”).

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
müəyyənləşdirilməsi onlarda çalışan işçilərin sayı və illik dövriyyəsi 
göstəriciləri əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərə
findən təsdiq edilmiş “İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq 
subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının hədləri” haqqmda 
20 aprel 2004-cü il tarixli, 57 nömrəli qərara uyğun olaraq aşağıdakı kimi 
formalaşdırılmışdır, sənaye və tikintidə işçilərinin sayı 40 nəfərdən və 
illik dövriyyəsi 200 min manatdan, kənd təsərrüfatında 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 işçilərinin sayı 5 nəfərdən 
və illik dövriyyəsi 100 min manatdan az olan kiçik sahibkarlıq 
subyektləri. 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasında kiçik sahibkarlıq 
subyektlərinin sayı aşağıdakı kimi olmuşdur (cədvəl 7.1).

Azərbaycan Respublikasmda kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 
sürətlə artır. Çünki kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi yeni iş 
yerlərinin yaradılmasına, işsizlik səviyyəsinin aşağı düşməsinə, sosial 
gərginliyin aradan qaldırılmasına səbəb olur. Odur ki, ölkəmizdə 1997- 
2000-ci və 2002-2005-ci illəri əhatə edən «Azərbaycan Respublikasmda 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dövlət Proqramı» qəbul edilmişdir. 
Hər iki proqramda nəzərdə tutulmuş vəzifələr demək olar ki, yerinə 
yetirilmişdir. Bununla da ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın hüquqi 
bazası inkişaf etdirilmiş, sahibkarlığın tənzimlənməsi sahəsində əhəmiy
yətli irəliləyişlər olmuşdur. Kiçik və orta sahibkarlığa təhsil, informasiya 
və məsləhət xidmətləri göstərən strukturlar genişləndirilmiş və onların 
fəaliyyəti gücləndirilmişdir. Kiçik və orta sahibkarlığa maliyyə köməyi 
mexanizmlərinin formalaşması, sahibkarlar üçün vergi yükünün azaldıl
ması, vergi sisteminin stimullaşdırıcı rolunun gücləndirilməsi
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Cədvəl 7.1
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasında kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı1

İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə -  cəmi 248292
ondan fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 234634

o cümlədən:
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 3973
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 2451
sənaye 4326
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 2505
tikinti 1755
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 727
ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 178036
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 171646
nəqliyyat və  anbar təsərrüfatı 25093
Fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 24821
turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 8356
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 8106
informasiya və rabitə 311
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar -

daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 930
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 729
təhsil 105
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar -

əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 204
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar -

digər sahələr 25203
fiziki şəxslər- fərdi sahibkarlar 23649

istiqamətində zəruri addımlar atılmışdır. Sahibkarların hüquqlarının, 
qanuni mənafelərinin qorunması mexanizmlərinin formalaşdırılması 
sahəsində məqsədyönlü tədbirlər görülmüşdür. Sahibkarlıq fəaliyyətinə 
qanunsuz müdaxilələrin qarşısını almaq, əsassız yoxlamaları aradan 
qaldırmaq məqsədilə konkret tədbirlər görülmüşdür. Ölkəmizdə rüşvət- 
xorluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən 
tədbirlər kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində yeni mərhə
lənin başlanğıcını qoymuşdur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə 
formalaşmış siyasi və makroiqtisadi sabitliyin yaratdığı imkanlardan 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin sürətləndirilməsi üçün

1 Azərbaycanda kisik sahibkarlıq 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2013, 200 s. s. 9.
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tam istifadə olunmamışdır. Belə ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
ların sayı mövcud imkanlardan aşağıdır. Özəl bölmənin ölkə iqtisadiy
yatında xüsusi çəkisi yüksəlsə də (2012-ci ildə ÜDM-də qeyri-dövlət 
bölməsinin payı 83,0%-ə bərabər olmuşdur) bu bölmədə hələlik strateji 
cəhətdən mümkün olan, strukturformalaşdırıcı potensiala malik müəs
sisələr zəif inkişaf etmişdir. Kiçik və orta sahibkarlıq bölməsinin ölkənin 
ixrac potensialının gücləndirilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsinə 
təsiri məhduddur. Sahibkarlığın regional inkişafının hazırki səviyyəsi 
ölkəmizin mövcud potensialma uyğun gəlmir. Belə ki, indii kiçik və orta 
müəssisələrin böyük əksəriyyəti (70%-ə qədəri) Bakı şəhəri və onun 
ətrafında cəmləşmişdir. Daxili istehsalçılar arasında əlaqələr zəifdir, kiçik 
və orta müəssisələrlə iri müəssisələrin kooperasiyası və inteqrasiyası lazımi 
səviyyəyə çatmamışdır. Bütün bunlara görədir ki, kiçik və orta sahib
karlığın inkişaf etdirilməsinin sürətləndirilməsi və onunla əlaqədar 
problemlərin həlli Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən biridir.

7.3. Kiçik sahibkarlıq subyektləri üzərində statistik 
müşahidənin təşkili formaları

Kiçik sahibkarlıq subyektləri üzərində statistik müşahidənin həyata 
keçirilməsinə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən 
və fərdi əlamətlərlə səciyyələnən hüquqi və fiziki şəxslərin siyahısının 
tərtib olunması ilə başlanır. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin tamamilə 
qeydiyyata alınmasını təmin edən əsas müşahidə “aləti” (vasitəsi) 
müəssisə və təşkilatların vahid dövlət qeydiyyatıdır. Müəssisə və təşki
latların vahid dövlət qeydiyyatının formalaşdığı əsas məlumatlar isə 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin vergi orqanlarıdır.

Müəssisə və təşkilatların vahid dövlət qeydiyyatının məlumatlarına 
əsasən statistik müşahidə obyektlərinin baş toplusu düzəldilir. Çünki bu 
məlumatlar kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi fəallığının vəziyyə
tini, onların yerləşdiyi əraziləri və əsas fəaliyyət növlərini düzgün əks 
etdirir. Kiçik müəssisələrin (hüquqi şəxslərin) fəaliyyəti üzərində müşahi
də aparmaq üçün fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin -  kiçik sahibkarlıq 
subyektlərinin baş toplusu düzəldilir. Bununla yanaşı, həm də fərdi 
sahibkarların siyahısına əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
fiziki şəxslər üzrə baş toplu düzəldilir. Yuxarıda adları çəkilən topluların 
düzəldilməsi kiçik sahibkarlıq subyektləri üzrə seçmə toplusunun 
düzəldilməsi üçün əsas götürülür. Və buna əsasən kiçik sahibkarlıq
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subyektlərinin fəaliyyətinə dair lazımi məlumatlar toplanır.
Baş toplu iqtisadiyyatın konkret sahəsi üzrə statistik müşahidə ob

yektləri toplusunun formalaşdırılmasmın əsasını təşkil edir. Bu məqsədlə 
ölkə üzrə bütövlükdə və regional səviyyədə qeydiyyataalmalar aparılır. 
Onlar özündə həmin ərazidə yerləşən statistik vahidlərdə əsas fəaliyyət 
növləri üzrə sistemləşdirilmiş infolrmasiyanı əks etdirən dövlət informa
siya sisteminin bir hissəsidir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 
müayinəsində başdan-başa cari müşahidə metodlarından istifadə 
olunması səmərəli deyildir. Kiçik sahibkarlıqla məşğul olan müəs
sisələrin fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirmək üçün seçmə 
müşahidəsi, iri və orta müəssisələr üçün başdan-başa müşahidə metod
larından, hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 
üçün isə dolayı məlumatlara əsaslanan qiymətləndirmə metodlarından 
istifadə olunması daha münasibdir. Beynəlxalq tövsiyələrə uyğun olaraq 
kiçik sahibkarlığın və onun ayrı-ayrı subyektlərinin vəziyyəti üzərində 
statistik müşahidə 5-10 ildə bir dəfə başdan-başa müayinəyə (iqtisadi 
siyahıyalmalara) əsaslanmalı, bunlar arasındakı dövrdə isə geniş proqram 
əsasında onların vaxtaşırı seçmə müayinəsi aparılmalıdır.

Ayrı-ayrı ölkələrdə qısa proqramla, seçmə müşahidəsi vasitəsilə kiçik 
müəssisələrin monitorinqi keçirilir. Bu metod məlumatların əldə edilmə
sinin operativliyini təmin edir və statistika hesabatlarının doldurulması ilə 
əlaqədar müəssisələrin işini yüngülləşdirir. Kiçik müəssisələrdən məlu
matlar seçmə toplusundakı müəssisələrin 20%-ni seçmək yolu ilə həyata 
keçirilir. Kiçik müəssisələrin fəaliyyəti üzərində aparılan statistik müşa
hidə nəticəsində iqtisadiyyatın və sənayenin sahələri, regionlar, mülkiyyət 
formaları üzrə göstəricilər formalaşır.

Seçmə toplusuna düşən kiçik sahibkarlıq subyektləri (hüquqi şəxslər) 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən işlənib 
hazırlanmış və təsdiq olunmuş statistik hesabat forması ilə məlumat 
verirlər. Kiçik müəssisələrin fəaliyyəti haqqında məlumatları aşağıdakı 
hesabatlardan götürmək olar: 1) “ 1 -istehsal (sənaye) №-li forma”; 2) “ 1 - 
Müəssisə №-li forma”; 3) 4 -  əmək (illik) №- li forma.

1 -  istehsal (sənaye) №-li forma (“Malların istehsalı, təqdim edilməsi 
və xidmətlərin göstərilməsi haqqında hesabat) aylıq olmaqla Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 17 dekabr 2013-cü il tarixli, 
140/14 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Kiçik sahibkarlıq subyektləri 
(fiziki şəxslər istisna olmaqla) hesabatı (sənayenin fəaliyyət növlərinə 
görə bu hesabatın müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla) rüblük dövriliklə təqdim
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edirlər. Kiçik sahibkarlıq subyektləri məlumatı artan yekunla deyil, rü b  
üzrə olan məlumatı əks etdirir, hesabat rübünün məlumatlarını göstərir. 
Hesabatda müəssisənin fəaliyyətini hərtərəfli əhatə edən çoxsaylı gös
təricilərin 3 bölmə üzrə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

I bölmədə ümumi iqtisadi göstəricilər, faktiki qiymətlərlə, ƏDV v ə  
aksiz daxil olmadan əks etdirilir:

a) yüklənmiş mallar, yerinə yetirilmiş işlər, göstərilmiş xidmətlər, o  
cümlədən hesabatı təqdim edən müəssisənin özünün istehsal etdiyi mal
ların göndərilməsi, işlərin yerinə yetirilməsi və xidmətlərin göstərilməsi;

b) hesabat dövrünün axırına özünün istehsalı olan hazır məhsulun 
qalığı;

c) alınıb satılmaq üçün malların hesabat dövrünün axırına qalığı;
ç) hesabat təqdim edən müəssisənin əsas vəsaitlərinə daxil edilmiş 

sənaye məhsulu istehsalı;
d) təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işləri (bina 

və qurğular);
e) kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı -  cəmi, o cümlədən müəssisənin 

əsas vəsaitlərinə daxil edilmişdir. Özünün qeyri-kənd təsərrüfatı 
bölmələrinə verilmişdir;

ə) sifarişçiyə məxsus emal olunmuş xammalların dəyəri;
f) digər hüquqi və fiziki şəxslərə emal üçün verilmiş xammal və 

materialların dəyəri;
g) nəqliyyat xidmətlərindən əldə olunan gəlir;
ğ) pərakəndə ticarət dövriyyəsi (ƏDV daxil olmaqla), o cümlədən 

ərzaq mallarının dövriyyəsi;
h) topdansatış ticarətin dövriyyəsi (ƏDV daxil olmaqla);
x) iaşənin dövriyyəsi (ƏDV daxil olmaqla);
i) əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin dəyəri (ƏDV daxil olmaqla);
j) gələcək dövrdə mal (əmtəə) göndərilməsi üçün müəssisə tərəfindən 

qəbul olunmuş sifarişlərin (bağlanmış müqavilələrin) ümumi dəyəri (ayın 
sonuna), o cümlədən ixrac etmək üçün;

Bu hesabatda II bölmə “Hesabat ilində növlər üzrə sənaye məh
sullarının istehsalı və göndərilməsi, müəssisə üzrə bütövlükdə”, III bölmə 
isə “Hesabat ilində növlər üzrə sənaye məhsulu istehsalının aylar (rüblər) 
üzrə bölgüsü” adlanır.

1 -  Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliy
yəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat) illik olmaqla, Azər
baycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 18.03.2013 tarixli, 
14/08 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Sadələşdirilmiş sistem üzrə
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uçot aparan kiçik sahibkarlıq subyektləri təqdim edirlər. Hesabat dörd 
bölmədən ibarətdir: A) Gəlirlər; B) Xərclər; C) Müəssisənin maliyyə 
nəticələri; Ç) Əmlakın hərəkəti.

Hesabatın “Gəlirlər” bölməsində malların satışından (iş və xidmət
lərin göstərilməsindən) əldə edilən və satışdankənar gəlirlər göstərilir. 
Xərclər isə aşağıdakılardan ibarətdir: 1) satılmış malların istehsalına (iş 
və xidmətlərin göstərilməsinə) çəkilən xərclər (ondan: xammal və 
materiallar, yanacaq, enerji, əmək ödənişləri, sosial siğorta ayırmaları, 
amortizasiya ayırmaları, digər istehsal xərcləri); 2) satışdankənar xərclər. 
Müəssisənin maliyyə nəticələrinə aşağıdakı göstəricilər aiddir: 1) mal və 
xidmətlərin satışından əldə edilən mənfəət və ya zərər (-); 2) satışdan- 
kənar əməliyyatlar üzrə mənfəət və ya zərər (-). Əmlakın hərəkəti adlanan 
Ç bölməsində aşağıdakı göstəricilər nəzərdə tutulmuşdur: 1) əsas 
vəsaitlər; 2) xammal və materiallar; 3) azqiymətli və tez köhnələn 
əşyalar; 4) pul vəsaiti.

4 -  əmək (illik) №- li forma (“Əmək üzrə hesabat”) Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 6 iyul 2011-ci il tarixli, 22/6 
№-li sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

Hesabatı kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə təqdim 
edirlər. Bu forma üç bölmədən ibarətdir: 1) işçilərin sayı və hesablanmış 
əmək haqqı; 2) iş vaxtından istifadə edilməsi; 3) işçilərin hərəkəti və 
ehtimal edilən işdənçıxarılmalar.

İşçilərin sayı və hesablanmış əmək haqqı adlanan birinci bölmədə 
aşağıdakı göstəricilər nəzərdə tutulmuşdur: l)siyahıda olan işçilər (əvəz- 
çiliklə işləyən kənar şəxslər nəzərə alınmadan); 2)əvəzçilik üzrə işləyən 
kənar şəxslər; 3)mülki-hüquq xarakterli müqavilələr üzrə işləri yerinə 
yetirən şəxslər; 4) siyahıya daxil olmayan digər şəxslər; 5) əcnəbilər.

“İş vaxtından istifadə edilməsi” adlanan ikinci bölmədəki göstəricilər 
I rüb, I yarımil, 9 ay və il üçün doldurulur. Bu bölmədə aşağıdakı göstə
ricilər nəzərdə tutulmuşdur: 1) işlənmiş adam-saatların miqdarı (əvəz- 
çiliklə işləyən kənar işçilər və siyahı tərkibinə daxil olmayan digər şəxslər 
nəzərə alınmadan); 2) əvəzçiliklə işləyən kənar işçilər tərəfindən işlənmiş 
adam-saatların miqdarı; 3) işəgötürənin razılığı ilə natamam iş vaxtında 
çalışan işçilər tərəfindən işlənilmiş adam-saatların miqdarı; 4) işəgötü
rənin təqsiri olmadan qrup halında məzmuniyyət verilmiş işçilərin sayı (o 
cümlədən ödənişsiz məzuniyyət verilmiş işçilərin sayı); 5) işəgötürənin 
təqsiri olmadan qrup halında verilən məzuniyyətlərin hesabına olan adam 
günlərinin miqdarı (o cümlədən ödənişsiz məzuniyyətə çıxanlar üzrə 
adam-günlərin miqdarı). Lakin qeyd etmək lazımdır ki, kiçik sahibkarlıq
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subyektləri yalnız 1 və 2-ci bəndlərdə nəzərdə tutulmuş göstəricilər 
sətirlərini doldururlar.1

“İşçilərin hərəkəti və ehtimal edilən işdənçıxarılmalar» adlanan 
üçüncü bölmə birinci rüb, birinci yarımil, 9 ay və il üçün doldurulur v ə  
aşağıdakı göstəriciləri özündə əks etdirir: 1) hesabat dövrünün (ilinin) 
əvvəlinə siyahı tərkibində olan işçilərin sayı (əvəzçiliklə işləyənlərdən 
başqa); 2) ilin əvvəlindən işə qəbul edilmiş işçilərin sayı (o cümlədən 
əlavə açılmış istifadəyə verilmiş iş yerlərinə); 3) ilin əvvəlindən işdən 
çıxarılmış işçilərin sayı (o cümlədən işçinin təşəbbüsü ilə; işçilərin sayı 
və ya ştatlar ixtisar olunduqda; əmək müqaviləsinin müddəti qurtardıqda; 
əmək şəraitinin şərtləri dəyişdirildikdə; digər səbəblərə görə); 4) hesabat 
dövrünün (ilinin) axırına siyahı tərkibində olan işçilərin sayı; 5) hesabat 
dövrünün (ilinin) axırına boş iş yerlərinin (tələb olunan işçilərin) sayı; 6) 
növbəti rüb üçün ixtisar edilməsi nəzərdə tutulmuş işçilərin və açılması 
nəzərdə tutulmuş iş yerlərinin sayı.

Kiçik sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında statistika formaları ilə yanaşı, 
təşkilatların illik mühasibat hesabatlarında da ətraflı məlumatlar vardır. 
Kiçik müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar statistika göstəriciləri sistemi 
aşağıdakı sahələri əhatə edir:

1) kiçik müəssisələrin sayı və tərkibi; 2) kiçik müəssisələrin 
fəaliyyətinin nəticələri; 3) kiçik müəssisələrin işgüzar fəallığı; 4) kiçik 
müəssisələrin iqtisadiyyatda yeri və rolu. Bunları 7.1 sxemindən aydın 
görmək olar.

7.1 sxemindən göründüyü kimi, kiçik müəssisələrin fəaliyyətini ifadə 
edən çoxsaylı göstəricilər vardır. Bu göstəricilərdən istifadə etməklə 
onların fəaliyyətini hərtərəfli və dərindən təhlil etmək və inkişaf 
etdirilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək mümkündür.

Dünyanın bir sıra ölkələrində, məsələn, Rusiya Federasiyasmda səna
yedə fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələrin işgüzar fəallığını öyrənmək 
üçün seçmə müşahidəsi aparılır. Müşahidə əsas etibarilə emaledici, hasilat 
sənayesi və elektroenergetikanın kiçik müəssisələrini əhatə edir. Müa
yinənin əsas məqsədi qısamüddətli iqtisadi dəyişikliklər, kiçik müəssisə
lərin iqtisadi fəallığının monitorinqi və proqnozlaşdırılması haqqında oper
ativ məlumat əldə etməkdir. Göstəricilər ekspert qiymətləndirmələrinə * 2

Qeyd: 'Əgər eyni bir işçi hesabat dövründə bir neçə dəfə natamam iş vaxtına keçirilmişdirsə və 
ya işəgötürənin təqsiri olmadan qrup halında bir dəfədən çox məzuniyyətdə olmuşdursa, 
hesabatda o, bir dəfə göstərilir.

2 Kiçik sahibkarlıq subyektləri doldurmur.
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I
Kiçik müəssisələrin fəaliyyətinin statistik göctəriciləri

Kiçik müəssisələrin sayı 
və tərkibi göstəriciləri

Kiçik müəssisələrin sayı 
Əhalinin hər 10000 
nəfərinə düşən kiçik 
müəssisələrin sayı 
İşçilərin orta suyahı sayı 
(əvəzçiliklə işləyən kənar 
şəxslərdən başqa) 
Əvəzçiliklə işləyən kənar 
şəxslərin orta sayı 
Mülki-hüquqi xarakterli 
işləri yerinə yetirən 
işçilərin orta sayı 
Əsas fondların 
mövcudluğu və hərəkəti 
Kiçik müəssisələrin sahə 
strukturu •
Kiçik müəssisələrin 
iqtisadi fəaliyyət növləri 
üzrə strukturu 
Kiçik müəssisələrin 
mülkiyyət formalarına 
görə strukturu

K iç ik  m ü əssisə lə rin  
fəa liy y ə tin in  

n ə ticə lə ri gö stə ric ilə ri

is teh sa l ed ilm iş  m ə h 

su lun  (iş lə rin , x id m ə t
lə rin ) həcm i 

P arak ən d ə  tica rə tin  
həcm i

T o p d an sa tış  tica rə t 

d öv riyyəsi
Ə m tə ə lə rin  (iş lə rin , 

x id m ətlə rin ) sa tış ın 

dan  ə ld ə  ed ilən  vəsait 
M ən fəə t (zə rə r)  m ə b 
ləği

M aliy y ə  nə ticə lə rin in  
qalığ ı

R en tabellik  
T əd iyə  qab iliy y ə ti 

M aliy y ə  sab itliy i 

N a tu ra  ifad əsin d ə  is

tehsal ed ilm iş m ə h su 
lun  (işlə rin , x id m ə t
lə rin ) həcm i 

K iç ik  m üəssisə lə rin  
üm um i sa y ın d a  m ə n 

fəə tlə  iş ləyən  m ü əs
s isə lə rin  x ü su si çək isi 

K içik  m ü ə ss isə lə rin  

üm um i sa y ın d a  zə rə r

lə iş ləyən  m ü ə ss isə lə 
rin x ü su si çəkisi 

O sas kap ita la  inves

tisiya  qoyıılıışu

I
iqtisadiyyatda kiçik 
müəssisələrin rolu və 
yeri göstəriciləri
Müəssisələrin ümumi 
sayında kiçik 
müəssisələrin xüsusi 
çəkisi
İqtisadiyyatda məşğul 
olanların ümumi 
sayında kiçik 
müəssisədə çalışanların 
xüsusi çəkisi 
Əvəzçiliklə işləyənlərin 
ümumi sayında xüsusi 
çəkisi
Mülki-hüquqi xarakterli 
işləri yerinə yetirən 
işçilərin ümumi sayında 
xüsusi çəkisi 
Pərakəndə əmtəə 
dövriyyəsində xüsusi 
çəkisi
Əmtəə və xidmətlərin 
ümumi buraxılışında 
xüsusi çəkisi 
Osas kapitala investisiya 
qoyuluşunda xüsusi 
çəkisi
Avtonəqliyyatm yük 
dövriyyəsində xüsusi 
çəkisi
Ümumi əmək haqqı 
fondunda xüsusi çəkisi

Kiçik müəs
sisələrin iş
güzar fəallığı 
göstəriciləri 
işgüzar fəal
lığın sadə 
göstəriciləri 
Sahibkarlıq 
inamı indeksi

Sxem 7. L Kiçik müəssisələrin fəaliyyətinin statistik göstəriciləri

əsaslanmaqla müəssisələrin fəaliyyətinin aşağıdakı istiqamətlərini əhatə 
edir:

- sahibkarlıq güclərindən istifadə edilməsi;
- istehsal güclərindən istifadə edilməsi;
- məşğul olanların sayı və yaxm 3-4 ayda onda baş verə biləcək dəyi

şikliklərin proqnozu;
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- qiymətlərdə faktiki və gözlənilən dəyişmə meyilləri və xammal və 
material ehtiyatlarında, hazır məhsullarda dəyişmələrin mümkün olan 
səviyyəsi;

- müəssisələrin maliyyə fəaliyyəti;
- istehsalın artımını məhdudlaşdıran amillər;
- innovasiya fəaliyyəti;
- ümumi iqtisadi şəraitin qiymətləndirilməsi.
Kiçik müəssisələrin işgüzar fəallığı üzərində hər rüb müşahidə apa

rarkən sorğuda bütün regionlarda sənayenin 3 mindən, tikinti təşkilatla
rının 2 mindən, ticarət təşkilatlarının isə 1,5 mindən çox kiçik müəssisəsi 
iştirak edir. Kiçik sənaye müəssisələrinin müayinəsi proqramı dünya 
təcrübəsi nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmışdır. Bu proqram kiçik 
müəssisə rəhbərlərinin müəssisənin əsas fəaliyyət istiqamətləri haqqmda 
fikirlərinə əsaslanır. Belə informasiyalar xüsusi hesablama tələb etmir və 
ümumiləşdirici xarakter daşıyır.

Müayinə olunan müəssisə rəhbərlərinə cavabları göstərilməklə üç 
variantda sual verilir. Verilmiş cavablardan müəssisələrin işgüzar fəallığa 
olan meyilliyi təhlil etmək, onların cari vəziyyətini qiymətləndirmək və 
yaxm 3-4 ay üçün proqnoz vermək məqsədilə istifadə olunur. Cari 
vəziyyətin qiymətləndirilməsi normal səviyyə ilə müqayisə olunmaqla 
aparılır və suallara verilən cavablar aşağıdakı formada olur: «normal 
vəziyyətdən aşağı», «normal vəziyyət» və «normal vəziyyətdən yüksək». 
Bu suallarla məhsullara olan tələbə, hazır məhsul qalığına və məşğulluğa 
qiymət verilir.

Müəssisələrin işgüzar fəallığa meyilliliyi qiymətləndirilərkən cari və 
əvvəlki ayların göstəriciləri müqayisə edilir, yaxm 3-4 ay üçün proqnoz 
verilir. Bu zaman suallara verilən cavablar aşağıdakı kimi olur: “artma” 
(“yüksəlmə”), “dəyişməyib”, “azalma” (“aşağı düşmə”). Bu suallardan 
məhsullara olan tələbə, hazır məhsul qalığına, satılmış məhsulların qiy
mətlərinə və məşğulluğa qiymət verərkən istifadə olunur. Bütün bunlar
dan sonra sahibkarlıq inamı indeksini aşağıdakı düsturla müəyyən etmək 
olar:

AfV + A V - A U

Burada: AW -  gözlənilən məhsul buraxılışı (proqnoz) balansı; AV -  
tələb balansı1 (faktiki səviyyə); AU -hazır məhsulun cari ehtiyatları

1 Respondetlərdən alınan anketlər üzərində iş aparılarkən hər bir cavab variantının nisbi tezliyi
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balansı (faktiki səviyyə) deməkdir.
Kiçik müəssisələrin seçmə müayinəsi onların fəaliyyətində baş verən 

dinamika və struktur dəyişikliklərini izləməyə imkan verir. 2012-ci ilə 
olan statistik məlumata görə ölkəmizdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 
71,7%-i ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmirinin; 0,7%-i tikintinin; 
10,1%-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatının; 3,4%-i turistlərin yerləşdiril
məsi və ictimai iaşənin; 1,6%-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 
balıqçılığın; 0,4-%-i daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatların; 1,7%-i 
sənayenin payına düşür. Göründüyü kimi, kiçik sahibkarlıq subyektləri
nin fəaliyyətində alqı-satqı əməliyyatlarına üstünlük verilir, istehsalla 
məşğul olanların xüsusi çəkisi isə olduqca azdır.

7.4. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar 
təsərrüfatlarının fəaliyyəti üzərində müşahidənin təşkili

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 
fəaliyyəti üzərində müşahidə aparmaqda məqsəd istehsal olunan bitkiçilik 
və heyvandarlıq məhsullarının həcmi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin 
sahəsi, mal-qara və quşların sayı haqqmda məlumat əldə etməkdir.

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 
fəaliyyəti haqqmda Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 
10 iyun 2013-cü il tarixli, 74/11 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş 6-kt №-li 
forma üzrə illik hesabat təqdim edirlər. Kənd təsərrüfatı müəssisələri 
(onların filial və nümayəndəlikləri) və fərdi sahibkar təsərrüfatları hesabatı 
fevralın 10-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və ya 
elektron formada www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində 
təqdim etməlidir.

6-kt №-li “Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin (kənd təsərrüfatına xidmət 
göstərən təsərrüfatlar da daxil edilməklə) və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 
fəaliyyəti haqqmda” illik hesabatda məlumatlar aşağıdakı 6 bölmə üzrə 
verilir:

I bölmə. Ümumi torpaq sahəsi;
II bölmə. Təsərrüfatda çalışan işçilərin, kənardan cəlb edilənlərin sayı 

və əsas vəsaitlər;

(faizlə) hesablanır. Sonra isə suala verilmiş müsbət və mənfi cavabların nisbi tezlikləri 
arasındakı fərq müəyyən edilir və bu dəyişmələr indeksi olmaqla balans adlandırılır. İndeksin 
işarəsinin müsbət olması iqtisadi fəallığın artdığını, mənfi olması isə onun aşağı düşdüyünü 
göstərir. Bu indekslərə sadə göstəricilər deyilir. Lakin onlara əsasən ümumi indekslərin 
hesablanması da mümkündür.
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III bölmə. Bitkiçilik məhsullarının istehsalına çəkilən xərclər;
IV bölmə. Heyvandarlıq məhsullarının istehsalma çəkilən xərclər;
V bölmə. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı (bitkiçilik və heyvan

darlıq);
VI bölmə. Maliyyə nəticələri.
Kənd təsərrüfatları məhsulları istehsalçılarına hərtərəfli kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikası vermək və buna əsasən iqtisadiyyatın aqrar böl
məsinin inkişafma dair proqnoz hazırlamaq üçün kənd təsərrüfatında siyahı- 
yaalmanm aparılmasının vacibliyi bütün dünyada etiraf olunur. BMT-nin 
ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatının tövsiyəsi ilə həyata keçirilən bu tədbir 
bütün ölkələr üçün faydalıdır. Çünki bu siyahıalmalar bütün təsərrüfat 
kateqoriyaları üzrə aşağıdakılar haqqmda dəqiqləşdirilmiş məlumat əldə 
edilməsinə imkan verə bilər:

- torpaq qanunvericiliyində edilən dəyişikliklərlə əlaqədar kənd təsərrü
fatına yararlı torpaq sahəsinin həcmi, strukturu, mülkiyyət formaları üzrə 
bölgüsü və istifadə olunması;

- kənd təsərrüfatında istehsalçı və məşğulluğun demoqrafik xarak
teristikası (şəxsi yardımçı təsərrüfatdakı ikinci məşğulluq da daxil olmaqla) 
haqqmda;

- əkin sahələrinin həcmi və quruluşu, mal-qara və quşların sayı;
- kənd təsərrüfatı məhsullarının əmtəəliyi; onun aparılmasına çəkilən 

xərclərin strukturu;
- maşm və avadanlıqların, istehsal təyinatlı bina və tikililərin möv

cudluğu;
- yeni təsnifat çərçivəsində qeyri-kənd təsərrüfatında fəaliyyət növ

lərinin daha ətraflı strukturu.
Kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, Azər

baycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 21 dekabr tarixli 2621 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Res
publikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramf’nm Tədbirlər 
Planında bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi bənd nəzərə alınmış, Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “2015-ci ildə Azərbaycan Respub
likasında kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında” 28 
dekabr 2013-cü il tarixli 357 nömrəli Qərarı qəbul edilmişdir. Qərara əsasən 
Kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasına hazırlıq işlərinin aparılması, onun 
keçirilməsi, materialların işlənib yekunlaşdırılması və nəticələrinin nəşr 
edilməsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə və yerli 
statistika orqanlarına həvalə edilmişdir. Belə mühüm dövlət əhəmiyyətli 
tədbirin Dövlət Statistika Komitəsinə tapşırılması bu sahədə DSK-nın
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zəngin təcrübəyə malik olmasma əsaslanır. Burada kənd təsərrüfatı siyahı
yaalınması ilə əlaqədar qısa bir tarixi arayışa nəzər yetirmək kifayətdir. 
Belə ki, kənd təsərrüfatının siyahıyaalınması Azərbaycanda ilk dəfə 1921-ci 
ildə keçirilmişdir. Sonrakı illərdə isə kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinə 
dair sorğu və uçotlar aparılmışdır. 1932-ci ildən sonra kənd təsərrüfatı 
sahəsində kollektivləşmə və sovxoz quruculuğu ilə əlaqədar iri təsərrüfatlar 
meydana gəldiyindən genişmiqyaslı kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının 
keçirilməsinə ehtiyac qalmamış, kolxoz və sovxozlar üzrə kənd təsər
rüfatına dair müvafiq statistik məlumatlar bu təsərrüfatların təqdim etdikləri 
dövlət statistika hesabatlarının əsasında əldə edilmiş, əhalinin şəxsi 
yardımçı təsərrüfatları üzrə məlumatlar isə müəyyən seçmə müşahidə və 
ucdantutma uçot məlumatları əsasmda toplanmışdır. Bununla belə, kənd 
təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üzrə uçot və siyahıyaalmaların keçirilməsi 
davam etdirilmişdir. Bunlara misal olaraq hər il yanvarın 1-i vəziyyətinə 
mal-qaranm uçot və ya siyahıyaalınmasının keçirilməsini, əhali təsərrü
fatlarında kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinə dair vaxtaşırı keçirilən 
ucdantutma uçotu, 1945, 1952, 1970, 1984-cü illərdə bağlar və giləmeyvə 
əkmələrinin, 1940, 1947, 1953, 1970, 1980, 1984-cü illərdə üzümlüklərin 
siyahıyaalınmasını göstərmək olar. 2005-ci ilin iyun aymm 1-dən 30-dək 
olan dövrdə isə müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixində ilk dəfə 
olaraq ümumi kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması keçirilmişdir. Həmin 
siyahıyaalmanm hazırlanıb keçirilməsi işi də Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsi və onun yerli orqanları tərəfindən yerinə 
yetirilmiş, nəticələr 8 cilddən ibarət olmaqla məcmuələr toplusu şəklində 
nəşr edilərək istifadəçilərə təqdim olunmuşdur.

2005-ci ildən 10 il sonra növbəti siyahıyaalmanm keçirilməsinin vacib
liyi və əhəmiyyətindən bəhs edərkən kənd təsərrüfatı sahəsində baş verən 
prosesləri xarakterizə etməmək olmaz.

İqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə keçirilməsi ilə əlaqədar qanun
verici və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən mühüm həyati əhəmiyyət 
kəsb edən bir sıra normativ-hüquqi aktlar, müxtəlif Dövlət Proqramları 
qəbul edilmişdir.

Son 10 ildə “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair” Dövlət Proq
ramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi, “Kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli 
Sərəncamına uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 
hər hektar əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdikləri yanacağa və 
motor yağlarına görə, habelə buğda və çəltik istehsalının stimullaşdırılması
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məqsədilə büdcə vəsaiti hesabma yardımların verilməsi, həmçinin isteh
salçılara satılan mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla yarısının dövlət 
tərəfindən ödənilməsi, onlara Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət 
Agentliyinin vəsaitləri hesabma güzəştli kreditlərin verilməsi, “Aqrolizinq” 
ASC vasitəsilə kənd təsərrüfatı texnikasının, cins mal-qaranın güzəştli 
şərtlərlə satılması, toxumçuluq və damazlıq işləri üzrə müəyyən tədbirlərin 
həyata keçirilməsi və s. kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində ilbəil 
dinamik inkişafın əldə edilməsini təmin edən amillərdən olmuşdur.

Kənd təsərrüfatı ölkəmizin iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Ümumi 
Daxili Məhsulun 5,3 faizi bu bölmədə istehsal olunur. Kənd təsərrüfatında 
çalışan işçilər ümumi məşğul əhalinin 37,1 faizini təşkil edir. Odur ki, kənd 
təsərrüfatının mövcud vəziyyəti və onun gələcək inkişafı mühüm sosial- 
iqtisadi, habelə siyasi əhəmiyyətə malikdir və bu sahə daim respublika rəh
bərliyinin diqqət mərkəzindədir. Kənd təsərrüfatında istehsalm strukturunda 
baş verən dəyişikliklər, digər sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatı 
statistikası sisteminin də yeniləşdirilməsini və onun beynəlxalq təcrübədə 
qəbul edilmiş uçot və statistika sisteminə uyğunlaşdırılmasım tələb edir. 
Son illər bu sahədə xeyli işlər görülmüşdür. Xüsusilə, öz əhəmiyyətini 
itirmiş bir sıra statistik hesabatlar ləğv edilmiş, mövcud hesabatların 
göstəricilərinə yenidən baxılmış və yaranmış şəraitin tələblərinə uyğun 
olaraq yeni statistik hesabat və müayinə formaları işlənib təsdiq edilmiş, 
əvvəlki ucdantutma uçotdan seçmə statistik müşahidələrə keçilmişdir.

Lakin nəzərə alsaq ki, ərzaq və kənd təsərrüfatı statistikasının iqtisadiy
yatın idarə edilməsində mühüm əhəmiyyəti vardır və bunun üçün geniş, 
həm də etibarlı statistik məlumatlara malik olmaq lazımdır, onda belə infor
masiyaların əldə edilməsində kənd təsərrüfatı siyahıyaalmalarmın keçiril
məsinin necə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini anlamaq olar. Siyanıyaalma 
nəticəsində əldə ediləcək məlumatlar ölkənin kənd təsərrüfatının gələcək 
inkişafı istiqamətlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsinə, sahə üzrə siyasətin 
işlənib hazırlanmasına, ərzaq və kənd təsərrüfatı bölməsinə və kənd rayon
larına aid inkişaf planları və layihələrin yoxlanılıb qiymətləndirilməsinə, 
habelə statistik işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq müvafiq 
informasiya bazasının yaradılmasına imkan verir. Qeyd edildiyi kimi, 2015- 
ci ildə Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının 
keçirilməsinin əsas məqsədi ölkənin aqrar bölməsinin inkişafına dair 
qərarların qəbulu üçün kənd təsərrüfatının mövcud vəziyyətinə dair dolğun 
və hərtərəfli məlumatların əldə edilməsindən ibarətdir.

Ölkəmizdə kiçik biznesin tərkib hissələrindən olan fərdi sahibkarlıq
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1990-cı illərin əvvəllərindən inkişaf etməyə başlamışdır. Azərbaycan 
Respublikası iqtisadiyyatının aqrar bölməsində istehsal olunan kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 93,4%-i, o cümlədən bitkiçilik məhsullarının 
96,0%-i, heyvandarlıq məhsullarının isə 90,7%-i fərdi sahibkarlar, ailə 
kəndli və ev təsərrüfatlarının payına düşür.1 2

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarlıq 
haqqında 7.2 cədvəlindəki məlumatlara əsasən mühakimə yürütmək olar.

Cədvəl 7.2
Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarlar

Göstəricilər i l l ə r
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fərdi sahibkarların 
sayı

3248 2681 2456 2488 2613 2571 2618 2593 2451

Ailə (kollektiv) 
üzvlərinin sayı, nəfər 14376 11474 10848 10953 11103 11338 10536 10694 10264
Mövcud torpaqlar, 
hektar:
Ümumi torpaq 
sahəsi

62216 23493 24673 27511 25150 28337 47314 43691 48466

Kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaq sahəsi 30431 22577 23482 26643 24400 27541 45735 41575 47271
Ondan əkin yeri 26652 16112 15122 15784 17025 17591 33764 28919 35584

7.2 cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, 2000-ci ilə nisbətən 
2012-ci ildə bütün göstəricilərdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi və 
əkin yeri istisna olmaqla azalma müşahidə edilmişdir. Kənd təsərrüfatında 
istehsal olunan məhsulda fərdi sahibkarların payının 2000-ci ilə nisbətən 
2012-ci ildə azalması da bununla izah oluna bilər.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında fərdi sahibkarlıqla məşğul 
olanların içərisində pərakəndə ticarət, əhali üçün əmtəə istehsalı, müxtəlif 
xidmətlərin göstərilməsi, tikinti işlərinin aparılması üstün yer tutur.

Fərdi sahibkarlar haqqında məlumatların əldə olunmasına tələbat daim 
artır. Bunun üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzərində müşahidənin əsas forması 
seçmə müayinələridir. Lakin seçmə müayinəsi bəzi fəaliyyət növləri 
(ticarət, nəqliyyat, kiçik sənaye müəssisələri və i.a.) üzrə aparılır, həm də

1 Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 2013. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2013. 636 s. Səh. 53-54.
2 Azərbaycanın Statistik göstəriciləri. 2010. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 

Komitəsi. B., “Səda” nəşr. 2010. s. 131,2013-cü il, s. 131.
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azsayda göstəriciləri əhatə edir.
Rusiya Federasiyasmda fərdi sahibkarlar üzərində statistik müşahidə 

aparılması üçün xüsusi forma təsdiq olunmuş və ondan istifadə edilir. 
Əmtəələrin əhaliyə satılması ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar tərəfindən 
№ 1- İND (ticarət) «pərakəndə ticarətdə fərdi sahibkarların müayinəsi an
keti» adlı sənəd doldurulur. Bu statistik sənəd ildə bir dəfə ya aprel ayınm, 
yaxud da sentyabrın 1-i vəziyyətinə tərtib olunub, statistika orqanlarına 
təqdim edilir. Sənəddə aşağıdakı göstəricilər nəzərdə tutulmuşdur (cədvəl 
7.3).

Cədvəl 7.3
Pərakəndə ticarətdə fərdi sahibkarların müayinəsinin anket göstəriciləri

Ticarətin səviyyəsi 
göstəriciləri

Muzdlu işçilərin sayı 
göstəriciləri

Fəaliyyətlərini ifadə edən 
əsas göstəricilər

Mağazaların (pavilyonların) 
sayı və onların ticarət 
yerlərinin sahəsi 
Mağazaların (pavilyonların) 
ümumi sayından: 
icarəyə götürülmüş mağazalar 
onların ticarət yerlərinin sayı 
Çadır, köşk (onlardan icarəyə 
götürülmüşlər)
Avtodükanlar, avtomağazalar 
Xüsusi və icarəyə götürülmüş 
nəqliyyatın (yük və 
ixtisaslaşdırılmış 
avtomobillər) mövcudluğu 
Bazarda ticarət yerləri 
Aravıs: ticarət verindən 
istifadə üçün gündəlik təqribi 
ödəniş haqqı

...

Muzdlu işçilərin orta sayı 
o cümlədən:
Müqavilə ilə işləyən; 
Mülki-hüquqi xarakterli 
müqavilə ilə işləyənlər; 
Şifahi razılığa əsasən 
işləyənlər.

Əhaliyə satılmış əmtəələrin 
ümumi dəyəri (pərakəndə 
satış qiymətləri ilə) 
o cümlədən:
Alkoqollu içkilər və pivə 
(təqribi xüsusi çəki)
Uzun müddət istifadə olunan 
qeyri-ərzaq məhsulları 
(təqribi xüsusi çəki) 
Pərakəndə ticarətdə əmtəə 
qalığı (satış qiyməti ilə) 
Əhaliyə satmaq üçün əldə 
edilmiş əmtəələrin dəyəri 
(satınalma qiymətləri ilə) 
Tədavül xərcləri (əmək haqqı 
və sosial siğortaya 
ödəmələrdən başqa)
Bundan: icarə haqqı 
Nəqliyyat xərcləri 
Aravıs: bir avda işlənmiş 
günlərin sayı

Sənayedə məşğul olan fərdi sahibkarlar rübdə bir dəfə «Fərdi sahib
karın sənayedə fəaliyyəti haqqında» 1—İP (sənaye) №-li formam təqdim 
edir. Bu sənəddə natura ifadəsində buraxılmış hər bir məhsul növü haq
qında məlumat öz əksini tapır.

Ərazi statistika idarələri kommersiya əsasında yük daşınması ilə məşğul 
olan fərdi sahibkarların fəaliyyətinin nəticələri haqqında məlumatı seçmə
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qaydasmda anket müşahidəsi aparmaqla əldə edirlər. Lisenziya hüququ olan 
hüquqi və fiziki şəxslərin içərisindən fərdi sahibkarlar seçilir və il ərzində 
onların müayinədən keçirilməsi təşkil olunur. Anketdə fərdi sahibkarlarda 
olan avtomobillərin yükqaldırma qabiliyyəti, texniki sazlığı, yükün daşın
dığı məsafə, yüklənmə və boşaldılma xərcləri göstərilməklə daşınmaların 
“coğrafiyası”, daşınmanın həcmi (ton), müayinə olunan dövrdə avtomobilin 
ümumi yürüşü (qət etdiyi məsafə) öz əksini tapır. Seçmə qaydasında anket 
müayinəsinin məlumatlarına əsasən kommersiya yolu ilə yükdaşımaları 
həyata keçirmək üçün lisenziyası olan yük avtomobillərinin sahibləri -  
sahibkarlar tərəfindən yerinə yetirilmiş yük daşımaları və yük dövriyyəsinə 
qiymət verilir.

Fərdi sahibkarların fəaliyyəti üzərində statistik müşahidənin təşkili 
statistikanın yeni sahəsidir. Odur ki, bu sahədə göstəricilərin təkmilləşdiril- 
məsinə ehtiyac vardır. Hər bir iqtisadçmm və statistikin bu sahənin tək
milləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Bizə 
elə gəlir ki, kiçik sahibkarlıq sahəsində aparılan işlər ölkəmizdə orta tə
bəqənin formalaşmasında çox böyük rol oynayır və gələcəkdə də 
oynayacaqdır.

Nəticə

- kiçik sahibkarlıq orta biznesin başlanğıcını qoymaqla, hər bir ölkənin 
iqtisadi inkişafında başlıca hərəkətverici amillərdən biridir. Çünki o, yeni iş 
yerlərinin yaradılmasında, bazarın zəruri əmtəə və xidmətlərlə doldurul
masında, ÜDM-in formalaşmasında çox mühüm rol oynayır;

- ölkəmizdə kiçik sahibkarlıq keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində -  
müstəqilliyimizi bərpa etdikdən və bazar iqtisadiyyatına doğru istiqamət 
götürdükdən sonra meydana gəlib formalaşmağa başlamışdır;

- kiçik sahibkarlıq statistikası çox mühüm vəzifələri yerinə yetirir ki, 
bunlar da dövləti idarəetmə orqanları, sahibkarlıq birlikləri, ictimai və elmi 
təşkilatlar, həmkarlar ittifaqları tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 
edilə bilər;

- Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləş
dirilməsi onlarda çalışan işçilərin sayı və illik dövriyyəsi göstəriciləri əsas 
götürülməklə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 
müəyyən olunur;

- hazırda sahibkarlığın regional inkişafı ölkəmizin mövcud potensialına 
uyğun gəlmir. Çünki kiçik və orta müəssisələrin böyük əksəriyyəti (70%-ə 
qədəri) Bakı şəhəri və onun ətrafında cəmləşmişdir. Daxili istehsalçılar
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arasında əlaqələr zəifdir, onların iri müəssisələrlə inteqrasiyası lazımi 
səviyyəyə çatmamışdır;

- Ölkəmizin ərazisində kiçik sahibkarlıq subyektləri üzərində statistik 
müşahidə həyata keçirilir və bu zaman müxtəlif mənbələrdən alman 
məlumatlardan istifadə olunur;

- ayrı-ayrı ölkələrdə qısa proqramla, seçmə müşahidəsi vasitəsilə kiçik 
müəssisələrin monitorinqi keçirilir. Çünki bu metod məlumatların toplan
masının operativliyini təmin edir və müəssisələrin işini yüngülləşdirir;

- kiçik müəssisələrin fəaliyyəti haqqmda məlumatları aşağıdakı 
formalardan götürmək olar: “1 -  istehsal (sənaye) №-li forma”; “1 -  
Müəssisə №-li forma”; 4 -  əmək (illik) №- li forma;

- kiçik sahibkarlığın fəaliyyəti haqqmda statistika formaları ilə yanaşı, 
müəssisə və təşkilatlarm illik mühasibat hesabatlarmda da ətraflı məlu
matlar vardır;

- kiçik müəssisələrin fəaliyyətini səciyyələndirən müxtəlif göstəri
cilərdən istifadə olunur. Göstəricilər ekspert qiymətləndirmələrinə əsas
lanmaqla müəssisələrin fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətlərini əhatə edir;

- kəndli (fermer) təsərrüfatlarının, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və 
fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyəti üzərində müşahidə aparılır. Burada 
əsas məqsəd istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi, bitkilərin 
əkin sahəsi, mal-qara və quşların sayı haqqmda məlumat əldə etməkdir. Bu 
məqsədlə müxtəlif mənbələrdən alman məlumatlardan istifadə olunur;

-ölkəmizdə fərdi sahibkarlıqla məşğul olanların içərisində pərakəndə 
ticarət, əhali üçün əmtəə istehsalı, müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi, tikinti 
işlərinin aparılması üstün yer tutur.

Təhlil üçün suallar

- ölkədə iqtisadi artımın təmin olunmasmda kiçik və orta sahibkarlığın 
nə kimi rolu vardır. Bunu statistik rəqəmlərlə necə səciyyələndirmək olar;

- ölkədə kiçik sahibkarlığın inkişafına qiymət verərkən hansı göstə
ricilərdən istifadə olunur;

- kiçik sahibkarlığı müdafiə etməkdə dövlətin məqsədi nədir;
- kiçik sahibkarlıq statistikası hansı vəzifələri yerinə yetirir;
- kiçik sahibkarlıq haqqmda məlumatlardan hansı məqsədlər üçün 

istifadə olunur;
- kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti üzərində statistik müşahi

dənin təşkili nə üçün lazımdır;
- kiçik sahibkarlığı (kiçik biznesi) orta və iri biznesdən fərqləndirən

164

ümumi keyfiyyət göstəriciləri hansılardır. Bunlarla yanaşı, həm də 
kəmiyyət göstəricilərindən istifadə edilməsinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır;

- ayn-ayrı ölkələrdə kiçik biznes anlayışı hansı formalarda işlədilir və 
bu nə ilə əlaqədardır;

- Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin hüdudları necə 
müəyyən edilir;

- Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində 
nə kimi işlər görülmüşdür;

- hazırda özəl bölmənin ölkə iqtisadiyyatında xüsusi çəkisi barədə nə 
demək olar;

- sahibkarlıqla məşğul olan müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarət etmək 
üçün hansı metodlardan istifadə olunması məqsədəuyğundur;

- kiçik müəssisələrin monitorinqini aparmaqda məqsəd nədir;
- “1 -  istehsal (sənaye)”; “1 -  Müəssisə”; “4 -  əmək (illik)” formala

rının məzmununu necə səciyyələndirmək olar;
- kiçik müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar statistika göstəriciləri 

sistemi hansı sahələri əhatə edir;
- kiçik müəssisələrin fəaliyyətini hansı statistik göstəricilərlə 

səciyyələndirmək olar;
- kiçik müəssisələrin işgüzar fəallığı üzərində müşahidə necə təşkil 

olunur;
- kiçik müəssisələrin seçmə müayinəsi aparılmasının nə kimi 

əhəmiyyəti vardır;
- Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 

fəaliyyəti haqqmda məlumat əldə etmək üçün hansı mənbələrdən istifadə 
edilə bilər;

- ölkəmizdə fərdi sahibkarlıqla məşğul olanların içərisində xidmət 
sahələrinin xüsusi çəkisini necə qiymətləndirmək olar.

165



VIII FƏSİL

TƏBİİ EHTİYATLAR VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
STATİSTİKASI

8.1. Təbii ehtiyatlar və ətraf mühitin mühafizəsi 
statistikasının vəzifələri

Dünya iqtisadiyyatının sürətli inkişafı qlobal iqtisadi problemlərin -  
mineral xammal, içməli su çatışmazlığı, dünya okeanının çirklənməsi, 
səhralaşma, meşəsizləşmə, bioloji müxtəlifliyin azalması və i.a.-meydana 
çıxmasına səbəb olmuşdur.

XX əsrin 50-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq istehsalın miqyasının 
artması ilə hava və su hövzəsinin kütləvi surətdə çirklənməsi prosesi gedir. 
Hava təbəqəsinin çirklənməsi və “turş yağışların” yağması nəticəsində 
inkişaf etmiş ölkələrdə 30 milyon hektardan çox meşəliyə ziyan dəymişdir. 
Hazırda hər il torpağın təkindən orta hesabla 100 milyard tona qədər filiz, 
yanacaq və müxtəlif tikinti materialları, o cümlədən 5 milyard tona qədər 
neft çıxarılır. Çox böyük ərazidə külli miqdarda tullantı yığılıb qalır, hər il 
6 milyon ha torpaq səhraya çevrilir, 300 min kv. kilometrdən çox (təqribən 
İtaliya kimi bir ölkənin ərazisi qədər) meşəlik qırılır, 10 milyon tona qədər 
neft dünya okeanına tökülür. Bunlar isə ayrı-ayrı ölkələrdə ekoloji mühiti 
korlayır, dünya miqyasında təbii şəraitin pisləşməsinə səbəb olur. Bütün 
bunlar qabaqcadan müəyyənləşdirilməsi mümkün olmayan nəticələrə 
gətirib çıxara bilər və deməli, insanın özünün bir varlıq kimi mövcudluğu 
üçün təhlükə mənbəyidir. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda dünya əhalisi
nin 20%-ə qədəri sudan korluq çəkir. Bu, 2050-ci ilədək 30 %-ə çata bilər.

Təbii ehtiyatlar tükənməz deyildir, onların miqdarı məhduddur, 
müəyyən hədd daxilindədir. Hətta demək olar ki, bir sıra ölkələrdə bəzi 
ehtiyatlar ya tükənmiş, yaxud da tükənmək üzrədir. Bütün bunlar göstərir 
ki, təbii ehtiyatlardan qənaətlə, səmərəli istifadə edilmiəsi müasir dövrün 
ən mühüm iqtisadi problemlərindən biridir. Bunun aktuallığı həm də 
istehsalın dayanıqlı inkişafının zəruriliyi ilə əlaqədardır.

Ətraf mühitin mühafizəsi probleminə diqqətin artmasını həm də belə 
bir faktdan aydın görmək olar ki, Avropa Birliyi 1987-ci ili “Ətraf mü
hitin mühafizəsinin avropa ili” elan etmişdir. 1992-ci ildə Rio-de-Ja- 
neyroda dünyanın 179 ölkəsinin iştirakı ilə BMT tərəfindən inkişaf və 
ətraf mühitin mühafizəsi üzrə konfrans keçirilmişdir. Konfransda əsa
sında dayanıqlı inkişaf konsepsiyası (sustainable development) duran
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sənədlər qəbul edilmişdir. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 
dünya birliyinin artan tələbatı ilə dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf 
çərçivəsində biosferin bu tələbatı ödəmək imkanının olmaması arasındakı 
mövcud ziddiyyətlərin aradan qaldırılması, təbii-ekoloji sistemin tədriclə 
ətraf mühitin sabitliyinə təminat verən həddə çatdırılmasını tələb edir. 
Buna bəşəriyyətin birgə səyi ilə nail olmaq mümkündür. Bunların həyata 
keçirilməsi üçün təbii ehtiyatların vəziyyəti və istifadə dinamikası haq
qında müvafiq statistik məlumatlar olmalıdır.

Dünya miqyasında bu problemlərin həll edilməsi ilə bağlı işlər BMT 
Katibliyinin Statistika şöbəsi tərəfindən əlaqələndirilir. BMT çərçivəsində 
ətraf mühit statistikasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə dövlətlərarası işçi 
qrupları yaradılır. Beynəlxalq ətraf mühit statistikasının təşkili məsələləri 
ilə həm də Avropa Statistikləri Konfransı məşğul olur. Ətraf mühitin 
öyrənilməsinin monitorinqini aparmaq üçün Asiya və Sakit okean re
gionu üzrə dünya resursları və Statistika institutu yaradılmışdır. BMT-nin 
ətraf mühit üzrə Proqramı (YUHEP) qlobal miqyasda təbii ehtiyatların və 
ətraf mühitin vəziyyətinin öyrənilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən 
müəssisə və təşkilatların işini əlaqələndirir.

Ətraf mühit anlayışına insanı əhatə edən və onun həyat fəaliy
yətinə birbaşa, yaxud da dolayısı ilə təsir göstərən hər şey aid edilir. 
Başqa sözlə, ətraf mühitə həm təbii komponentlər (hava, su, torpaq, flora, 
fauna və i.a.), həm də insanların Özləri tərəfindən yaradılan mühit (müəs
sisələr, nəqliyyat kommunikasiyaları, mənzil fondu, kommunal infra
struktur), habelə onların sosial, ailə, mədəni və psixoloji həyat sahələri 
daxil edilir. Lakin bunlardan statistik müşahidə və təhlil üçün əslində 
istifadə edilə bilməz. Bununla əlaqədar olaraq hazırda təcrübədə “ətraf 
mühit” dedikdə, əksəriyyət hallarda, «təbii ətraf mühit» nəzərdə tutulur.

Təbii ətraf mühit dedikdə, insanlara, onların təsərrüfat fəaliyyətinə, 
sosial fəallığına və ümumi həyat şəraitinə birbaşa və ya dolayısı ilə təsir 
göstərən təbii, qeyri-üzvi və üzvi (abiotik və biotik) amillərin toplusu 
nəzərdə tutulur. İnsanlar da öz növbəsində bu sadalanan amillərə əks təsir 
göstərirlər. Beləliklə, demək olar ki, “təbii ətraf mühit” anlayışı “təbiət” 
və “təbii resurslar” anlayışlarına uyğun gəlir.

Geniş mənada təbii ehtiyatlar təbii komponentlərin və təbii ətraf 
mühitin xassələrinin toplusu deməkdir. Onlar da ya hazırda cəmiyyətin 
müxtəlif növ fiziki və mənəvi tələbatının ödənilməsi üçün əmək cisimləri, 
əmək vasitələri, enerji mənbələri, qida məhsulları, təbii sərvətlərin 
bərpası üçün mühafizə obyektləri kimi istifadə edilir, yaxud da gələcəkdə 
həmin məqsədlər üçün istifadə oluna bilər.
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Təbiətdən istifadə dedikdə, müxtəlif növ təbii resurslardan istifadə 
olunmaqla cəmiyyətin tələbatının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Təbiətdən 
səmərəli istifadə ekoloji dayanıqlı inkişaf konsepsiyası ilə sıx surətdə 
bağlıdır. Müasir biliklər səviyyəsində təbiətdən səmərəli istifadə prinsip
ləri, istehsalın və sosial sferanın təşkili, ətraf mühitin mühafizəsi baxı
mından mövcud təbii resurslardan qənaətlə istifadə edilməsindən, gələcək 
nəsilləri çıxılmaz vəziyyətdə qoymamaqdan, təbii sərvətləri qoruyub 
saxlamaqdan, alternativ mənbələr axtarıb tapmaqdan ibarətdir. Beləliklə 
“təbiətdən istifadə” anlayışı, “təbii ətraf mühitin resurslarından istifadə və 
ya onların istehlak edilməsi” anlayışı ilə eyni mənanı verən anlayışdır.

“Təbii ətraf mühitin mühafizəsi” anlayışından bir çox hallarda 
müxtəlif tədbirlər sistemi, yaxud da kompleksi kimi (texnoloji, təşkilati, 
hüquqi, iqtisadi və i.a. tədbirlər) istifadə edilir. Bütün bunlar təbii ətraf 
mühitin çirklənmədən və deqradasiyadan qorunmasını, təbii sərvətlərin 
bərpasını, təbii ehtiyatların keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasını təmin edir.

Təbii ehtiyatlar və təbii ətraf mühitin mühafizəsi statistikasının məq
sədi və vəzifələri həm təbii resurslarm mövcudluğu vəziyyəti və istifa
dəsini öyrənməkdən, həm də bir tərəfdən insanların təsərrüfat fəaliyyəti
nin mənfi təsirini, digər tərəfdən isə bu sahədə şəraitin sağlamlaşdırıl- 
masma yönəldilən fəaliyyətini qiymətləndirməkdən ibarətdir. Beləliklə, 
təbii ehtiyatlar və ətraf mühitin mühafizəsi statistikası sosial-iqtisadi 
statistikanın sahələrindən biri olmaqla, təbii ehtiyatların mövcudluğu və 
keyfiyyətini, insanlarla təbii ətraf mühit arasındakı qarşılıqlı fəaliyyəti, 
bunun mənfi təzahürlərini, cəmiyyətin bu fəaliyyətin nəticələrinə müna
sibətini səciyyələndirən kompleks göstəriciləri tədqiq edir.

Təbii ehtiyatlar və təbii ətraf mühitin mühafizəsi statistikasının ob
yekti kimi təbii ekoloji sistem -  torpaq, onun sərvətləri, yerüstü və yeraltı 
sular, atmosfer havası, meşələr, heyvanat aləmi, təbii qoruqlar və milli 
parklardır. Təbii ehtiyatlar və ətraf mühitin mühafizəsi statistikası təbii 
resursların (torpaq, su, meşə və i.a.) kadastrının yaradılması ilə əlaqədar 
işlər haqqında informasiya təminatı bazasıdır. Bütün bunları ümumi
ləşdirərək demək olar ki, təbii ehtiyatlar və ətraf mühitin mühafizəsi 
statistikası aşağıdakı vəzifələri yeirnə yetirir:

- dövləti idarəetmə orqanlarını, sahibkarlıq strukturlarım, elmi- 
tədqiqat müəssisələrini, habelə ictimaiyyəti təbii resursların mövcudluğu, 
strukturu və istifadəsi, onların istehsal-təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edil
məsinin miqyası haqqında məlumatlarla təmin edir;

- ətraf mühitin mühafizəsi və vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqə
dar çəkilən xərclərin səmərəliliyini öyrənir;

168

- insanların ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsinin iqtisadi əsas
larının təkmilləşdirilməsini həyata keçirir;

- təbii ehtiyatların kadastrının işlənib hazırlanması və təbii potensialın 
qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar görülən işlər haqqında informasiyaları 
təhlil edir;

Təbii resurslar və ətraf mühitin mühafizəsi statistikasının göstəricilər 
sistemi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində, hökumətin 
qərarlarında təsbit olunmuş mövcud hüquqi normalar, habelə beynəlxalq 
təşkilatların tövsiyələri (BMT, YUNEP və i.a.) əsasında bir sıra nazirlik və 
komitələrlə əməkdaşlıq şəraitində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sta
tistika Komitəsi tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Bu göstəricilər sisteminə 
torpaq, su və meşə resurslarının, atmosfer havasmm, qoruq ərazilərinin və
ziyyəti, çirklənməsi və mühafizəsini, habelə yeraltı sərvətlərdən və mineral 
xammallardan istifadənin səmərəliliyini səciyyələndirən göstəricilər 
daxildir. Bunu 8.1 cədvəlindəki məlumatlardan daha ay dm görmək olar.

Cədvəl 8.1
Təsərrüfat fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirini səciyyələndirən əsas 
______________________göstəricilər1______________

Sıra
sayı

Göstəricilər il ə r
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Təbii mənbələrdən 
götürülən su, m lyn  
m3

11110 12050 12270 11735 11425 11566 11779 12484

2 Su istehlakı, m lyn m 3 6588 8607 8371 7886 7639 7715 8012 8249

3 Təmizlənməmiş 
çirkab suların 
sututarlara atılması, 
mlvn m3 171 161 177 181 171 164 223 220

4 Çirkləndirici maddə
lərin atmosferə atıl
ması -  cəmi, min ton 

o cümlədən: 908,1 1054,3 969,9 923,1 997,0 956,8 1003,1 1075,8

5 stasionar
mənbələrdən

515,4 557,9 385,9 280,7 300,0 214,8 224,0 226,5

6 avtomobil
nəqliyyatndan 392,7 496,4 584,0 642,4 697,0 742,0 779,1 849,3

1 Azərbaycanın Statistik göstəriciləri 2012. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2012-ci il, s. 363. 2013-cü
il, s. 361.
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Bu göstəricilər aşağıdakı qruplara ayrılma prinsipi əsasında düzəldil
mişdir: 1) ətraf mühitə təsir edən komponentlərin mövcudluğu, tərkibi və 
keyfiyyəti göstəriciləri; 2) insanların fəaliyyətini səciyyələndirən göstə
ricilər; 3) təbiəti mühafizə fəaliyyətini səciyyələndirən göstəricilər.

8.2. Torpaq, meşə və su resursları statistikası

Torpaq heç bir şeylə əvəzolunmaz təbii resurs, sosial-iqtisadi inki
şafın əsası, kənd təsərrüfatında və meşə təsərrüfatında başlıca investisiya 
əmtəəsidir (istehsal vasitəsidir), obrazlı ifadə ilə desək, mineral xammal 
ehtiyatları üçün anbardır, heyvanat aləminin yaşaması, bitkiçilik məh
sullarının istehsalı üçün məkandır. Torpaq resursları statistikası isə sosial- 
iqtisadi statistikanın ən mühüm bölmələrindən biridir. Statistikanın bu 
bölməsində torpaq fondunun mövcudluğu, tərkibi, vəziyyəti, torpaq 
sahələrinin tranformasiyası, onlardan istifadənin nəticələri (şoranlaşma, 
bataqlıqlaşma və i.a.) və onların bərpa olunması, daha da yaxşılaş
dırılması üzrə tədbirlər əks olunur.

Torpaq fondu dedikdə, torpaqdan istifadə edənə, yaxud da inzibati- 
ərazi vahidinə məxsus olan ümumi torpaq sahəsi nəzərdə tutulur. Dövlət 
torpaq fondunun tərkibinə ölkənin dövlət sərhədləri daxilində yerləşən 
yeraltı sularla birlikdə quru sahələr daxil edilir. Azərbaycan Respubli
kasının torpaq resurslarının ümumi sahəsi 8,6 milyon hektara bərabərdir. 
Ölkəmizdə torpaq fondunun uçotu kateqoriyalar üzrə aparılır. Mövcud 
qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıdakı torpaq kateqoriyaları vardır:

1) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar. Bunlara yaşayış məntəqə
lərindən kənarda kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün nəzərdə tutulan və 
təhkim olunan torpaqlar daxildir. Bu torpaqlar qida məhsullarının, mal- 
qara üçün yemlərin, kənd təsərrüfatı xammallarının istehsalı üçün у arar iı 
olan torpaq sahələrindən ibarətdir. Bu torpaqlar xüsusi mühafizə tələb 
edir, onların münbitliyinin qorunması və daha da yaxşılaşdırılmasının 
diqqət mərkəzində saxlanması tələb olunur;

2) Şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin altında olan torpaqlar;
3) Sənayenin, nəqliyyatın, rabitənin, radio-televiziya verilişlərinin, 

kosmik təminatın, energetikanın, müdafiənin və digər strukturların istifa
dəsində olan torpaqlar. Bu torpaqlar müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara 
müəyyən olunmuş qaydada verilir ki, onların qarşısında qoyulmuş xüsusi 
vəzifələri yerinə yetirə bilsinlər;

4) Xüsusi mühafizə olunan ərazilər və obyektlərin altında olan tor
paqlar. Bunlar çox böyük elmi, texniki, mədəni, estetik, sağlamlaşdırıcı
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əhəmiyyətə malik olan torpaqlardır. Bu ərazilərə dövlətin təbii qoruqları 
və parkları, nəbatat bağları, təbiət abidələri, müalicə-sağlamlıq və istira
hət yerləri və s. daxildir. Bu torpaqlar üçün xüsusi mühafizə rejimi müəy
yən olunur. Onların mühafizəsini təmin etmək məqsədilə ya tamamilə, 
yaxud da qismən təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılır;

5) Meşə fondunun torpaqları. Buna meşə və qeyri-meşə torpaqları 
daxil edilir. Meşə torpaqları meşə ağacları (bitkiləri) ilə örtülü olan və 
olmayan sahələrdən ibarətdir. Qeyri-meşə torpaqlarına meşə təsərrüfatına 
xidmət etmək üçün istifadə edilən torpaqlar aiddir:

6) Su fondunun torpaqları. Bunlara su obyektlərinin altında olan, 
habelə hidrotexniki və başqa təyinatlı qurğuların tikintisi üçün istifadə 
olunan torpaqlar daxildir. Bu kateqoriyaya həm də su obyektlərinin 
normal istismarını və saxlanmasını təmin edən və su təsərrüfatı qur
ğularına xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş və həmin obyektlərə 
bitişik torpaq sahələri daxildir;

7) Ehtiyatda saxlanılan torpaqlar. Buna mülkiyyətə, sahibliyə, istifa
dəyə və icarəyə verilməmiş bütün torpaq sahələri aid edilir. Bunlara həm 
də mülkiyyət, sahiblik və istifadə hüququ dayandırılmış torpaqlar aiddir.

Torpaq sahələri istifadəedilmə xarakterinə görə müxtəlif qruplara 
bölünür. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının ümumi torpaq fondu 
8641,5 min hektar təşkil edir ki, onun 4756,5 min hektarı və yaxud 55 
faizi kənd təsərrüfatına yararlıdır. Ümumi ərazinin 1432,7 min hektarı 
suvarılan torpaqlardır. 3200 min hektarı suvarıla biləndir. Torpaq balansı 
üzrə kənd təsərrüfatına yararlı sahənin 1808,4 min hektarı əkin yeridir. 
Bu sahədən 181,6 min hektarı işğal altındadır. Kənd təsərrüfatına yararlı 
torpaq sahəsinin 224,7 min hektarı çoxillik əkmələr, 117,6 min hektarı 
biçənəklər, 2560,0 min hektarı örüşlər, 45,7 min hektarı isə dincə 
qoyulmuş sahələrdir. Ölkə üzrə həyətyanı sahələr 258,1 min hektar 
(ondan 227,6 min hektarı kənd təsərrüfatına yararlı), meşə sahələri isə 
1038,8 min hektar təşkil edir. Suvarılan torpaqlar ölkənin kənd təsər
rüfatına yararlı torpaq sahələrinin üçdə birini təşkil etsə də ölkədə istehsal 
olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 90-95%-i bu torpaqlardan 
götürülür.1

Beləliklə, torpaq sahəsi dedikdə, konkret təsərrüfat məqsədləri üçün 
istifadə olunmaqla yararlı və müəyyən təbii-tarixi xassələrə malik olan 
torpağın üst qatı nəzərdə tutulur. Torpaq sahəsi qapalı sərhədə malik olur, 
həcmi və təsərrüfat əhəmiyyəti ilə xarakterizə edilir. Torpaq sahələri kənd

1 http://www.meliorator.az/?s=:3
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təsərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı torpaqlarına bölünür. Kənd təsərrüfatı 
torpaqları dedikdə, müntəzəm olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı üçün istifadə edilən torpaqlar nəzərdə tutulur. Buna əkin yeri, 
çoxillik əkmələr, dincə qoyulmuş torpaqlar, örüş-otlaq yerləri, biçənəklər 
daxildir. Qeyri-kənd təsərrüfatı torpaqlarına isə meşələrin, kol bitki
lərinin, su obyektlərinin, tikililərin, yolların, bataqlıqların altında olan, 
şorlaşmış və digər torpaqlar, habelə münbitliyi bərpaolunma ərəfəsində 
(mərhələsində) olan torpaqlar aiddir.

Beynəlxalq təsnifata uyğun olaraq torpaq fondu iqtisadi təyinatlarına 
görə, kənd təsərrüfatı torpaqları sahələr üzrə, torpağın üst qatı keyfiyyət 
tərkibinə və çirklənmə dərəcəsinə görə təsnifləşdirilir. Torpaqları keyfiy
yət tərkibinə görə (şoran, şorlaşmış, çirklənmiş torpaqlar) təsnifləşdi
rərkən yaxşılaşdırma tədbirləri tələb edən, faktiki bərpa olunmuş torpaq 
sahələri ayrıca göstərilir. Çirklənmiş torpaqlara müxtəlif amillərin təsiri 
ilə ilkin vəziyyətini itirmiş və təbii ətraf mühitə mənfi təsiretmə 
mənbəyinə çevrilmiş sahələr aid edilir. Torpaq resurslarının keyfiy
yətini qiymətləndirərkən statistik göstərici kimi üst qatı bərpa 
olunmuş torpaq sahəsi göstəricisindən istifadə edilir. Belə torpaq 
sahələri iqtisadiyyatda istifadə üçün yararlı hesab olunur və qanun
vericiliyə uyğun olaraq aktla istifadəçilərə verilir. Torpaq resursları üzrə 
əsas statistika göstəriciləri regional və sahə səviyyəsində öyrənilir.

Torpaq resurslarının ümumi sahəsi sabit qalmaqla torpaq fondunun tər
kibində daim dəyişikliklər baş verir, başqa sözlə, torpaqların mülkiyyət 
formaları, növləri, ərazi və inzibati rayonlar üzrə bölgüsündə dəyişikliklər 
olur. Bunların hər biri mütləq göstəricilərlə ifadə olunur və onlar nəzərə 
alınmaqla torpaq fondu balansı tərtib edilir. Balansda torpaqların trans
formasiyası göstərilir, yəni ilin əvvəlinə mövcud olan torpaqlar, artım 
mənbələri (hansı torpaqların və torpaqdan istifadə edənlərin hesabına) və 
azalma maddələri (hansı torpaq sahələrinin və torpaqdan istifadə edənlərin 
xeyrinə), ilin axırma mövcud olan torpaqlar əks etdirilir. Torpaq fondu 
balansı onun dəyişməsini və strukturunu təhlil etməyə, ondan səmərəli 
istifadə olunması imkanlarını aşkara çıxarmağa şərait yaradır. Torpaq 
balansı torpağın kateqoriyaları, onun istifadəçiləri və növləri üzrə torpaq 
resurslarının mövcudluğunu və dəyişməsini səciyyələndirən göstəricilər 
sistemi deməkdir. Torpaq fondunun tərkibi və onun dəyişməsi həm natura 
göstəriciləri (ha, km2), həm də nisbi qiymətləndirilərkən və onun qiyməti 
müəyyən olunarkən dəyər göstəricilərindən də istifadə edilir.

Kadastr qiymətləndirilməsi torpaqların obyektiv qiymətini müəy
yənləşdirmək üçün həyata keçirilir və əsas etibarilə vergi bazasını
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müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu, eyni vaxtda inzibati rayonda və 
ya şəhərin ərazisində həyata keçirilir, natura və dəyər göstəriciləri ilə ifa
də edilir. Müxtəlif kateqoriyadan olan torpaqların qiymətliliyi gəlirliliyə, 
torpaq bazarında tələb və təklifin səviyyəsinə əsasən müəyyən edilir. 
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların kadastr qiyməti onların məhsul
darlığı və harada yerləşməsi nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir. Yaşayış 
məntəqələrinin altında olan torpaqların kadastr qiyməti onların funksional 
təyinatlarına, harada yerləşməsinə, sosial və mühəndis-nəqliyyat abadlı
ğına, tikililərin sıxlığına, ekoloji vəziyyətinə görə müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikası torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinə 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra başlamış və bu sahədə bir sıra 
qanunlar qəbul edilmişdir. Bunlara “Aqrar islahatların əsasları haqqında”
(1995) , “Torpaq islahatı haqqında” (1996), “Torpaq vergisi haqqında”
(1996) , “Torpaq icarəsi haqqında” (1998), “Dövlət torpaq kadastrı, 
torpaqların monitorinqi və yer quruculuğu haqqında” (1998), “Torpaq 
bazarı haqqında” (1999), “Torpaqların münbitliyi haqqında” (1999) və 
başqa qanunları, “Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi”ni 
(1999) misal göstərmək olar.

Meşə resursları təbii ətraf mühitin başlıca tərkib hissələrindən 
biri olmaqla, torpağın oksigen və hidrogen balansının səviyyəsini 
müəyyən edir, bir sıra kimyəvi elementlərin bioloji dövranına təsir 
göstərir. Meşə hər şeydən əvvəl sənayenin bir çox sahələri və digər 
fəaliyyət növləri üçün xammal və material mənbəyidir. Meşələr müxtəlif 
coğrafi rayon və zonaların iqlim şəraitinə, atmosferdə havanın dövret
məsinə, torpaqda nəmliyə, çaylarda və göllərdə sulara əhəmiyyətli dərə
cədə təsir edir, çox böyük sanitariya-gigiyena əhəmiyyətinə malikdir.

Meşə resursları statistikasına meşə resurslarının mövcudluğunu, onun 
vəziyyətini, bərpa olunmasım, qorunması və onlara qulluq edilməsi ilə 
əlaqədar tədbirləri xarakterizə edən kompleks göstəricilər daxildir.

Ölkə ərazisindəki meşələrin, meşə örtüyünün altında olan və olmayan 
hissəsi meşə haqqında qanuna və torpaq qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
meşə fondu adlanır. Meşə fondu torpaqlarına aşağıdakılar daxildir: 1) 
meşə ilə örtülmüş və örtülməmiş meşə sahələri; 2) qeyri-meşə sahələri 
(meşədəki biçənəklər, otlaqlar, yollar, keçidlər, sular və bataqlıqlar və 
i.a.). Meşə fondu torpaqları meşələrdən, habelə kənd təsərrüfatında icti
mai istehsala məxsus olan meşələrdən ibarətdir.

Meşə ehtiyatları əhəmiyyəti və yerinə yetirdiyi funksiyalarla xarak
terizə olunur və üç qrupa bölünür: 1) daha çox su mühafizəedici, sa
nitariya-gigiyena və sağlamlaşdırım funksiyaları yerinə yetirən meşələr, o

173



cümlədən su mühafıizəsi zonalarının meşələri, şəhərətrafı yaşıllaşdırma 
zonaları, qoruqlara aid meşələr və s. 2) az meşəli rayonlarda yerləşən və 
məhdud istifadə əhəmiyyətinə malik olan meşələr; 3) çox meşəli 
rayonlarda yerləşən və mühüm istifadə əhəmiyyətli meşələr. Meşələr yet
kinlik dərəcəsinə görə təzə basdırılan, inkişafda olan, yetişmiş, qocalmış 
və s. meşələrə; cins tərkibinə görə isə iynəyarpaqlı, enliyarpaqlı, 
bərkyarpaqlı, yumşaqyarpaqlı və s. meşələrə bölünür.

Meşə fondu haqqında statistik məlumatların əsas mənbəyi meşələrin 
uçotuna dair materiallar hesab olunur. Meşə fondunun öyrənilməsi həm 
meşəaltı sahə göstəriciləri, həm də meşə mənbələrinin ehtiyatları üzrə 
həyata keçirilir. Ölkəmizdə meşə fondu meşə haqqında qanunvericiliyə 
uyğun olaraq meşə fondu torpaqlarında və yaşayış məntəqələrində, 
həmçinin meşə ilə örtülü olmasa da, meşə fonduna aid edilən torpaqlarda 
yerləşən meşələr istisna olmaqla, bütün meşələrin toplusudur.

Meşə resursları statistikasında aydınlaşdırılması zəruri olan mə
sələlərdən biri də meşənin bonitetidir. Bu, latınca bonitas sözündən 
götürülmüş və xoşxassəli deməkdir. Meşənin boniteti dedikdə, torpaq- 
iqlim şəraitindən asılı olan məhsuldarlıq nəzərdə tutulur və konkret yaşda 
üstünlüyə malik olan ağac sortlarmın orta hündürlüyü ilə müəyyən edilir. 
Beş bonitet dərəcəsi bir-birindən fərqləndirilir: I (ən məhsuldar), II, III, IV 
və V bonitetlər. Bonitetlərin dərəcəsindən və ağacların sıxlığından asılı 
olaraq bir hektara görə meşə materialları ehtiyatı müəyyən olunur. 
Ağacların sıxlığı dedikdə, dik duran ağacların tutduğu sahə nəzərdə tutulur.

Meşə resursları statistikasında nəinki yalnız onlardan istifadə göstəri
cilərinə, həm də meşələrin mühafizəsi (bioloji, kimyəvi və yanğından 
mühafizə), habelə təbii və süni meşəbərpası ilə əlaqədar tədbirləri 
səciyyələndirən göstəricilərə xüsusi diqqət yetirilir. Bu sahədə ölkəmizdə 
çox böyük işlər görülmüş və görülür. Bunu 8.2 cədvəiindəki məlumat
lardan aydın görmək olar. Göründüyü kimi, ölkəmizdə meşə fondunun 
bərpa olunması sahəsində məqsədyönlü iş aparılır.

Meşə yanğınlarını ifadə edən göstəricilərə aşağıdakılar daxildir:
1) meşə yanğınlarının sayı;
2) yanğın nəticəsində məhv olmuş meşəliyin sahəsi (ha);
3) kök üstündə yanmış və zədələnmiş meşə sahələri (m3);
4) baş vermiş hər yanğına düşən meşə sahəsi (ha).
Bu göstəricilər inzibati və iqtisadi rayonlar, habelə ölkə üzrə 

bütövlükdə ümumiləşdirilə bilər. Azərbaycan Respublikasında 2000-ci 
ildə 9, 2005-ci ildə 2, 2009-cu ildə 15, 2010-cu ildə 24, 2011-ci ildə 4, 
2012-ci ildə isə 8 yanğın hadisəsi baş vermişdir. 2000-ci ildə yanğın baş
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Cədvəl 8.2
Azərbaycan Respublikasının meşə təsərrüfatında 

həyata keçirilən əsas işlər1

Göstəricilər
İ l l ə r

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 M eşə fondu torpaqlarında 

meşələrin bərpası, min ha 
o cümlədən:

5,3 9,7 10,1 10,5 10,9 10,7 10,6 10,5 10,5

Meşənin əkilm əsi və 
səpilməsi

2,0 3,9 3,8 3,9 3,9 3,5 3,5 3,1 3,1

2 Yarğanlarda, qobularda, 
qumsallıqlarda və digər 
yararsız torpaqlarda sünu 
meşə salınması, m in ha

0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 1,0 0,4 0,5 0,5

3 M eşə fondu torpaqlarında 
cavan ağacların qiymətli 
ağaclıqlar kateqoriyasına 
keçirilməsi, min ha 

o cümlədən:

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

M eşə bitkiləri 0,8 0,9 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,9 3,4
4 M eşəyə xidmət və  sanitariya 

qırmaları -  sahə, m in ha
5,5 2,0 1,7 4,7 2,4 4,0 3,4 3,9 4,0

5 Satıla bilən oduncaq 
qırılmışdır, min m 3

63,8 16,4 15,2 47,0 19,1 32,6 28,7 32,5 33,5

6 Meşənin bioloji üsulla zərər- 
vericilərdən və xəstəliklər-
dən qorunması, m in  ha

vermiş meşə sahəsi 386 hektar təşkil etmişdirsə, bu 2011-ci ildə 3,8 
hektara, 2012-ci ildə 10,0 hektara bərabər olmuşdur. Yanğından dəyən 
zərərin məbləği isə müvafiq olaraq 2010-cu ildə 1113 manat, 2011-ci ildə 
245 manat, 2012-ci ildə isə 863 man. təşkil etmişdir.

Bir çox ölkələrdə cari statistik müşahidə ilə yanaşı, beş ildə bir 
dəfə dövlət tərəfindən meşə fondunun uçotu aparılır. Bu məlu
matlardan dövlət meşə kadastrı aparılarkən istifadə olunur. Kadastr 
məlumatları isə meşə təsərrüfatının idarə olunması, onun təşkili üçün 
lazımdır. Meşə kadastrı məlumatları nəzərə alınmaqla meşə fondundan 
istifadə üçün ödənişlərin həcmi müəyyən edilir, meşədən istifadə

' Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2011, Bakı, “Səda” nəşriyyatı 2011-ci il, s. 372, 2013-cü
il, s. 360.
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edənlərin təsərrüfat fəaliyyətinə qiymət verilir.
Müasir dövrdə su resursları istehsalın yerləşdirilməsi və inkişaf 

etdirilməsinin ən mühüm amillərindən biridir. Su resurslarına çaylar, 
göllər, su anbarları, ərazidəki yeraltı sular, habelə sənayedə istifadə edilə 
bilən dəniz suları aid edilir. Qanunvericiliyə əsasən bunlar vahid dövlət 
su fondunu təşkil edir. Dövlət su kadastrına su obyektləri, onların su 
resursları, su obyektlərindən istifadə, sudan istifadə edənlər haqqında 
məlumatlar daxildir. Dövlət su kadastrını aparmaqda əsas məqsəd su 
obyektlərinin cari və perspektiv vəziyyətini və onlardan istifadəni qiymət
ləndirməkdən ibarətdir. Çünki bu məlumatlardan ölkənin su təsərrüfatı 
kompleksinin operativ idarə olunması, su itkisinin qarşısının alınması və 
suyun normativ keyfiyyətinin bərpa edilməsi üçün istifadə olunur.

Su resursları statistikası növlər üzrə suyun miqdarı və keyfiyyətini, 
həmçinin onlardan istehsal və təsərrüfat-məişət ehtiyaclarının ödənilməsi 
üçün istifadə olunmasını öyrənir. Statistikada su resursları ilə təminolun- 
ma həcm göstəriciləri (km , m3/il), yerüstü və yeraltı sular üzrə ayrılıqda 
müəyyən edilir. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Azərbaycanda su resursları 
məhduddur. Odur ki, respublikamız az su təminatlı ölkələrdən sayılır.

Cənubi Qafqazda Azərbaycan özünün yerli su ehtiyatlarına görə axı
rıncı yerdədir. Belə ki, Gürcüstanda daxili su ehtiyatı 85%-ə, üzdəniraq 
mənfur qonşularımız Ermənistanda 82%-ə bərabərdirsə, ölkəmizdə bu 
göstərici 28%-dir. Azərbaycanın su balansının 40%-i Gürcüstanın, 28%-i 
isə Ermənistanın payına düşür. Hər nəfərə düşən suyun miqdarında da 
kəskin fərqlər vardır. Belə ki, hər nəfərə düşən suyun miqdarı Cənubi 
Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 7 və 2 dəfə azdır. 
Ölkəmizdə su çatışmazlığı il ərzində 4 milyard m3, quraqlıq illərində isə 6 
milyard m3 təşkil edir.1

Beləliklə, Cənubi Qafqazda ən böyük və münbit torpaq ehtiyatına 
malik olan ölkəmizdə su çatışmazlığı təbii-iqlim potensialının tam 
mənimsənilməsinə mane olur, onu ləngidir və məhsuldar qüvvələrin ərazi 
üzrə yerləşdirilməsinə mənfi təsir göstərir.

Müasir şəraitdə, su ehtiyatlarından tam və səmərəli istifadə edilməsinin 
həyati tələbata çevrildiyi bir vaxtda gələcəkdə kənd təsərrüfatının daha da 
inkişaf etdirilməsi və suvarılan torpaq sahələrinin genişləndirilməsinin 
zəruriliyi ilə əlaqədar ölkənin kənd təsərrüfatı üçün suyun nə qədər böyük 
əhəmiyyətə malik olduğu aydındır. Su, iqtisadiyyatın digər sahələri ilə

İsmət Abasov. Ərzaq təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətləri. Bakı, “Elm və 
təhsil” nəşriyyatı, 2011-ci il, s. 279-280.
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müqayisədə kənd təsərrüfatı üçün daha böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki 
Azərbaycan demək olar ki, tam suvarma əkinçiliyi ölkəsidir. Burada kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalının 80%-dən çoxu suvarılan torpaqların 
payına düşür. Bu isə su resurslarından səmərəli istifadə olunmasım, əlavə 
su mənbələrinin aşkara çıxarılmasını zəruri edir.

Ölkəmizin ərazisində əsas su mənbələri kimi çaylardan, təbii və süni 
göllərdən, qismən isə yeraltı sulardan istifadə edilir. Kənd təsərrüfatını 
suvarma suyu ilə təmin etmək üçün ilk növbədə su itkisinin qarşısı 
alınmalıdır. Bu məqsədlə torpaq mülkiyyətçiləri həm suvarma sistem
lərində, həm də əkin sahələrində baş verən su itkilərinə qarşı mübarizə 
aparmalıdırlar.

Bitkilərin normal inkişafını təmin etmək və daha çox məhsul götür
mək üçün elə aqrotexniki tədbirlər kompleksi (şumlama, səpin, kultiva- 
siya, yemləmə, suvarma və s.) tətbiq etmək lazımdır ki, onlar bir-birini 
tamamlasın və yüksək səmərə versin. Azərbaycan şəraiti üçün bunların 
içərisində şübhəsiz ki, suvarma həlledici əhəmiyyətə malikdir.

Azərbaycan Respublikasında torpaqların, su ehtiyatlarının və atmo
sfer havasının mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirilir və bu məqsəd üçün 
büdcədən vəsait ayrılır. Bunu 8.3 cədvəlindəki məlumatlardan aydın 
görmək olar.

Cədvəl 8.3
A zərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii resurs

larıdan səmərəli istifadə üçün əsas kapitala yönəldilmiş vəsait, min manat

İ l l ə r Cəm i
o cüm lədən

torpaqların
m ühafizəsinə

su ehtiyatlarının  
m ühafizəsinə

atm osfer havası
nın m ühafizəsinə

2000 1722,7 293,2 603,6 825,9

2005 2912,3 98,6 1309,8 1503,9

2006 8879,4 439,4 6838,1 1601,9

2007 55504,6 35650,0 18762,8 1091,8

2008 97885,5 18125,7 78830,2 929,6

2009 105287,3 14004,8 89169,3 2113,2

2010 190007,2 55070,3 134936,9 -

2011 ' 239275,2 49581,8 189693,4 -

2012 339872,1 15657,2 324214,9

1 Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2012. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2012-ci il, s. 358, 2013-cü
il, s. 360.
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8.3 cədvəlindəki məlumatlardan aydın görmək olur ki, ölkəmizdə 
ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii resurslardan səmərəli istifadə edilmə
sinə yönəldilən vəsait ildən ilə artır. Başqa sözlə, 2000-ci ilə nisbətən 
2012-ci ildə bu məqsəd üçün ayrılan vəsait 197,3 dəfə artmışdır.

8.3. Faydalı qazıntı və geoloji-kəşfiyyat işləri statistikası

Faydalı qazıntılar dedikdə, iqtisadiyyatda istifadə olunan üzvü və 
qeyri-üzvi mənşəli təbii minerallar nəzərdə tutulur. Azərbaycan çox 
böyük mineral xammal ehtiyatlarına malik olmaqla, bu sahədə dünyada 
qabaqcıl mövqeyə malikdir. Bu ehtiyatlar arasında əsas yeri neft və qaz 
tutur. Ərazimizin 70%-i neft və qaz cəhətdən perspektivlidir. Hazırda 
ölkəmizdə istifadə olunan neft və qaz yatağının çox hissəsi dənizdədir. 
Azərbaycanda əsas faydalı qazıntı ehtiyatları hasilatının dinamikası öz 
əksini 8.4 cədvəlində tapmışdır.

Cədvəl 8.4
Azərbaycan Respublikasında əsas faydalı qazıntı ehtiyatları hasilatının

dinamikası1

Göstəricilər

İ l l ə r

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
20

00
-c

i i
lə

 n
isb

ət
ən

 
20

12
-c

i i
ld

ə 
%

-lə
N eft hasilatı -m lyn  ton 
cəmi

14,0 22,2 44,5 50,4 50,8 45,6 43,4 3,1
dəfə

o cümlədən:
dənizdə 12,5 20,5 42,7 48,6 49,1 43,8 41,7 3,3

dəfə
quruda 1,5 1,7 L8 1,8 1,7 1,8 1,7 113,3

Qaz hasilatı -  mlyn kub m 5642 5732 16336* 16325* 16673* 16361* 17242 305,6
* - əmtəəlik

Statistikanın bu sahəsinin əsas vəzifələrinə faydalı qazıntı ehtiyatları
nın hərəkətinin, onların kateqoriyalar üzrə ehtiyatı və növlər üzrə 
istifadəsinin, yataqların və bərk faydalı qazıntı ehtiyatları üzrə baş verən

1 Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2012. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2012-ci il, s. 461-462,
2013-cü il, s. 454-455.
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itkinin uçota alınması aiddir. Statistikada faydalı qazıntıların ehtiyatı, 
strukturu və dinamikası öyrənilir, yəni aşkara çıxarılmış yataqlara qiymət 
verilir, onların sənayedə istifadə üçün hazırlıq dərəcəsi, yataqların axtarışı 
və kəşfiyyatı göstəriciləri müəyyən edilir. Statistik müşahidə obyekti isə 
geoloji-kəşfiyyat işlərini aparmaq hüququna malik olan təşkilatlar, 
birliklər, ekspedisiyalar və digər hüquqi şəxslərdir.

Faydalı qazıntı statistikası mineral xammalların geoloji ehtiyat
larının hamı tərəfindən qəbul edilmiş qruplaşdırma əsasında qurul
muşdur: 1) geoloji cəhətdən öyrənilmə dərəcəsi; 2) hasilatın iqtisadi 
cəhətdən məqsədəuyğunluğu; 3) təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi 
dərəcəst; 4) işlənmə dərəcəsi; 5) mənimsənilməyə hazırlıq dərəcəsi. 
Faydalı qazıntı ehtiyatları kəşf olunmuş mineral resursların miqdarına 
görə qiymətləndirilir. Faydalı qazıntılar fiziki vəziyyətlərinə görə duru 
(neft, mineral sular və i.a.), bərk (filiz, kömür, qeyri-fıliz faydalı 
qazıntılar) və qazabənzər növlərə bölünür. Mineral resurslar sənayedə 
istifadə edilməsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

1) yanacaq-energetika resursları (neft, kömür, təbii qaz, torf, uran filizi 
və i.a.);

2) filizlər (əlvan və qara metallurgiyanın xammal bazası -  dəmir 
filizi, molibden, alunit, mis və i.a.);

3) dağ-kimyəvi xammallar (kükürd kolçedanı, daş duz, dolimit, civə, 
barit, mərgümüş və i.a.);

4) qeyri-fıliz faydalı qazıntıları və təbii tikinti materialları (almaz, 
mərmər, qum, çınqıl, gips, bentonit gili, sement xammalı və i.a.);

5) hidrominerallar (mineral və yeraltı içməli sular).
Bununla yanaşı, mineral resurslar ayrı-ayrı növlər üzrə ton və ya m - 

lə də öyrənilir.
Faydalı qazıntı ehtiyatları kəşfolunma və iqtisadi cəhətdən məq- 

sədəuyğunluğuna görə balans və balansarxası ehtiyatlara bolunür.
Faydalı qazıntıların balans ehtiyatı dedikdə, onların mövcud texnika və 
texnologiyalardan istifadə şəraitində hasilatının iqtisadi cəhətdən sərfəli 
olması nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, bu ehtiyatlardan iqtisadiyyatda 40-50 
il və daha çox xammal kimi istifadə edilməsi mümkün olduğuna görə 
oraya investisiya qoyulmasının məqsədəuyğun olması haqqında fikir 
söyləmək olar. Balansarxası ehtiyatalara isə həmin dövrdə istifadə edil
məsi iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun hesab edilməyən (istismar şərai
tinin mürəkkəb və yatağın ehtiyatının kifayət qədər olmaması, qiymətli 
komponentlərin azlığı, emalın mürəkkəbliyi və i.a.) ehtiyatlar aiddir. La
kin bu faydalı qazıntı ehtiyatları gələcəkdə sənayedə istifadə oluna bilər.
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Statistika sənədlərində bərk faydalı qazıntı ehtiyatları geoloji cəhət
dən öyrənilməsi dərəcəsinə görə A, B, C\, C2 və b. kateqoriyalara bölünür 
və bunların arasında kəskin fərqlər olur.

Proqnoz (geoloji) faydalı qazıntı ehtiyatları anlayışı da vardır. 
Geoloji faydalı qazıntı ehtiyatları dedikdə, müəyyən bir ərazidə geoloji 
inkişaf və onun tərkibi haqqında informasiyalara əsasən mineral re
sursların güman olunan həcmi və növləri nəzərdə tutulur. Proqnoz 
məlumatları geoloji-kəşfiyyat işlərinin, xüsusilə də neft və qaz yataq
larının yerinin müəyyən edilməsi məqsədilə axtarış, kəşfiyyat, dayaq 
quyularının qazılmasını şərtləndirir. Ehtiyatın kateqoriyaları, yataqlarm 
yeri, ərazilər və ölkə üzrə ümumilikdə faydalı qazıntı ehtiyatları balansı 
tərtib olunur. Balansın əsas göstəriciləri ilin əvvəlinə olan ehtiyatlar 
(balans və balansarxası ehtiyatlara bölünməklə), il ərzində balans ehti
yatlarının hərəkəti (yəni hasilat, itki, yenidənqiymətləndirmə və s. 
səbəblər nəticəsində onların dəyişməsi) və ilin axırma olan ehtiyatlardır.

Bir çox təbii resurslardan fərqli olaraq faydalı qazıntılar bərpa olunan 
deyildir və buna görə də onlardan səmərəli istifadə olunması üçün itkinin 
azaldılması qayğısına qalmaq lazımdır. İtkinin əmələgəlmə səbəbləri isə 
aşağıdakılardır: 1) yataqlar işləndikdə ehtiyatın bir hissəsinin yerin tə
kindən çıxarılması mümkün olmadıqda, çıxarılmış mineral resursların bir 
hissəsi isə laylarda qaldıqda; 2) faydalı qazıntıların hasilatı zamanı onun 
bütün komponentlərinin çıxarılmasının mümkün olmaması; 3) daşınma 
zamanı itkilərin olması.

Təbii sərvətlərin geoloji cəhətdən öyrənilməsinin ölkə üzrə və regio
nal proqramların işlənib hazırlanmasını, faydalı qazıntı yataqlarından 
kompleks istifadə olunmasını, onların hasilatı üzrə müəssisələrin səmərəli 
yerləşdirilməsini və digər məqsədlərin həyata keçirilməsini təmin etmək 
məqsədilə faydalı qazıntıların yerləşməsinin dövlət kadastrı aparılır. 
Kadastra hər bir yataq üzrə onun tərkibindəki əsas və əldə edilməsi müm
kün olan əlavə komoponentlərin kəmiyyəti və keyfiyyətini səciyyələn
dirən məlumatlar, hər bir yatağın dağlıq-texniki, hidrogeoloji, ekoloji və 
işlənməsinin digər şərtləri, iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi və s. 
daxil edilir.

Faydalı qazıntılarla təminolunma göstəricisi ölkənin, yaxud da regio
nun dayanıqlı inkişaf etdirilməsinin başlıca hərəkətverici qüvvəsidir. Bu 
göstərici mövcud faydalı qazıntı ehtiyatlarının müvafiq dağ-mədən sə
nayesinin inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla işləməkdə və tikilməkdə 
olan, habelə tikilməsi nəzərdə tutulan müəssisələrin tələbatına olan 
nisbəti kimi müəyyən edilir.
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Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı onun resurs potensialı (potensial la
tınca «potentia» sözündən götürülmüşdür və güc deməkdir) ilə sıx
surətdə əlaqədardır. Çünki resurs potensialı, birinci növbədə faydalı qa
zıntı ehtiyatları iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində, bu isə öz növbəsində 
sosial problemlərin həll olunmasında çox mühüm rol oynayır. Ona görə 
də qarşıya qoyulan məqsədin ölkənin malik olduğu potensialla əlaqələn
dirilməsi tarazlı və səmərəli iqtisadiyyat yaradılmasının başlıca problemi 
hesab edilir.

Faydalı qazıntı ehtiyatları təhlil olunduqda və onun haqqında gələcək 
dövr üçün proqnoz hazırlandıqda onlardan hər birinin ayrılıqda nəzərdən 
keçirilməsi məqsədəuyğundur. Bu cür yanaşma ona görə lazımdır ki, 
onun tərkib hissələri arasındakı mütənasibliyin müəyyən edilməsi və op- 
timallaşdırılması bir çox sosial-iqtisadi problemlərin həllinə imkan verə 
bilər.

8.4. Atmosfer havası və xüsusi təbii ərazilərin mühafizəsi statistikası

Müasir dövrdə atmosfer havasınm çirkləndirilməsi İnsanların sağlam
lığına mənfi təsir göstərən ən mühüm amillərdən biri olaraq qalır. 
Atmosferin antropogen çirkləndirilməsi təbii hadisələrlə (qum qasırğası, 
meşə yanğınları və i.a.) çirkləndirmənin ümumi həcmində nisbətən cüzi 
xüsusi çəkiyə malikdir. Lakin buna baxmayaraq çirkləndirmənin bu növü 
bir çox canlı orqanizmlərə, insanların əməkləri ilə у madılan maddi 
qiymətlilərə və onların özlərinə daha çox mənfi təsir göstərir.

Atmosfer havasının mühafizəsi statistikasında müşahidənin obyektinə 
hava hövzəsinin çirkləndirilməsinin stasionarda və hərəkətdə olan mən
bələrinə idarə, müəssisə və təşkilatlar, habelə mənzil-kommunal təsər
rüfatlarının balansında olan qazanxanalar daxildir.

Atmosfer havasının mühafizəsi statistikasında tullantıları kifayət 
qədər səciyyələndirməyə imkan verən göstəricilərdən istifadə olunur. Bu 
zaman isə hər şeydən əvvəl atmosfer havasını çirkləndirən bütün stasio
nar tullantı mənbələrinin miqdarı nəzərə alınır. Bununla yanaşı, yığılmış 
və zərərsizləşdirilmiş maddələrin faktiki həcmi də müəyyən edilir. Lakin 
təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, texnoloji layihəyə uyğun olaraq istehsal 
prosesində xammal və yarımfabrikat kimi istifadə olunan maddələr 
nəzərə alınmır. Toplanmış və zərərsizləşdirilmiş maddələrin ümumi həc
mindən onun istifadəyə yararlı hissəsi ayrılır ki, bunların da xüsusi çəkisi 
təqribən 50%-ə bərabər olur. Yerdə qalan hissəsi isə «dəfn» edilir. 
Atmosfer havasını çirkləndirən tullantıların ümumi həcmi ilə yanaşı, həm
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də atmosferə atılmış bərk, qazaoxşar və maye halında olan maddələr, 
onlardan kükürd anhidridi (S02), karbon oksidi (СО), azot oksidləri 
(N 02), habelə hər nəfərə və ərazinin hər km2-nə düşən çirkləndirmə 
göstəriciləri də müəyyən edilir.

Məlum olduğu kimi, nəqliyyat, xüsusilə də avtomobil nəqliyyatı 
atmosfer havasına mənfi təsir göstərir. Ölkəmiz üzrə atmosfer 
havasının çirkləndirilməsinə nəqliyyatın “töhfəsi” 40-50%-ə, iri şəhər
lərdə isə təqribən 80-90%-ə bərabərdir. Nəqliyyatın atmosfer havasının 
çirkləndirilməsinə təsiri aşağıdakı metodların köməyi ilə müəyyən edilə 
bilər: 1) hesabat dövründə ayrı-ayrı avtomobil və avtobus növlərinin 
getdikləri ümumi məsafə (km-lə), yaxud da istifadə edilmiş yanacağın 
miqdarı; 2) konkret nəqliyyat növü üzrə gedilmiş bir kilometr məsafəyə, 
yaxud da sərf edilmiş dizel yanacağı və ya benzinin bir litrinə görə 
tullantının orta miqdarı; 3) avtomobillərin «yaşını» (istismar müddətini) 
və texniki vəziyyətini əks etdirən müxtəlif düzəliş əmsalları; 4) avto
mobillərin istismar olunduğu təbii-iqlim şəraiti və digər spesifik cəhətlər.

Hava hövzəsinə kütləvi təsir göstərən amillərdən biri də sənayedə, 
nəqliyyatda və iqtisadiyyatın digər sahələrində baş verən qəzalar, habelə 
neftin və qazm hasilatı zamanı quyulardan nəzarət edilməsi mümkün 
olmayan tullantılar nəticəsində ətraf mühitin çirkləndirilməsidir. Çirklən- 
dirmənin mənbələri üzrə yol verilməsinə icazə verilən çirkləndirmə 
normaları müəyyən edilir. Statistikada atmosferin qorunması ilə əlaqədar 
aşağıdakı tədbirlər də nəzərə alınır: atmosferə buraxılan tullantılardan 
alman qazların zərərsizləşdirilməsinə xidmət edə bilən cihaz və qurğu
ların istifadəyə verilməsi; aztullantılı və qapalı texnologiyaların işlənib 
hazırlanması və tətbiqi; mövcud təmizləyici qurğuların yenidən qurulması 
və səmərəliliyinin yüksəldilməsi; avtomobil nəqliyyatında az zəhərləyici 
qazlar buraxan yanacaqdan istifadə edilməsi və digər göstəricilər.

Aydın məsələdir ki, atmosefr havasının mühafizəsi ilə əlaqədar təd
birlərə canlı əmək, elektrik enerjisi, xammal, yanacaq və s. sərf olunur. 
Cari xərclərə hava hövzəsinin mühafizəsi üzrə toz-qaz təmizləyici qurğu 
və tikililərin istismarı və onlara xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar xərclər, 
kənar təşkilatların tullantıların azaldılması üçün göstərdikləri xidmətlərin 
haqqının ödənilməsi və s. daxildir. Atmosfer havasının mühafizəsi statis
tikasının məlumatları sahə, ərazi, sənaye mərkəzləri, yaşayış məntəqələri 
üzrə ümumiləşdirilir və təhlil olunur.

Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər dedikdə, xüsusi elmi, mə
dəni, estetik əhəmiyyətə malik olan, sağlamlığın təmin olunmasına xid
mət edən, qismən və ya tamamilə təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılmış və
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xüsusi mühafizə rejimi müəyyən edilmiş torpaq sahələri, su və onun üzə
rindəki hava məkanı nəzərdə tutulur. Bunların hamısı ümumi torpaq 
fondunun bir hissəsidir. Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilərin xüsusiy
yətləri və onları idarə edən təbiəti mühafizə təşkilatlarının statusu nəzərə 
alınmaqla həmin ərazilərin aşağıdakı kateqoriyaları bir-birindən fərqlən
dirilir: dövlət təbii qoruqları, milli parklar, təbii parklar, təbiət abidələri, 
nəbatat və botaniki bağlar, müalicə-sağlamlıq ocaqları, kurortlar, akva
toriyalar və i.a.

Qoruqlar dedikdə, təbii kompleksin saxlanması və öyrənilməsi məq
sədilə təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılmış unikal, coğrafi zona üçün 
nümunə ola bilən ərazi nəzərdə tutulur. Qoruqların məqsədi həm də 
qiymətli bitki və heyvanların bərpa edilməsidir. Qoruqlar obrazlı ifadə ilə 
desək, flora və faunanın təbii “sığınacaq” yeridir.

Qoruqların resursları (bitki, heyvan, torpaq, su və i.a.) təsərrüfat 
fəaliyyətindən çıxarılır. Qoruq ərazilərində balıq tutmağa, təşkilatlar, 
yaxud da ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən bağ evlərinin, istirahət və turist 
bazalarının, anbar, kommunal-məişət binalarının tikintisinə, kəşfiyyat 
işləri və faydalı qazıntıların çıxarılmasına, təbiətin təbii-bioloji əlaqələrini 
pozan digər fəaliyyətlə məşğul olmağa icazə verilmir.

“İnsan və biosfera” beynəlxalq əməkdaşlıq proqramına uyğun olaraq 
bir sıra ölkələrdə biosfera qoruğu yaradılmışdır. Bu qoruqlarda təbii pro
seslər haqqında fasiləsiz və məhdudiyyətsiz müşahidə nəticəisində əldə 
edilən informasiyadan, nəinki təkcə həmin ölkədə, həm də digər ölkələrdə 
müəyyən təbii zonaların formalaşdırılması üçün istifadə olunur. Dövlət 
təbii biosfera qoruqları dövlət təbii qoruqlar statusuna malik olur.

Təbii milli parklar dedikdə, tipik, yaxud da nadir təbii-landşaft xü
susiyyətlərinə malik olan və əhalinin istirahətinin, turizm və ekskursi
yaların təşkili üçün istifadə olunan xüsusi ekoloji, tarixi və estetik qiyməti 
ilə seçilən ərazi sahəsi nəzərdə tutulur. Milli parklarda, bir qayda olaraq 
mütləq və nisbi qoruq rejimli zonalar, başqa sözlə, xüsusi mühafizə 
edilən təbii sahələr nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Respublikasında qoruqlar və milli parklar haqqında 8.5 
cədvəlindəki məlumatlara əsasən daha aydın təsəvvür əldə etmək olar.

Cədvəlin məlumatlarından aydın olur ki, 1995-ci ilə nibbətən 2013- 
cu il yanvarın 1-nə ölkəmizdə qoruqların sayının 21,4% azalmasına 
baxmayaraq onların sahəsi 8,8% artmışdır. Milli parkların sayı isə 2000- 
ci ilə nisbətən 2013-cü illə müqayisədə 9 dəfə, onların sahəsi isə əhəmiy 
yətli dərəcədə artmışdır.
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Cədvəl 8.5
Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qoruqlar 

və milli parklar (ilin əvvəlinə)1

Göstəricilər
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M illi parkların 
sayı 1 6 8 8 8 8 8 9 _

Onların sahəsi, 
min ha 0,07 117,0 233,6 296,0 295,9 310,5 310,5 322,3 -

Təbiət abidələri unikal, ekoloji, elmi, mədəni, estetik cəhətdən olduq
ca qiymətli və bənzəri olmayan təbii komplekslərdir. Bu kateqoriyaya 
həmçinin təbii və süni mənşəli obyektlər də daxildir. Təbiət abidələri 
beynəlxalq, ölkə və yerli əhəmiyyətli ola bilər.

Nəbatat parkları və botaniki bağlara təbiəti mühafizə müəssisələri da
xildir. Bunların əsas vəzifəsi bitki aləminin rəngarəngliyini qoruyub sax
lamaq və daha da zənginləşdirmək, habelə elmi, tədris və maarifləndirici 
tədbirləri həyata keçirmək məqsədilə xüsusi bitki kolleksiyası yaratmaqdan 
ibarətdir. Ayrı-ayrı təbii landşaft kompleksləri və unikal, dini, elmi-tarixi 
və ekoloji-mədəni əhəmiyyətli təkrar istehsalı mümkün olmayan təbii 
obyektlər də dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu komplekslər və 
obyektlər bənzərsiz olduqlarına görə təbiət abidələri adlanır. Bunlara 
təbii mühitin əlahiddələşmiş obyektləri (şəlalələr, dağ zirvələri, ağaclıqlar, 
buzlaqlıq və i.a.), habelə çox da böyük olmayan (adətən 100 hektardan çox 
olmayan) unikal təbii ərazilər misal ola bilər.

Müalicə-sağlamlıq yerlərinə təbii resurslara müalicənin təşkili üçün 
yararlı olan ərazilər (akvatoriyalar) -  mineral suların, müalicə əhəmiy
yətli palçıqların, çimərliklərin, digər təbii obyektlərin əraziləri (tutduqları 
sahə) aiddir. Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilərin bir çoxu üçün

1 Mənbə: Azərbaycanın Statistik göstəriciləri 2007, s. 321; 2011, s. 369; 2013-cü il, s. 367.
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aşağıdakılar səciyyəvidir: 1) mühafizə turizmin və ekskursiyaların təşkili 
imkanları ilə əlaqələndirilir (lakin fəaliyyət göstərmək qadağan olun
maqla); 2) dağıdıcı və ya zədələndirici hallara yol verilmir.

Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər statistikası onların dinamika
sına və strukturuna xarakteristika verir, nadir və nəsli kəsilməkdə olan 
bitki və heyvan növlərinin mövcudluğunu, onların qorunub saxlanması və 
təkrar istehsalı ilə əlaqədar biotexniki tədbirləri öyrənir. Təbii obyektlərin 
statistik xarakteristikasına dair məlumatları həyata keçirilən müşahidə 
sənədlərindən, torpaq və meşə fondlarının siyahıyaalınma materialların
dan götürmək olar. Bu məlumatlardan xüsusi mühafizə olunan ərazi
lərin dövlət kadastrının aparılması üçün istifadə edilir. Dövlət ka
dastrında bu ərazilərin statusu, coğrafi mövqeyi və sərhədləri, xüsusi 
mühafizə rejimi, istifadəçilər, ekoloji -  maarifləndirici, elmi, iqtisadi, 
tarixi və mədəni qiymətlilər haqqmda məlumatlar öz əksini tapır. Xüsusi 
mühafizə olunan ərazilərin dövlət kadastrının uçotu təbii-qoruq fondunun 
vəziyyətini qiymətləndirmək, həmin ərazinin inkişaf perspektivlərini 
müəyyən etmək, müvafiq rejimə riayət olunması üzərində dövlət nəzarə
tinin səmərəliliyini yüksəltmək, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişa
fını planlaşdırarkən onları nəzərə almaq məqsədilə aparılır.

Təbiət hadisələrinin və xüsusi mühafizə olunan ərazilərin hərtərəfli 
təhlili, vəhşi heyvanların və yabanı bitkilərin həyatının öyrənilməsi, 
ekologiyanın inkişaf etdirilməsi və qorunması, təbii resursların qorunması 
və səmərəli istifadə edilməsi metodlarının işlənib hazırlanması üçün geniş 
və qiymətli material əldə edilməsinə imkan verir.

Nəticə

- dünya iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etməsi bir sıra qlobal prob
lemlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Nəticədə ətraf mühit çirklənir, 
onun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi zəruri olur;

- təbii ehtiyatlar tükənməz deyildir, dünyada onların ehtiyatı məhdud
dur. Odur ki, onlardan qənaətlə istifadə edilməlidir. Bunun aktuallığı həm 
də istehsalın dayanıqlı inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi ilə əlaqədardır;

- ətraf mühit anlayışına insanların həyat fəaliyyətlərinə birbaşa, yaxud 
da dolayısı ilə təsir göstərən hər şey aiddir. “Ətraf mühit”, “təbii ətraf 
mühit”, “təbii ətraf mühitin mühafizəsi” anlayışları vardır;

- torpaqdan iqtisadiyyatın bütün sahələrində istifadə edilir və o, 
əvəzolunmaz investisiya əmtəəsidir. Torpaq fondu bir sıra kateqoriyalara

185



bölünür;
- torpaq fondu müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir. Bunlara 

torpaqların iqtisadi təyinatlarına, sahələr, torpağın üst qatı, keyfiyyət tər
kibi, çirklənmə dərəcəsi və s. aiddir;

- torpaq fondunun tərkibində daim dayişikliklər baş verir, bunların 
hər biri mütləq göstəricilərlə ifadə olunur, onlar nəzərə alınmaqla torpaq 
fondu balansı tərtib edilir;

- meşə resursları təbii ətraf mühitin başlıca tərkib hissələrindən biri 
olmaqla, torpağın oksigen və hidrogen balansının səviyyəsini müəyyən 
edir, bir sıra kimyəvi elementlərin bioloji dövranına təsir göstərir, səna
yenin bir çox sahələri üçün xammal mənbəyidir, iqlim şəraitinə, atmos
ferdə havanın dövr etməsinə, torpaqda nəmliyə təsir etməklə sanitariya- 
gigiyena əhəmiyyətinə malikdir;

- meşə yanğınlarını ifadə edən bir sıra göstəricilərdən istifadə edilir. 
Bu göstəricilər inzibati və iqtisadi rayonlar, habelə ölkə üzrə bütövlükdə 
ümumiləşdirilə bilər;

- müasir dövrdə su resursları istehsalın yerləşdirilməsi və inkişaf 
etdirilməsinin başlıca amillərindən biridir. Təbii sərvətlərlə zəngin olan 
Azərbaycan Respublikasında su resursları məhduddur. Bu, ölkəmizdə 
təbii-iqlim potensialının tam mənimsənilməsinə mane olur;

- Azərbaycan çox böyük mineral xammal ehtiyatlarına, bu sahədə 
dünyada qabaqcıl mövqeyə malikdir;

- faydalı qazmtı statistikası mineral xammalların geoloji ehtiyatlarının 
hamı tərəfindən qəbul edilmiş qruplaşdırma əsasında qurulmuşdur. Mine
ral ehtiyatlar qruplaşdırılarkən onlardan sənayedə istifadə edilməsinin 
xarakteri nəzərə almır;

- faydalı qazıntı ehtiyatları kəşfolunma və iqtisadi cəhətdən məqsə- 
dəuyğunluğuna görə balans və balansarxası ehtiyatlara bölünür;

- faydalı qazıntılarla təminolunma göstəricisi ölkənin, yaxud da 
regionun dayanıqlı inkişafının ən mühüm hərəkətverici qüvvəsidir;

- müasir dövrdə atmosfer havasının çirkləndirilməsi insanların 
sağlamlığı üçün təhlükə mənbəyidir. Odur ki, bütün dünyada, o cümlədən 
ölkəmizdə bu sahədə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Atmosfer havasına 
isə müxtəlif amillər təsir edir;

- xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər də mövcuddur. Bunlara dövlət 
təbii qoruqları, milli parklar, təbii parklar, təbiət abidələri, nəbatat və 
botaniki bağlar, müalicə-sağlamlıq ocaqları, kurortlar, akvatoriyalar və s. 
daxildir.
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Təhlil üçün suallar

- qlobal iqtisadi problemlərin meydana çıxması səbəbləri hansılardır;
- ətraf mühitin mühafizəsi probleminə diqqətin artması nə ilə 

əlaqədardır;
- ətraf mühit anlayışına necə xarakteristika vermək olar;
- “təbii ətraf mühit” anlayışı dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- təbii ehtiyatlar və təbii ətraf mühitin mühafizəsi statistikasının 

obyektinə nələr daxildir;
- statistikanın bu sahəsi hansı vəzifələri yerinə yetirir;
- torpaq resursları dedikdə nə başa düşülür;
- mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq torpaq resursları hansı 

kateqoriyalara bölünür;
- beynəlxalq qaydalara görə torpaq fondu necə təsnifləşdirilir;
- torpaqların kadastr qiymətləndirilməsi nə deməkdir;
- meşə resurslarının insan cəmiyyətinin inkişafında nə kimi əhə

miyyəti vardır;
- meşə fondu dedikdə nə başa düşülür;
- meşə boniteti nə deməkdir;
-meşə yanğınlarını ifadə edən göstəricilər hansılardır;
- istehsalın yerləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsində su resurslarının 

nə kimi əhəmiyyəti vardır;
- Cənubi Qafqazda Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarını necə qiymət

ləndirmək olar? Ölkəmizin ərazisində əsas hansı su mənbələrindən isti
fadə edilir;

- faydalı qazıntı və kəşfiyyat işləri statistikası hansı vəzifələri yerinə 
yetirir;

- mineral resurslar necə qruplaşdırılır;
- balans və balansarxası faydalı qazıntı ehtiyatları nə deməkdir və 

onlar necə təsnifləşdirilir;
- atmosfer havası dedikdə nə nəzərdə tutulur və bununla əlaqədar 

olaraq hansı göstəricilərdən istifadə edilir;
- xüsusi mühafizə olunan ərazilər dedikdə nə nəzərdə tutulur, onlara 

necə xarakteristika vermək olar.
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IX FƏSİL

ƏHALİNİN HƏYAT SƏVİYYƏSİ STATİSTİKASI

9.1. Əhalinin həyat səviyyəsini ifadə edən göstəricilər

İqtisadi ədəbiyyatda “əhalinin həyat səviyyəsi” anlayışından geniş 
istifadə olunur. Lakin bu göstərici hamı tərəfindən eyni mənada başa 
düşülmür və deməli, ona müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu, özünü hər 
şeydən əvvəl həyat səviyyəsi anlayışına daxil edilmli olan göstəricilərin 
siyahısında göstərir. Bu göstəricinin müəyyən olunması ilə əlaqədar geniş 
yayılmış fıkirlərdn biri ondan ibarətdir ki, həyat səviyyəsi dedikdə hər b ir 
ayrıca fərdin, ailənin, yaxud da əhalinin sosial qrupunun sərəncamında 
olan əmtəə və xidmətlərin toplusu nəzərdə tutulur. Bu zaman həyat 
səviyyəsinin ən mühüm göstəricisi kimi ev təsərrüfatlarının özlərinə 
lazım olan əmtəələri, xidmətləri və müxtəlif aktivləri satın almağa imkan 
verən gəlirlərin kəmiyyəti əsas götürülür. Əhali öz gəlirlərindən adətən 
özlərinin yaşamaları üçün lazım olan istehlak mallarının satın alınması və 
yığım üçün istifadə edir. Yığımdan isə maliyyə aktivlərinin və əmlakın 
(mənzil, torpaq və i.a.) satın alınması üçün istifadə olunur ki, bunlara 
sahib olmağın özü də həyat səviyyəsinə müsbət təsir göstərir.

Həyat səviyyəsi istehlakın həcmi və quruluşunu, əməyin iqtisadi və 
sosial şəraitini, xidmət sahələrinin inkişafını, işdənkənar və asudə vaxtın 
strukturunu, xüsusi mülkiyyətin əhatə dairəsini, mədəni, təbii və digər 
qiymətlilərdən istifadə üçün mövcud imkanları, ekoloji təhlükəsizliyin 
səviyyəsini əks etdirir, əhalinin yemək şeyləri, paltar, ayaqqabı, mənzil və 
şairələrlə təminolunma dərəcəsini göstərir. Bu, həyat səviyyəsi kateqori
yasının geniş mənada məzmununu ifadə edir. Məhdud mənada həyat 
səviyyəsi dedikdə isə gəlirlərin həcmi, habelə iqtisadi nemət və xid
mətlərin faktiki istehlakı nəzərdə tutulur. Həyat səviyyəsi kəmiyyətcə 
ayrı-ayrı məhsul növləri üzrə natura ifadəsində (məsələn, hər nəfərə 
düşən polad, prokat, elektrik enerjisi, avtomobil, kimyəvi lif, əsas qida 
məhsulları -  taxıl, ət, süd, kartof, şəkər, tərəvəz, meyvə və i.a.), ümumi 
şəkildə isə dəyər formasında (məsələn, hər nəfərə düşən ümumi daxili 
məhsul, milli gəlir, milli sərvət və i.a.) müəyyən olunur. Cəmiyyət üzrə 
orta həyat səviyyəsi göstəriciləri ilə yanaşı, ayrı-ayrı sosial qruplar üzrə 
belə hesablamalar aparılır ki, bu da onlara müqayisəli xarakteristika 
verməyə imkan yaradır. Həyat səviyyəsinin yüksəlməsi və ya aşağı 
düşməsi haqqında isə onun dinamikası və tələbata uyğun gəlib-
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gəlməməsinə dair məlumatlar əsasında mühakimə yürütmək olur. Həyat 
səviyyəsinin dinamikası əhalinin gəlirləri, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulla
rının istehlakı, asudə vaxt, ümumi əmək məsrəflərində mexanikləşdiril- 
miş sahələrdə sərf olunan əməyin xüsusi çəkisi və b. göstəricilərin kö
məyilə müəyyən edilir.

Əhalinin həyat səviyyəsini xarakterizə edən vahid ümumiləşdirici 
göstərici olmadığına görə onu təhlil etmək üçün aşağıdakı qruplarda 
birləşdirilmiş göstəricilərdən istifadə olunur:

- əhalinin gəlirləri göstəriciləri;
- əhali tərəfindən iqtisadi nemətlərin satın alınmasına sərf olunan və 

onların istehlakı göstəriciləri;
- qənaət (yığım);
- yığılmış (toplanmış) əmlak və əhalinin mənzillə təmin olunması 

göstəriciləri;
- əhali gəlirlərində fərq, yoxsulluğun səviyyəsi və həddi göstəriciləri;
- sosial-demoqrafik göstəricilər;
- əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirici 

göstəriciləri.
Bu göstəricilər sosial-iqtisadi statistikanın ümumi göstəricilər sistemin

də xüsusi yer tutur. Çünki onların çoxundan iqtisadiyyatın ümumi vəziy
yətinə xarakteristika vermək, ölkələrin beynəlxalq miqyasda müqayisəsini 
aparmaq, sosial-iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərini müəyyən etmək 
üçün istifadə olunur.

Lakin yuxarıda göstərilən müxtəlif qruplardakı göstəricilər onların 
daha çox kəmiyyət tərəfini əks etdirir. Əhalinin həyat səviyyəsinə keyfiy
yət xarakteristikası vermək üçün isə sosial statistikanın göstəricilərindən 
istifadə etmək lazımdır. Onlar həyatın “keyfiyyəti” haqqında daha düzgün 
təsəvvür verir. Bu göstəricilərə demoqrafiya statistikasının göstəriciləri, 
sağlamlığın vəziyyəti və qorunması, istehlak olunan qida məhsullarının 
keyfiyyəti və strukturu, savadlılıq səviyyəsi, təhsil və mədəniyyət sfe
rasının vəziyyəti, mənzil şəraiti, onun rahatlığı və i.a. daxildir. Bu göstəri
cilərdən beynəlxalq statistika işləri təcrübəsində əhalinin rifahına 
xarakteristika vermək üçün istifadə olunur. Onlardan bəziləri hətta həyat 
səviyyəsinin ümumiləşdirici göstəricisi hesab oluna bilər. Bunlara 
“körpə ölümü”, “doğulanda gözlənilən orta ömür uzunluğu” göstə
ricilərini misal göstərmək olar. Sosial-iqtisadi statistikada hər nəfərə 
düşən ümumi daxili məhsul göstəricisi ilə yanaşı, həmin göstəricilər də 
ümumiləşdirici göstərici hesab olunur.

Əhalinin həyat səviyyəsini ifadə edən göstəricilər sistemində bəzi
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göstəricilər (məsələn, gəlirlər, istehlak və s.) təhlil aparmaq üçün ç o x  
böyük əhəmiyyətə malik olsalar da, onlar öyrənilən kateqoriyanın bütün 
cəhətlərini əhatə etmir. Bununla əlaqədar olaraq xüsusi ədəbiyyatda həyat 
səviyyəsini ifadə edən vahid ümumiləşdirici göstəricinin hesablanması 
imkanları və onun məqsədəuyğunluğu haqqında məsələ gündəlikdən 
düşmür. Mütəxəssislərin çoxu belə bir göstəricinin müəyyən olunacağına 
nikbinliklə yanaşırlar. Bunun üçün əsas da vardır. Məsələn, bir neçə ild ir  
ki, BMT çərçivəsində insan inkişafı indeksi hesablanır. Bu, ümumiləş
dirici göstərici hesab olunsa da onun bir sıra nöqsanları da vardır.1

9.2. Ev təsərrüfatlarının gəlirləri göstəriciləri

Azərbaycan Respublikasında statistika işləri təcrübəsində m illi 
hesabat sistemindən istifadə etmək məqsədilə gəlirlərin əmələ gəlməsi, 
bölgüsü və yenidən (təkrar) bölgüsü prosesini özündə əks etdirən gös
təricilərin hesablanmasının konseptual əsaslarını nəzərdən keçirmk üçün 
müəyyən zaman kəsiyi lazım gəlmişdir. 1993-cü ildə MHS-nin b u  
bölümünə daxil edilən göstəricilərin hesablanması üçün nəzəri əsas kim i 
ingilis iqtisadçısı C.Hiks tərəfindən irəli sürülən gəlir göstəricisindən 
istifadə edilmişdir. C.Hiksə görə gəlir dedikdə müəyyən dövr ərzində 
təsərrüfatçılıq edən subyektin özünün xüsusi kapitalının azalmaması 
şərtilə istehlaka sərf edilməsi mümkün olan maksimum məbləğ 
nəzərdə tutulur.2 C.Hiksin konsepsiyasına uyğun olaraq ev təsərrüfatları 
üzrə aşağıdakı gəlir göstəriciləri hesablanır:

- ilkin gəlirlər;
- sərəncamda qalan gəlirlər;
- sərəncamda qalan təshih edilmiş gəlirlər.
Ev təsərrüfatlarının ilkin gəlirləri dedikdə iqtisadiyyatın bu bölmə

sində əlavə dəyərin ilkin bölgüsü nəticəsində əldə edilən gəlirlər -  əməyin 
ödənilməsi, qarışıq gəlirlər, mülkiyyətdən əldə olunan xalis gəlir, həm
çinin mənzil sahibinin şəxsi istehlak üçün göstərdiyi xidmətlərdən əldə 
edilən mənfəət nəzərdə tutulur. Mülkiyyətdən əldə olunan gəlirlərdən 
müxtəlif ödəmələr çıxıldıqdan sonra yerdə qalan gəlir xalis gəlir adlanır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, əməyin ödənilməsi göstəricisinə muzdlu işçilərin 
əmək haqqı və işverənlər tərəfindən sosial sığortaya ödəmələr daxildir.

Ölkə rezidentlərinin ilkin gəlirləri onların xarici ölkələrdən əldə

1 Bu barədə mövzunun 6-cı yanmfəslində bir qədər ətraflı bəhs olunur.
2 Bu barədə dərsliyin birinci hissəsinin X fəslində ətraflı bəhs olunmuşdur.
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etdikləri əmək ödənişlərini və mülkiyyətdən əldə olunan gəlirlərini əhatə 
edir. Lakin digər ölkələrin rezidentlərinin hesablama aparılan ölkədə 
mülkiyyətdən və əməyin ödənilməsindən əldə etdikləri gəlirlər ona daxil 
edilmir. İlkin gəlirlər onların bölüşdürülməsi hesabında qeyd edilir. Bu 
hesabın tarazlaşdırım (balanslaşdırıcı) maddəsi ilkin gəlirlərin qalığıdır. 
Ölkə əhalisinin həyat sviyyəsini öyrənərkən yalnız onun rezidentləri 
tərəfindən əldə edilmiş ilkin gəlirlər nəzərə alınmalıdır. Bu, müəyyən 
dövr ərzində bazar qiymətləri ilə əldə edilən milli gəlir deməkdir.

Ev təsərrüfatları bütün ilkin gəlirlərdən bilavasitə istehlak və ya 
yığım (qənaət) üçün istifadə edə bilməzlər. Onun bir hissəsi gəlirlərə və 
mülkiyyətə görə vergi, sosial sığortaya məcburi ayırmalar, hədiyyə, 
cərimə, könüllü üzvlük haqqı və s. formasında iqtisadiyyatın digər sahə
lərinə verilə bilər. Digər tərəfdən, ev təsərrüfatları da öz növbəsində 
iqtiadiyyatm digər bölmələrindən cari transfertlər -  sosial xarakterli 
ödənişlər (pensiyalar, təqaüdlər, yardımlar və i.a.) -  alırlar.

Cari transfertlərin qalığı qədər təshih olunmuş ilkin gəlirlər ev 
təsərrüfatlarının sərəncamında qalan gəlirini əmələ gətirir və aşağıdakı 
düsturla hesablanır:

SQG = IG + Д CTQ

Burada: SQG -  ev təsərrüfatlarının sərəncamında qalan gəlirləri; İG -  
ev tsərrüfatlarmm əldə etdikləri ilkin gəlirlərin qalığı; Ä CTQ -  iqtisadiy
yatın digər bölmələrindən alınmış və onlara verilmiş cari transfertlərin 
fərqi kimi müəyyən olunan cari transfertlərin qalığı deməkdir.

Xaricdən alınmış və xaricə verilmiş cari transfertlərin qalığı nəzərə 
alınmaqla hesablanan milli gəlir sərəncamda qalan milli gəliri göstərir. 
Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsini və iqtisadiyyatın vəziyyətini kompleks 
şəkildə təhlil edərkən milli gəlirlə yanaşı, bu makroiqtisadi göstəricidən 
də istifadə etmək olar. Ev təsərrüfatları sərəncamında qalan gəlir hesabına 
son istehlak xərclərini həyata keçirir, sərəncamda qalan gəlirlə son 
istehlak xərcləri arasındakı fərq isə həmin bölmənin yığımını (qənaətini) 
əmələ gətirir.

Lakin ev təsərrüfatlarına nəinki pul, həm də natura formasında ödə
nişlər (səhiyyə, təhsil, mədəniyyət müəssisələrinin pulsuz xidmət göstər
mələri formasında) həyata keçirilir. Sosial transfertlər adlandırılan bu 
daxilolmaları sərəncamda qalan gəlirin üzərinə gəldikdə ev təsər
rüfatlarının təshih olunmuş sərəncamda qalan gəliri alınır:
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SQTOG = SQG + CT

Burada: SQTOG -  sərəncamda qalan təshih olunmuş gəlir; CT- ev tə 
sərrüfatlarına xidmət edən dövləti idarəetmə orqanları və qeyri-kom
mersiya təşkilatlarından ev təsərrüfatlarının natura formasında aldıqları 
cari transfertlər deməkdir.

Ev təsərrüfatlarının təshih olunmuş sərəncamda qalan gəliri alınmış 
sosial transfertlər nəzərə alınmaqla onların son istehlakının həcmini dəqiq 
müəyyən etməyə imkan verir. Dəqiqləşdirilmiş bu göstəriciyə ev təsər
rüfatlarının faktiki son istehlakı deyilir. Beləliklə, əhalinin həyat 
səviyyəsini qiymətləndirmək və onun dinamikasını təhlil etmək üçün 
hazırda yuxarıda nəzərdən keçirilən göstəricilər içərisində ev təsər
rüfatlarının sərəncamında qalan təshih olunmuş gəlir göstəricisi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan Respublikasının statistika işləri təcrübəsində özlərinin 
iqtiadi məzmunlarına görə yuxarıda adları çəkilən göstəricilərə daha ya
xın olan pul gəlirləri göstəricisi hesablanır. Bu gəlirlər ev təsərrüfatlarının 
əvvəlki illərdə toplanmış vəsaitdən istifadə etmədən öz xərclərini ödə
mələrini və yığım yaratmaları üçün malik olduqları pul vəsaitindən, borc 
və kreditlərdən ibarətdir. Ev təsərrüfatlarının pul gəlirlərinə onların 
istehsal fəaliyyətindən, mülkiyyətdən və təkrar (yenidən) bölgü əməliy
yatları nəticəsində əldə etdikləri gəlirlər daxildir. Həm də bu zaman 
yalnız pul formasında həyata keçirilən yenidənbölgü (təkrar) əməliyyat
ları nəzərə almır (buraya ev təsərrüfatlarının natura ifadəsində aldıqları 
cari transfertlər daxil edilmir).

Statistika işləri təcrübəsində ev təərrüfatlarının pul gəlirləri onların 
sərf etdikləri xərclər və həmin dövrdə maliyyə aktivlərinin dəyişməsi 
nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Maliyyə aktivlərinin dəyişməsinə 
(artması və ya azalması) xaricdəki hesablardakı pul vəsaitinin, əhalinin 
əlində olan qiymətli kağızların və xarici valyutaların satın alınmasına sərf 
etdiyi pul və kreditlər üzrə borclar daxildir. Azərbaycan Respublikası 
əhalisinin gəlirləri 2000-ci ildə 3136,9 mln.manat olduğu halda, 2012-ci 
ildə 30618,7 mln.manat təşkil etmiş və ya 9,8 dəfə artmışdır. 2000-2012- 
ci illərdə əhali gəlirlərinin strukturunda baş verən dəyişikliklər haqqında
9.1 cədvəldəki məlumatlara əsasən daha aydın təsəvvür əldə etmək olar.

Cədvəlin məlumatlarından aydın olur ki, 2000-ci ilə nisbətən 2012-ci 
ildə işçilərə əmək ödənişləri 8,7 dəfə, sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə 
edilən gəlirlər 10,1 dəfə, mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər 243,7 dəfə, 
alınmış cari və əsaslı transfertlər isə 4,5 dəfə artmışdır.
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C ə d v ə l  9 .1
Azərbaycan Respublikasında əhali gəlirlərinin dinamikası və quruluşu

(mln. manat)1

Göstəricilər İ l l ə r
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

İlk in  g ə lir lə r 3 1 3 6 ,9 6 3 9 4 ,2 1 6 9 7 9 ,5 1 8 6 3 3 ,1 2 2 1 2 6 ,5 2 6 8 6 1 ,9 3 0 6 1 8 ,7
O  c ü m lə d ə n  
İ ş ç ilə r ə  ə m ə k  
ö d ə n iş lə r i 1 0 2 1 ,1 2 9 5 4 ,8 5 8 7 1 ,7 5 9 3 1 ,1 7 0 2 7 ,3 8 0 2 0 ,0 8 9 0 2 ,2
S a h ib k a r lıq  fə a l iy y ə 
tin d ən  ə ld ə  e d ilə n  
g ə lir lə r 2 1 1 4 ,4 3 4 3 2 ,6 1 0 8 8 1 ,3 1 2 4 5 7 ,5 1 4 7 2 5 ,0 1 8 5 4 3 ,9 2 1 3 7 5 ,3
M ü lk iy y ə td ə n  ə ld ə  
e d ilə n  g ə lir lə r 1 ,4 6 ,8 2 2 6 ,5 2 4 5 ,1 3 7 4 ,2 2 9 8 ,0 3 4 1 ,2
A lın m ış  c a r i v ə  ə sa s lı  
tra n s fer tlər 9 1 0 ,4 1 6 6 9 ,4 3 7 5 5 ,9 3 7 6 2 ,4 3 4 8 0 ,5 3 6 6 2 ,7 4 1 0 5 ,2
C əm i 4 0 4 7 ,3 8 0 6 3 ,6 2 0 7 3 5 ,4 2 2 3 9 6 ,1 2 5 6 0 7 ,0 3 0 5 2 4 ,6 3 4 7 2 3 ,9

Ümumiyyətlə götürdükdə əhalinin gəlirlərinin formalaşmasının 
bütün ölkələr üçün səciyyəvi olan əsas mənbələri aşağıdakılardır:
l)istehsalda sərf olunan əməyin müqabilində əldə edilən gəlirlər (əmək 
haqqı, mükafat və i.a.); 2)sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər 
(mənfəət); 3)əmək sərf edilməsindən asılı olmayaraq sosial gəlirlər 
(ailələrə verilən müxtəlif təyinatlı müavinətlər, sosial sığorta ödəmələri, 
pensiya, yardım və i.a.); 4)mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlər (banklarda 
saxlanılan əmanətlərə görə ödənilən faiz məbləği, istiqrazlar, lotereyalar 
üzrə uduşlar, renta və s.).

Bütün bu gəlirləri iki qrupda birləşdirmək olar: 1) əmək sərfi və 
sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər (əmək haqqı, mənfəət, 
mükafat və i.a.); 2) qeyri-əmək gəlirləri (qanuni yolla əldə edilən 
dividend, ayrı-ayrı maliyyə təşkilatlarında saxlanılan əmanətlər üçün 
verilən faiz məbləği, mülkiyyətdən, o cümlədən mənzilin kirayə 
verilməsindən götürülən gəlirlər, dövlət tərəfindən verilən müvavinət, 
yardım, ödənişlər və s.).

Əhalinin həyat səviyyəsinin dinamikasım təhlil edərkən yuxarıda 
nəzərdən keçirilən göstəricilərin hamısından yalnız nominal ifadədə deyil, 
həm də real ifadədə istifadə etmək lazımdır. Ona görə ki, qiymətlərin 
dəyişməsi əhalinin əlində olan nominal gəlirə satm ala biləcəyi əmtəə və 
xidmətlərin həcminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Statistika işləri 
təcrübəsində real gəlirlərin mütləq kəmiyyəti deyil, onun nisbi kəmiyyəti,

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. B., “Səda” nəşriyyatı, səh. 135, 2013, səh. 136.
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başqa sözlə, müvafiq indeks hesablanır. Məsələn, ev təsərrüfatlarının 
sərəncamında qalan real gəlirlər indeksi aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

İsQRG = İSQNG :

Burada: İsqrg -  sərəncamda qalan real gəlir indeksi;
İSqng -  sərəncamda qalan nominal gəlir indeksi;
İp -  ümumi istehlak qiymətləri indeksi deməkdir.
Bu düstura əsasən aşağıdakı düsturu da yazmaq olar:

İsqrg ~ Isqng : laq

Burada: İaq- pulun alıcılıq qabiliyyəti indeksi deməkdir.
Ayrı-ayrı regionlar, iqtisadiyyatın sahələri, yaxud da əhalinin sosial 

qrupları üzrə gəlirləri müqayisəli şəkildə təhlil edərkən bir nəfərə düşən 
gəlir göstəricisindən istifadə olunması məqsədəuyğundur. Orta kəmiyyət 
yalnız yuxarıdakı göstəricilər (həm nominal, həm də real) üzrə deyil, həm 
də onların hər birinin tərkib hissələri (məsələn, hesablanmış əmək 
haqqının və ya təyin olunmuş pensiyaların və i.a.) üzrə də hesablanır.

9.2 cədvəlində əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində dövlətin gördüyü 
tədbirləri özündə əks etdirən göstəricilər verilmişdir. Bunlara əsasən 
Azərbaycan Respublikasında əhalinin həyat səviyyəsini qiymətləndirmək 
və təhlil etmək olar.

Cədvəl 9.2
Azərbaycan Respublikası əhalisinin sosial müdafiəsini ifadə edən bəzi 
_____ ____________________ göstəricilər1______________________ _

№ Göstəricilər İ l l ə r
2 0 0 0 2005 2 0 1 0 2 0 1 2

1 H ə r  n ə fə r ə  d ü şən  g ə lir lə r 5 0 8 ,9 9 6 2 ,2 2 8 6 6 ,1 3 7 8 4 ,3

2 M u z d la  iş lə y ə n lə r in  orta  a y lıq  
n o m in a l ə m ə k  h a q q ı 4 4 ,3 1 2 3 ,6 3 3 1 ,5 3 9 8 ,4

3 T ə y in  o lu n m u ş a y lıq  p e n s iy a la n n  

o rta  m ə b lə ğ i 1 4 ,4 2 8 ,5 1 1 2 ,9 1 5 2 ,0

4 Ə h a lid ə n  c ə lb  o lu n m u ş  ə m a n ə t lə r  

(m ln .m a n a t) 7 9 ,3 4 9 4 ,5 3 0 2 9 ,8 5 1 1 3 ,4

5 Ö lk ə d ə  tə y in  o lu n m u ş s o s ia l m ü a v i
n ə t lə r  -  b ir n ə fə r ə  d ü şə n  orta  a y lıq  
m ə b lə ğ 1 7 ,4 3 4 ,5 4 4 ,4

6 B ir  n ə fə r ə  d ü şən  orta  a y lıq  ü n v a n lı 
s o s ia l  y a r d ım ın  m ə b lə ğ i _ 2 5 ,0 2 5 ,8

1 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010-cu il s.40,41, 147, 151;
2013-cü il, s. 38-41, 139, 149,151.

194

9.2 cədvəlindəki məlumatlardan aydın görünür ki, 2000-2012-ci 
illərdə ölkəmizdə əhalinin sosial müdafiəsini səciyyələndirən göstəricilər 
sürətlə artmışdır. Bunlara Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi məqsədyönlü 
siyasət nəticəsində nail olunmuşdur.

9.3. Əhalinin pul gəlirlərindən istifadə olunması və istehlak 
xərclərinin quruluşu

Əhali büdcəsindəki vəsait əmtəələrin satın alınmasına və xidmətlərin 
dəyərinin, məcburi tədiyələrin və müxtəlif növ ödənişlərin (vergilər, 
rüsumlar, sığorta ayırmaları, ictimai və kooperativ təşiklatlarına ödə
mələr, bank kreditlərinin qaytarılması və əmtəə formasında verilən 
kreditə görə ödənilən faiz məbləği və i.a.) həyata keçirilməsinə, xarici 
valyutaların satın alınmasına sərf olunur, onun bir hissəsi isə əmanətlərdə 
və qiymətli kağızlarda olan yığımın (qənaətin) artırılmasına yönəldilir.

Ev təsərrüfatları gəlirlərinin öyrənilməsi onların istehlak xərclərinin 
mümkün olan həcmini müəyyən etməyə imkan verir. Odur ki, MHS-də 
son istehlaka sərf olunan xərclərlə faktiki son istehlakm həcmi göstəri
cilərinə fərq qoyulur. Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərclərinə 
aşağıdakılar daxildir:

- dövlət və kooperativ ticarətdə, şəhərin bazarlarında və qeyri- 
mütəşəkkil ticarətdə istehlak əmtəələrinin (ev və mənzillərdən başqa) 
satın alınmasına sərf olunan xərclər;

-göstərilən xidmətlərin ödənilməsinə sərf olunan xərclər;
- ev təsərrüfatlarının istehsal etdikləri məhsullardan onların özlərinin 

son istehlak üçün natura formasında istifadə etdikləri məhsul;
- ev təsərrüfatlarının natura ifadəsində əməyin ödənilməsi müqa

bilində aldıqları məhsulların istehlakı;
- özünün xüsusi mənzilində yaşamaq üçün göstərilən xidmətlər.
Özünün yaşadığı evdə göstərilən xidmətlərin dəyəri son istehlaka sərf

olunan ümumi xərc məbləğinə həmin mənzilin saxlanmasına çəkilən cari 
xərclərlə onun köhnəlmə dəyərinin cəmi kimi daxil edilir. Ev təsərrü
fatlarının faktiki son istehlakı son istehlakm real kəmiyyətini əks etdirir. 
Son istehlakm real kəmiyyəti isə sərəncamda qalan gəlir, dövləti idarə
etmə orqanlarının və ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya 
təşkilatlarının natura ifadəsində əhaliyə verdikləri sosial transfertlər 
hesabına təmin olunur.

Statistika işləri təcrübəsində əhalinin sərf etdiyi xərclər aşağıdakı 
göstəricilərə əsasən təhlil olunur: 1) ev təsərrüfatlarının pul formasında
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sərf etdikləri xərclər; 2) istehlak xərcləri; 3) son istehlak xərcləri. Ev 
təsərrüfatlarının pul formasında sərf etdikləri xərclər dedikdə müəyyən 
dövrdə ev təsərrüfatı üzvlərinin faktiki sərf etdikləri xərcin ümumi 
məbləği nəzərdə tutulur. Buraya konkret olaraq istehlak xərcləri və 
istehlakla əlaqədar olmayan xərclər daxildir. İnvestisia xərcləri, xarici 
valyutaların, qiymətli kağızların satın alınmasına sərf olunan bank 
hesablarında əmanətə qoyulan vəsait bu göstəriciyə daxil edilmir.

Ev təsərrüfatlarının istehlak xərclərinə həmin ev təsərrüfatı çərçivə
sində, yaxud da ondan kənarda istehlak üçün nəzərdə tutulmasından asılı 
olmayaraq istehlak malları və xidmətlərin əldə edilməsinə sərf olunan 
xərclər daxildir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitə
sinin rəsmi nəşrlərində istehlak xərcləri aşağıdakı kimi qruplaş
dırılır: 1) ərzağa; 2) qeyri-ərzaq məhsullarının alınmasına; 3) alkaqollu 
içkilərə; 4) xidmətlərə sərf olunan xərclər. Xidmətlərə görə ödənilən 
xərclərə mənzil-kommunal xərclərinin ödənilməsi, ayaqqabının, paltarın 
tikilməsi, onların və elektrik cihazlarının təmiri, təhsil, tibbi xidmət və s. 
əlaqədar xərclər daxil edilir. İstehlak xərcləri hesablanarkən zinət şey
lərinin satın alınmasına, mənzilin tikintisi və təmiri ilə əlaqədar ma
terialların alınması və işlərin yerinə yetirilməsinə sərf olunan xərclər 
nəzərə alınmır. Azərbaycan Respublikasında əhalinin istehlak xərclərinin 
quruluşu 9.3 cədvəlində göstərildiyi kimidir.

Cədvəl 9.3
Azərbaycan Respublikasında əhalinin istehlak xərclərinin quruluşu (%-Iə)1

İstehlak
xərcləri

İ l l ə r
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

C ə m i 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

o  c ü m ləd ən :  
Ə rza ğ a 6 6 ,3 5 3 ,7 5 3 ,6 5 2 ,9 5 6 ,9 5 2 ,9 4 8 ,2 4 7 ,6 4 3 ,2

Q e y r i-ərza q
m ə h su lla r ın ın
a lın m a s ın a 2 3 ,2 1 5 ,6 15,1 1 3 ,9 1 2 ,6 1 3 ,5 1 5 ,2 1 4 ,4 1 6 ,2

A lk a q o llu
iç k ilə r ə 1,2 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,5

X id m ə t lə r ə 9 ,3 3 0 ,1 3 0 ,7 3 2 ,6 2 9 ,9 3 3 ,0 36,1 3 7 ,5 4 0 ,1

1 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2010-cu il s. 165; 2013, s.
168.
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9.3 cədvəlindəki məlumatlardan aydın olur ki, əhali gəlirlərinin çox 
böyük hissəsi əmtəələrin satın alınması və göstərilən xidmətlərin dəyə
rinin ödənilməsinə sərf edilir. Həyat səviyyəsinin ümumi göstəricisi isə 
sərf olunan bütün xərclərin tərkibində yemək şeylərinin satın alınmasına 
yönəldilən xərclərin xüsusi çəkisidir. Bu məqsəd üçün sərf olunan 
xərclərin xüsusi çəkisinin aşağı olması cəmiyyətin rifahının yüksək 
olduğunu göstərir. 2000-2012-ci illərdə bütün xərclərdə bu göstəricinin 
xüsusi çəkisinin azalmağa doğru meyil etməsi müşahidə edilir. Belə ki, 
bütün xərclərdə bu göstəricinin xüsusi çəkisi 2000-ci ildə 66,3% olduğu 
halda, 2012-ci ildə 43,2% təşkil etmiş və ya 23,1 faiz bəndi azalmışdır.

Əhalinin həyat səviyyəsini tənzimləmək üçün yalnız bütövlükdə onun 
gəlir və xərclərinin dinamikasım nəzərdən keçirməklə kifayətlənmək 
olmaz, onun həm də müxtəlif əhali qrupları və təbəqələri üzrə quruluşunu 
da öyrənmək lazımdır. Bunun üçün lazım olan statistik məlumatlar ev 
təsərrüfatları büdcələrinin seçmə üsulu ilə tədqiq olunması yolu ilə əldə 
edilir. Bu üsulla əldə edilmiş məlumatlara əsasən əhali xərclərinin struk
turunda ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisi 2012-ci ildə 43,2%-ə, qeyri- 
ərzaq məhsullarmınkı 16,2%-ə, xidmətlərinki isə 40,1%-ə bərabərdir.

Hazırda xərclərin quruluşunun dəyişməsində bir neçə istiqamət 
özünü göstərir. Bu, hər şeydən əvvəl yemək şeylərinin satın alınmasına 
sərf olunan vəsaitin xüsusi çəkisinin azalması meyilidir. Ümumiyyətlə, 
bu meyil mütərəqqidir və iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edən bütün ölkələr 
üçün səciyyəvidir. Bu ölkələrdə əhali gəlirlərinin təqribən 20-30%-i 
yemək şeylərinin (qida məhsullarının) satın alınmasına sərf edilir. Lakin 
bu meyil əhalinin bir sıra qida məhsullarına olan tələbatının ödənilmə
diyini də əks etdirir. Odur ki, yemək şeylərinə olan tələbatın ödənilməsi 
onun quruluşunun dəyişməsi, yəni daha çox kalorili və vitaminlə zəngin 
olan məhsulların (ət, balıq, təzə meyvə, tərəvəz və i.a.) istehlak edilməsi 
ilə əlaqədardır.

Nəzərə çarpan meyillərdən biri də sənaye mallarının satın alınmasına 
sərf olunan vəsaitin daxili quruluşunda baş verən dəyişikliklərdir. Bu, 
özünü onda göstərir ki, mebelin, mədəni-məişət mallarının (yüngül minik 
maşını, fərdi kompüter, paltaryuyan, tozsran və i.a.) satın alınması ilə 
əlaqədar sərf olunan vəsaitin xüsusi çəkisi artır, spirtli içkilərin əldə edil
məsinə çəkilən xərclərinki isə azalır. Paltarın və ayaqqabının çeşidinin 
genişlənməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşması ilə əlaqədar onların satın 
alınmasına yönəldilən xərclər də çoxalır.

Ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir: 1) 
istehlak xərcləri; 2) natura formasında daxil olan qida məhsullarının

197



dəyəri; 3) natura ifadəsində verilən dotasiya və güzəştlərin dəyəri. Ayrıca 
bir ev təsərrüfatı üçün bu göstəriciyə həmin ev təsərrüfatından kənarda 
istehlak olunmaq üçün satın alınmış qida məhsullarının dəyəri daxil 
edilmir.

Statistika işləri təcrübəsində ev təsərrüfatlarının istehlak mallarının 
satın alınmasına sərf etdikləri xərci müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı 
mənbələrdən istifadə olunur: 1) seçmə büdcə tədqiqatları; 2) əhalinin pul 
gəlirləri və xərcləri balansı; 3) ticarət statistikası. Lakin bu məlumatlar 
əsasında MHS konsepsiyasına uyğun olaraq istehlak xərclərinin məb
ləğini müəyyən etmək qeyri-mümkündür. Statistika orqanları seçmə 
büdcə müayinələri aparmaq nəticəsində bilavasitə ev təsərrüfatlarından 
əhalinin sərf etdiyi xərclərin həcmi və quruluşu haqqında məlumat əldə 
edirlər. Lakin hazırda bu məlumatlarda səhvlər müşahidə olunur. Çünki 
seçmə toplusunda demək olar ki, daha yüksək gəlirə malik olan ailələr 
olmur. Bu nöqsanma baxmayaraq seçmə büdcə müayinələri materialları 
ev təsərrüfatlarının özlərinin şəxsi istehlakı üçün istehsal etdikləri kənd 
təsərrüfatı məhsulları və ev təsərrüfatı gəlirlərinin digər maddələri 
haqqında yeganə məlumat mənbəyidir.

Əhalinin pul gəlirləri ilə xərclərinin bir-birinə nə dərəcədə uyğun 
olub-olmamasının müəyyən edilməsinin əsas metodu “əhalinin pul 
gəlirləri və xərcləri balansı”nın işlənib hazırlanmasıdır. Bu balans 
adətən Statistika Komitəsi və Mərkəzi bank tərəfindən işlənib hazırlanır. 
Proqnozların işlənib hazırlanmasında İqtisadiyyat və Sənaye, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Maliyyə Nazirlikləri və digər strukturlar da 
iştirak edirlər. Dövlət orqanları balansın göstəricilərindən bəzi qərarların 
əsaslandırılması üçün istifadə edirlər.

Əhalinin pul gəlirləri və xərcləri balansı MHS-dən fərqli olaraq tama
milə başqa konseptual prinsiplər əsasında qurulmuşdur. Bundan başqa, bu 
balansda satın alınan əmtəələrin həcmi ticarət təşkilatlarından bankın 
kassasına daxil olan pul vəsaitinə əsasən müəyyən edilir. Bu isə bəzi xərc 
maddələrinin uçotdan kənarda qalmasına səbəb olur. Ona görə ki, ev 
təsərrüfatları əmtəələri müxtəlif reallaşdırma kanalları, o cümlədən qeyri- 
mütəşəkkil bazar vasitəsilə satın alırlar. Bununla əlaqədar olaraq istehlak 
əmtəələrinin satın alınmasına sərf olunan xərclərin əsas informasiya 
mənbəyi pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi və strukturu haqqında 
ticarət statistikasının məlumatı ola bilər. Bunlarla yanaşı, müəssisələrin 
və qeyri-mütəşəkkil ticarətin məlumatlarının (xaricdən əmtəələrin qeyri- 
mütəşəkkil formada idxal olunması da daxil olmaqla) təshih olunması 
həyata keçirilir. Əmtəə dövriəyyəsi haqqında məlumatlar ona görə təshih
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edilir ki, onun tərkibində olan bəzi əmtəələr (məsələn, toxum, yem, evin 
cari və ya əsaslı təmiri, yaxud da yenidən tikilməsi üçün satın alman 
tikinti materialları və i.a.) ev təsərüfatlarının son istehlakına deyil, aralıq 
istehlaka daxil edilməlidir.

Məlum olduğu kimi, ev təsərrüfatlarına müxtəlif müəssisə və təşkilat
lar xidmət göstərə bilər. Onların göstərdikləri xidmətin müqabilində ev 
təsərrüfatları müəyyən məbləğdə pul ödəyirlər. Ev təsərrüfatlarının onlara 
göstərilən xidmətlərin müqabilində ödədikləri pul vəsaiti haqqında 
məlumatlar həmin müəssisə və təşkilatların statistika orqanlarına verdik
ləri informasiyalardan götürülür. Bunlara göstərilən istehlak xidmətləri 
(məişət, mənzil-kommunal, nəqliyyat və rabitə və i.a.) və maliyyə vasitə
çilərinin (bankların, sığorta şirkətlərinin, lotereya tirajlarının oynanılma
sını həyata keçirən təşkilatların) xədmətləri daxildir. Beləliklə, həyat 
səviyyəsini təhlil edərkən ev təsərrüfatları xərclərinin həcmi və strukturu 
haqqında başlıca informasiya mənbəyi “əhalinin pul gəlirləri və xərcləri 
balansı”dır.

Cədvəl 9.4
Əhalinin pul gəlirləri və xərcləri balansı

№ Gəlirlər № Xərclər və yığım (qənaət)
1 Ə m ə y in  ö d ə n ilm ə s i 1 Ə m tə ə lə r in  sa tın  a lın m a s ı v ə  

x id m ə tlə r in  ö d ə n ilm ə s i2 F ə h lə  v ə  q u llu q ç u la r ın  m ü ə s s is ə  
v ə  tə şk ila t la r d a n  ə ld ə  e td ik lə r i  
g ə lir  ( ə m ə y in  ö d ə n ilm ə s in d ə n  
b a şq a )

3 D iv id e n d lə r 2 İcbari ö d ə m ə lə r  v ə  k ö n ü llü  
ö d ə n ilə n  ü z v lü k  haqları

4 K ə n d  tə sərrü fa tı m ə h su lla -r m ın  
sa t ış ın d a n  ə ld ə  e d ilə n  g ə lir lə r

3 Ə m a n ə t lə r d ə  v ə  q iy m ə tli  
k a ğ ız la r d a  o la n  y ığ ım ın  (q ə n a ə t in )  
artım ı

5 P e n s iy a  v ə  y a r d ım la r 4 Y a ş a y ış  e v lə r in in  satın  a lın m a s ı
6 T əq a ü d lər 5 X a r ic i v a ly u ta la r ın  satın  

a lın m a s ın a  s ə r f  o lu n a n  x ə r c lə r7 M a liy y ə  s is te m in d ə n  d a x il o lm a la r

8 X a r ic i v a ly u ta la r ın  sa t ış ın d a n  ə ld ə  
e d ilə n  g ə lir

6 K ö ç ü r m ə  y o lu  ilə  g ö n d ə r ilə n  
p u lla r

9 S a ir  d a x ilo lm a la r

10 K ö çü rm ə  y o lu  ilə  a lın a n  p u lla r

Pul g ə lir lə r in in  c ə m i Pul x ə r c lə r in in  c ə m i

X ə r c lə r in  g ə lird ən  ç o x  o lm a s ı G əlir lər in  x ə r c lə r d ə n  ç o x  o lm a s ı

B a l a n s B a l a n s
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Balansın müxtəlif maddələrinin tərkibinə iqtisadi məzmunlarına görə 
bir-bİrinə oxşar olan ayrı-ayrı göstəricilər daxil edilmişdir. Məsələn, m a
liyyə sistemindən daxilolmalarda nəzərə alman dividendlər, habelə əma
nət qoyuluşları və qiymətli kağızlar üzrə faiz məbləğləri əslində m ül
kiyyətdən əldə edilən gəlir deməkdir. Balansın gəlir hissəsinin struktu
runda baş verən dəyişikliklərin əsas inkişaf meyillərini aşkara çıxarmaq 
üçün həmin ünsürlərin bir qrupda birləşdirilməsi məqsədəuyğundur. 
Pensiya, yardım və təqaüdləri də eyni qaydada «Sosial transfertlər» qru
punda birləşdirmək olar. Balansın gəlir hissəsinin iriləşdirilmiş maddələri 
bu fəslin ikinci yarımfəslində nəzərdən keçirilmişdir.

Balansın xərclər və yığım (qənaət) hissəsinin öyrənilməsi belə bir 
nəticə çıxarmağa imkan verir ki, onda əks etdirilən göstəricilər özlərinin 
məzmunlarına görə MHS-dəki oxşar göstəricilərlə eyniyyət təşkil edir. 
Məsələn, balansda əhalinin yığımı (qənaəti) dedikdə yalnız əmanətə 
qoyulmuş yığımın və qiymətli kağızların artımı nəzərə alınır. Maliyyə 
aktivlərinin artımı öhdəliklərin artması, yaxud da aktivlərin formasının 
dəyişməsi nəticəsində baş verə bilər. Bundan başqa yığımın (qənaətin) bir 
hissəsi qeyri-maliyyə aktivlərinin (məsələn, torpağın, bağ evinin və i.a.) 
əldə edilməsinə sərf oluna bilər.

Əhalinin pul gəlirlərinin çox olması nağd pul formasında aktivlərin 
artımı haqqında təsəvvür yaradır. Əks mənzərə müşahidə olunduqda isə 
elə təsəvvür yaranır ki, ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri onların 
gəlirlərindən əvvəllərdə yığım (qənaət) üçün ayrılmış vəsait hesabına 
təmin edilmişdir.

Hazırda gəlirlərin ümumi məbləği əvvəllərdə (1992-ci ilə qədər) 
olduğu kimi ayrı-ayrı gəlir növlərini cəmləmək yolu ilə deyil, əksinə 
əhalinin xərclərini (əmtəə və xidmətlərin satınalınması, məcburi 
tədiyələr və haqlar, bütün formalarda yığım, valyutaların satın 
alınmasına sərf edilən vəsait və i.a.) cəmləməklə müəyyən olunur. Bu 
zaman ticarət statistikasının rəsmi məlumatlarına əsasən əhalinin əmtəə 
və xidmətlərin satın alınması ilə əlaqədar xərcləri ekspert qaydasında 
təqribən 20% artırılır. Həm də əmtəə və xidmətlərə sərf olunan xərclər və 
əhali arasındakı gəlirlərin dövriyyəsi (fiziki şəxslərin bir-birilərinə 
satdıqları əmtəələr, transferi xidmətləri və s.) nəzərə almır. Onun ümumi 
məbləğində ayrı-ayrı gəlir növlərinin (əmək haqqı, sosial transfertlər və 
s.) xüsusi çəkisi müəyyən edildikdən sonra sair gəlirlər alınır.

Bununla əlaqədar olaraq əhalinin pul gəlirləri və xərcləri balansında 
bir tərəfdən insanlar özlərinin rifahı haqqında məlumat vermək üçün bəzi 
şeylrəi (məsələn, digər yerlərdə məşğulluğu) gizlədir, digər tərəfdən isə
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onda təkrar hesablamalara rast gəlinir. Təkrar uçot valyutaların yenidən 
satışı, yaxud da onların xaricə aparılması ilə əlaqədardır. Odur ki, 
balansın bu cür qurulması metodikasından çarəsizlikdən istifadə olunur. 
Çünki toplanan məlumatlarda gəlirlər xərclərdən xeyli az olur. Bununla 
əlaqədar olaraq gəlirlərin səviyyəsi haqqında rəsmi göstəriciləri bəzi iqti
sadçılar şişirdilmiş, bəziləri isə əksinə, azaldılmış hesab edirlər. Əhalinin 
bəzi hallarda əldə etdikləri gəlirlərə nisbətən daha çox pul xərcləmələri 
belə bir nəticəni çıxarmağa imkan verir.

Ev təsərrüfatları büdcələrinin müayinəsi əhalinin gəlirləri və istehlak 
xərclərinin quruluşu haqqında ən mühüm məlumat mənbəyidir. Bu 
müayinələr ev təsərrüfatlarının rifahı ilə onların tərkibi, gəlir mənbələri 
və ailə üzvlərinin iqtisadiyyatın müxtəlif bölmələrində məşğulluğu 
arasındakı asılılığı müəyyən etməyə imkan verir. Əldə edilən məlumatlar 
əhalinin istehlakçı davranışının, istehlakm səviyyəsi, gəlirlər və qiymətlər 
arasındakı qarşılıqlı əlaqənin aşkara çıxarılmasının əsasmı təşkil edir. 
Gəlirlərin dinamikası, yaxud da ayrı-ayrı məhsullar üzrə istehlakm 
səviyyəsinə kəmiyyət xarakteristikası vermək üçün elastiklik əmsalları 
hesablanır. Bu, əmsallar hər nəfərə düşən gəlirin (və ya qiymətlərin) 1% 
dəyişməsinin istehlakm səviyyəsinin dəyişməsinə necə təsir etdiyini 
göstərir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

„ = A Y . AX

Burada: Əeı. -  elastiklik əmsalı; Yo -  əsas dövrdə istehlakm səviyyəsi; 
AY -  əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə istehlakm səviyyəsinin dəyiş
məsi; X0 -  əsas dövrdə hər nəfərə düşən gəlir (və ya əmtəələrin qiyməti); 
AX -  ötən dövrdə hər nəfərə düşən gəlirin (əmtəənin qiymətinin) 
dəyişməsi deməkdir.

Azərbaycan Respublikasında əhali büdcələrinin seçmə müayinəsi 
onun həyat səviyyəsindəki regional fərqləri öyrənmək üçün başlıca 
informasiya mənbəyidir. Bu müayinələrin materialları əhalinin azgəlirli 
qrupunun həyat səviyyəsini təhlil etməyə imkan verir, habelə minimum 
yaşayış büdcələrinin işlənib hazırlanmasında istifadə olunur.

Əhalinin rifahının təhlili nəinki son istehlak xərclərinin ümumi 
məbləğinə, həm də onun strukturunun öyrənilməsinə əsaslanır. İnsanın ilk 
növbədə ödənilməsi lazım gələn tələbatına qida məhsulları aiddir. Odur 
ki, əhalinin həyat səviyyəsini təhlil edərkən onun sərf etdiyi bütün 
xərclərin tərkibində qida məhsullarının satın alınmasına çəkilən xərclərin
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xüsusi çəkisi gösətəricisindən istifadə olunur. Bu göstəricinin aşağı 
olması əhalinin həyat səviyyəsinin yüksək olması deməkdir.

İstehlak xərcləri ilə yanaşı, natura ifadəsində daxil olan və istifadə 
edilən ərzaq və qeyri-ərazq məhsulları da nəzərə alınır. Ərzaq məhsulları 
üzrə statistik müşahidə ilə tərkibinə 70-dən artıq konkret ərzaq 
məhsullarının daxil olduğu 12 iriləşdirilmiş qrup əhatə olunur. Məsələn, 
çörək məhsullarına iki növ çörək, üç növ un, paxlalı məhsullar, düyü, sair 
yarma və makaron məmulatı daxil edilir. Statistikada qida məhsullarının 
istehlakı yalnız kəmiyyət ifadəsində deyil, həm də onların keyfiyyət 
xarakteristikası (qida məhsullarının tərkibi və kaloriliyi) nəzərə alınmaqla 
təhlil olunur. Büdcələrin seçmə üsulu ilə müayinəsi prosesində ev 
təsərrüfatlarının qeyri-ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasını öyrənmək 
üçün müayinə 10 əmtəə qrupu üzrə (paltar, parça, ayaqqabı, teleradio 
aparatları və i.a.) aparılır.

Müayinə nəticəsində əldə edilmiş məlumatlara əsasən hər nəfərə görə 
ayrı-ayrı qida məhsulları istehlakı, habelə əhalinin qeyri-ərzaq məhsulları 
ilə təmin olunması göstəriciləri (hər 100 ailəyə, yaxud da hər 1000 nəfərə 
görə) hesablanır. İstehlakın faktiki səviyyəsinin onun faydalı, yaxud da 
minimum normalarla müqayisəsi əhalinin bu və ya digər əmtəələrlə təmin 
olunması dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir. 9.6 cədvəlində 
Azərbaycan Respublikasında bəzi qida məhsullarının istehlakı haqqında 
məlumatlar verilmişdir.

Cədvəl 9.6
Azərbaycan Respublikasında qida məhsullarının istehlakı (il ərzində 

ev təsərrüfatlarının hər üzvünə, orta hesabla, kq)1

Qida məhsulları
İ l l ə r

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ə t v ə  ə t  m ə h su lla r ı 2 2 ,1 2 9 ,4 2 9 ,1 2 9 ,2 3 0 ,2 3 1 ,2 3 1 ,5 3 2 ,4 3 3 ,5
Süd v ə  süd  
m əh su lla r ı 1 5 4 ,3 2 7 4 ,8 2 7 9 ,0 2 8 0 ,2 2 8 2 ,6 2 9 1 ,3 2 9 2 ,5 2 9 3 ,7 2 9 4 ,4

Y u m u rta , ə d ə d 1 1 2 1 2 6 1 2 0 1 2 3 124 1 2 8 131 144 155

K a r to f 3 4 ,2 4 8 ,5 4 9 ,1 5 0 ,8 5 1 ,5 5 2 ,2 5 4 ,6 5 9 ,3 6 3 ,1

T ə r ə v ə z  v ə  b o sta n  
m əh su lla r ı 7 2 ,4 7 7 ,9 7 8 ,4 7 8 ,6 7 8 ,7 8 3 ,5 84,1 9 0 ,9 9 8 ,5

M e y v ə , g i lə m e y v ə  
v ə  ü zü m 4 1 ,7 5 4 ,5 5 5 ,3 5 5 ,5 5 7 ,6 6 3 ,0 6 5 ,0 6 8 ,5 7 4 ,8

T a x ıl m ə h su lla r ı 1 5 8 ,3 1 5 6 ,5 1 5 7 ,9 1 5 8 ,9 15 6 ,8 1 5 5 ,7 1 5 3 ,4 1 4 7 ,7 1 4 4 ,3

1 Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri. 2010, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 341; 2013, s. 345.
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9.6 cədvəlindəki məlumatlardan aydm olur ki, 2000-ci ilə nisbətən 
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasında orta hesabla ev təsərrüfatlarının 
hər üzvünə düşən ət və ət məhsulları 22,1 kq-dan 33,5 kq-a, süd və süd 
məhsulları 154,3 kq-dan 294,4 kq-a, yumurta 112 ədəddən 155 ədədə, 
kartof 34,2 kq-dan 63,1 kq-a, tərəvəz və bostan məhsulları 72,4 kq-dan 
98,5 kq-a, meyvə, giləmeyvə və üzüm 41,7 kq-dan 74,8 kq-a yüksəlmiş, 
taxıl məhsulları isə 158,3 kq-dan 144,3 kq-a enmişdir.

Əhalinin bu və ya digər məhsula olan tələbatının ödənilməsinə 
xarakteristika verərkən onun mütləq kəmiyyəti ilə kifayətlənmək 
olmaz. Həm də hər nəfərə düşən faktiki istehlakı tövsiyə olunan 
minimum norma ilə müqayisə etmək lazımdır. Bu normalar ət və ət 
məhsulları üzrə 81 kq-a, süd və süd məhsulları üzrə 392 kq-a, kərə yağı 
üzrə 6,1 kq-a, şəkər üzrə 41,0 kq-a, bitki yağı üzrə 13,0 kq-a, balıq və 
balıq məhsulları üzrə 23,7 kq-a, çörək və çörək məhsulları üzrə 150 kq-a, 
kartof üzrə 80 kq-a, bostan-tərəvəz məhsulları üzrə 146 kq-a, meyvə üzrə 
80 kq-a, yumurta üzrə isə 280 ədədə bərabərdir.

Ölkəmizdə hər nəfərə düşən faktiki istehlakı tövsiyə olunan minimum 
norma ilə müqayisə etdikdə aydm olur ki, hər nəfərə görə faktiki istehlak 
tövsiyə olunan normadan çox aşağıdır. Belə ki, bu göstərici ət və ət 
məhsulları üzrə 41,4%-ə, süd və süd məhsulları üzrə 75,1%-ə, yumurta 
üzrə 55,4%-ə, kartof üzrə 78,9%-ə, tərəvəz və bostan məhsulları üzrə 
67,5%-ə, meyvə, giləmeyvə və üzüm üzrə 93,5%-ə, taxıl məhsulları üzrə 
isə 96,2%-ə bərabərdir. Deməli, bu sahədə düşünməyə, konkret tədbirlər 
görmək yolu ilə hər nəfərə görə istehlakın səviyyəsini tövsiyə olunan 
normalara çatdırmağa səy göstərmək lazımdır. Ölkəmizin ən yaxın hə
dəfi inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olmaq olduğu müasir dövrdə 
bu çox vacibdir.

İstehlakın həcmi və strukturu yalnız əhalinin ümumi gəlirləri və onun 
orta hesabla hər nəfərə düşən kəmiyyəti ilə deyil, həm də istehlak 
bazarındakı şəraitlə (məsələn, bazarın ayrı-ayrı əmtəələrlə doldurulması, 
onların qiymətləri və i.a.) müəyyən edilir. Regionlar və istehlak bazarının 
müxtəlif subyektləri üzrə ayrı-ayrı əmtəələrin qiymətlərindəki dəyişik
likləri kəmiyyətcə əks etdirmək üçün aşağıdakı düsturla əhalinin pul 
gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti göstəricisi hesablanır.



Burada: AQ -  alıcılıq qabiliyyəti; PGS -  hər nəfərə düşən pul gəliri;

P, -i əmtəəsinin orta qiyməti deməkdir. Əhalinin xərcləri və istehlakı
göstəricilərindən həm də əhali təbəqələri arasında mövcud olan sosial- 
iqtisadi fərqləri təhlil edərkən istifadə olunur.

9.4. Əhalinin əmlakı və mənzillə təmin olunması göstəriciləri

Əhalinin rifahını səciyyələndirən ən mühüm göstəricilərdən biri də ev  
təsərrüfatlarının mülkiyyətində olan aktivlərin xalis dəyəri (kapitalın xalis 
dəyəri) göstəricisidir. Bu göstərici aktiv və passivlər balansında h e 
sablanır və ilin əvvəlinə, yaxud da axırına ev təsərrüfatlarının mülkiy
yətində olan aktivlərlə (qeyri-maliyyə və maliyyə) onların həmin tarixlərə 
olan öhdəlikləri arasındakı fərqi göstərir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycan Respublikasmm statistikasında bu göstərici hesablanmır. Bu, 
ilkin məlumatların toplanmasmdakı çətinliklərlə əlaqədardır.

Əhalinin həyat səviyyəsinin öyrənilməsinin ən mühüm aspektlərindən 
biri də ev təsərrüfatlarının mülkiyyətində olan əmlakın dəyəri və yığım 
məqsədilə əmanət qoyuluşunun müəyyən edilməsidir. Ölkənin milli 
sərvəti müəyyən olunarkən ev təsərrüfatlarının mülkiyyətində olan 
əmlakın -  uzun müddət istifadə edilən istehlak əmtəələrinin dəyəri 
xüsusi maddədə göstərilir. Çünki əhalinin uzun müddət istifadə olunan 
əmtəələrin satın alınmasına sərf etdiyi bütün xərclər son istehlaka aid 
edilir. Əhalinin mülkiyyətində olan əmlak haqqında əsas məlumat 
mənbəyi seçmə büdcə tədqiqatlarının materialları, həmçinin ayrı-ayn 
əmtəə qrupları üzrə əmtəə dövriyyəsi haqqında ticarət statistikasının 
məlumatları ola bilər. Əhalinin ev əmlakı ilə təmin olunmasına xarak
teristika vermək üçün ölkəmizdə statistika işləri təcrübəsində ev 
təsərrüfatlarında hər 100 ailəyə düşən əmlakın dəyəri hesablanır və dərc 
etdirilir (cədvəl 9.7).

9.7 cədvəlindəki məlumatlar ölkəmizdə əhalinin uzun müddət istifadə 
olunan mədəni-məişət və təsərrüfat əşyaları ilə təmin olunması haqqında 
aydın təsəvvür verir.

Son illərdə əhalinin həyat səviyyəsinin ən mühüm göstəricilərindən 
olan yığım (qənaət) üçün ayırdıqları vəsaitin məbləği də durmadan artır. 
Bunu 9.8 cədvəlindən aydın görmək olar. 1
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Cədvəl 9.7
Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında uzun müddət istifadə olunan əşyaların 

mövcudluğu (hər 100 ev təsərrüfatına, ədəd)1

Əşyalar İ l ər
2001 2005 2010 2011 2012 2013

A ğ  q ara  tə sv ir li t e le v iz o r 4 9 2 6 14 09,1 7 ,4 4 ,9
R ə n g li tə sv ir li t e le v iz o r 52 8 3 ,1 1 0 0 ,9 1 0 3 ,2 1 0 5 ,5 1 0 7 ,8
P e y k  an ten n a sı 11 2 9 3 6 ,3 4 4 ,2 4 9 ,4 6 1 ,9
F ərd i b ilg isa y a r la r 0 1 ,5 6,1 8 ,7 2 3 ,2 2 7 ,5
İn tern etə  g ir iş  q u rğ u su 0 0 ,7 3 ,2 5 ,2 1 5 ,6 2 6 ,5
M o b il te le fo n 0 5 9 ,1 152,1 19 0 ,8 2 2 5 ,4 2 3 6 ,9

M u s iq i m ərk əz i 2 5 ,7 8 ,2 8,1 8 ,7 11 ,5
M a q n ito fo n 4 9 6 1 ,8 4 4 ,2 3 5 ,2 3 4 ,3 3 4 ,5

V id e o m a q n ito fo n 22 4 5 ,5 5 2 ,6 4 3 ,7 4 5 ,5 4 5 ,1

V id e o k a m e r a 1 1 ,7 1,4 2 ,6 3 5 ,2

K o n d is io n e r 14 1 6 ,8 2 1 ,3 2 8 ,4 3 1 ,2 38 ,1

S o y u d u c u 89 9 5 ,7 9 6 ,4 9 6 ,9 1 0 0 ,7 101

P a lta ry u y a n  m a şın 23 2 9 ,8 3 8 ,5 41 ,1 7 3 ,9 7 5 ,4

M ik r o d a lğ a lı so b a 0 0 ,4 1,6 1,5 2,1 5,1
Q a b y u y a n  m a şın 0 0 ,1 0 ,5 0 ,6 0 ,8 2 ,9

M ə tb ə x  k o m b a y n ı 1 5 ,1 0 6 ,9 12 15 ,3 2 2 ,2

T o z so r a n 23 4 8 ,1 7 0 ,7 7 3 ,4 8 1 ,3 8 9 ,9
T ik iş  v ə  to x u y u c u 2 4 2 9 ,2 2 3 ,4 2 3 ,2 2 5 ,3 2 6 ,2

M in ik  a v to m o b il 17 2 0 ,3 2 3 ,4 2 4 ,7 27 ,1 3 2

M o to s ik l 1 ı , ı 1 1 1,1 1,1
B ö y ü k lə r  üçün 1 2 ,5 0 1 ,9 2 ,4 2 ,4 2 ,3

C D - D V D  p ley er 0 0 0 19 ,9 23 ,1 3 2 ,7

9.8 cədvəlindəki məlumatların şərhinə ehtiyac yoxdur. 9.7 və 9.8 cəd- 
vəllərindəki məlumatlardan aydın olur ki, əhalidən cəlb olunan əmanətlərin 
məbləği və ev təsərrüfatlarında uzunmüddətli istifadə edilən ev əşyaları 
ildən-ilə artır. Həm də əmanətlər bir qayda olaraq milli və xarici valyuta 
ilə qoyulur. Son dövrlərdə bunların arasındakı nisbət də dəyişmişdir. 2000- 
ci ildə əhalidən cəlb olunmuş əmanətlərin tərkibində milli valyuta ilə 
qoyulmuş əmanətlərin xüsusi çəkisi 14,9%-ə, xarici valyuta ilə qoyulmuş 
əmanətlərin xüsusi çəkisi isə 85,1%-ə bərabər olduğu halda, bu 2012-ci 
ildə birincinin xeyrinə dəyişmiş və müvafiq olaraq 58,0 və 42,0% təşkil 
etmişdir.

1 w w w .s ta t .g o v .a z /s o u r c e /b u d g e t_ h o u s e h o ld s /a z / l  1 8 -1 2 0 _ 1 3 2 - 1 3 4 .x ls
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Cədvəl 9.8
Azərbaycan Respublikasında əhalidən cədb olunmuş 

əmanətlər (mln. manat) 1

Göstəricilər İ l l ə r
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ə h a lid ən  c ə lb  o lu n 
m u ş əm an ətlər 7 9 ,3 4 9 4 ,5 8 1 9 ,5 1 4 6 8 ,4 1 9 0 5 ,3 2 3 3 4 ,9 3 0 2 9 ,8 4119,8 5113,4
ondan;
m illi v a ly u ta  ilə 1 1 ,8 5 5 ,8 2 5 0 ,3 6 7 6 ,4 1 0 3 6 ,7 9 6 5 ,6 1 4 0 9 ,9 2 2 8 1 ,7 2 9 6 3 , 8
x a r ic i v a ly u ta  ilə 6 7 ,5 4 3 8 ,7 5 6 9 ,2 7 9 2 ,0 8 6 8 ,6 1 3 6 9 ,3 1 6 1 9 ,9 1 8 3 8 ,1 2 1 4 9 , 6
Ə m an ətlər in  artım ı, 
2 0 0 0 -c i ilə  n isb ə tə n  
d əfə 1 6 ,2 1 0 ,3 18 ,5 2 4 2 9 ,4 3 8 ,2 52 6 4 , 5

Göründüyü kimi, ev təsərrüfatlarının sərəncamında qalan gəlirin son 
istehlak üçün istifadə olunmayan hissəsi onların ümumi qənaətini (yığı
mım) əmələ gətirir və bu, kapital ilə əməliyyatların maliyyələşdirilməsinin 
əsas mənbəyidir. Bununla yanaşı, ev təsərrüfatları belə əməliy-yatları 
həyata keçirmək üçün iqtisadiyyatın digər bölmələrinin onlara verdikləri 
(ev təsərrüfatları bölməsindən iqtisadiyyatın digər bölmələrinə verilən 
kapital trasnfertlər çıxılmaqla) kapital tarsnfertlərdən istifadə edirlər. E v  
təsərrüfatlarının qeyri-maliyyə aktivləri ilə apardıqları əməliyyatlar 
“kapital ilə əməliyyatlar” hesabında əks etdirilir. Ev təsərrüfatları bu 
vəsaitdən əsas fondların (əsas kapitalm) yığımı və maddi dövriyyə 
vəsaitləri ehtiyatlarının artırılması üçün istifadə edirlər. Əhalinin həyat 
səviyyəsini təhlil etmək üçün əsas göstərici əsas fondların yığımını əmələ 
gətirən ünsürlərin içərisində xüsusi mənzilin satın alınması, yaxud da 
tikintisinə sərf olunan xərclərdir. Lakin mənzil tikintisi yalnız ev təsər
rüfatları tərəfindən deyil, həm də iqtisadiyyatın digər bölmələrinin 
müəssisə və təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.

Bu xərclər əsas kapitalın ümumi yığımına daxil edilir. Ümumi 
yığımda bu göstəricinin xüsusi çəkisi ölkədə həyata keçirilən inves
tisiya siyasətinin sosial istiqamətliliyinin əsas göstəricilərindən biridir.

Əhalinin mənzil şəraitinə qiymət verərkən həm MHS-nin, həm də 
mənzil-kommunal təsərrüfatı statistikasının materiallarından istifadə edilir. 
Mənzil tikintisi göstəricisindən əhalinin həyat səviyyəsinə keyfiyyət xarak
teristikası vermək üçün istifadə olunur. Bunlara əhalinin mənzillə təmin 
olunması və mənzil fondunun yararlılığı göstəriciləri aiddir. Əhalinin

1 Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri. 2010, “Səda” nəşriyyatı, 2010, s. 138; 2013, s. 139.
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mənzillə təmin olunması göstəricisi ilin axırına mövcud olan mənzil 
fondunu həmin tarixə mövcud olan daimi əhalinin (ölkə və regionlar üzrə 
ayrılıqda) sayma bölmək yolu ilə müəyyən edilir. Azərbaycan Respubli
kasında hər sakinə 2013-cü il yanvarın 1-nə ölkə üzrə 17,8 kv.m mənzil 
sahəsi (o cümlədən 11,9 kv.m yaşayış sahəsi), o cümlədən şəhər yerlərində 
müvafiq olaraq 17,7 və 11,9 kv.m, kənd yerlərində isə 17,8 və 11,8 kv. m 
mənzil sahəsi düşmüşdür. Göründüyü kimi, bu göstərici həm ümumi, həm 
də yaşayış sahəsinə görə hesablanır. Yaşayış evlərinin ümumi sahəsi 
dedikdə həm yaşayış, həm də yardımçı sahələr (mətbəx, dəhliz, vanna 
otağı və i.a.) nəzərdə tutulur. Yaşayış sahəsinə isə yalnız yaşayış evləri və 
binalarmdakı yaşayış otaqları daxildir. Mətbəxin, dəhlizlərin, vanna otağı
nın, əl damının və digər yardımçı və köməkçi binaların sahəsi yaşayış 
sahəsinə daxil edilmir.

Əhalinin mənzillə təmin olunmasını daha dərindən öyrənmək məqsə
dilə onu səciyyələndirən çox mühüm göstəricilər Azərbaycan Respublika
sında əhalinin siyahıyaalma vərəqələrinə daxil edilir. Bu yolla əldə edilən 
məlumatlara əsasən əhalini yaşayış evlərinin (binalarının) tipinə (ayrıca 
mənzil, fərdi ev, yataqxana və i.a.) və onların yararlığına görə bölünməsinə 
xarakteristika vermək mümkün olur. Beynəlxalq statistika işləri təcrübə
sində yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi, tikilmiş mənzillərin və onların 
orta həcmi göstəriciləri də mənzil tikintisi göstəricilərinə aid edilir.

9.5. Əhali gəlirlərindəki fərqlərin, yoxsulluğun səviyyəsi və həddinin
öyrənilməsi metodları

Ölkəmizdə bazar münasibətlərinin formalaşması ilə əlaqədar olaraq 
əhalinin təbəqələşməsində gedən proseslər beynəlxalq statistikada geniş 
tətbiq olunan əhali gəlirlərindəki fərqlərin öyrənilməsi və təhlil olunmasını 
zəruri etmişdir. Gəlirlərin (xərclərin) müxtəlif əhali qrupları arasında qeyri- 
bərabər bölgüsü və əhalinin yoxsulluğu göstəricilərinin hesablanması 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətində əsas 
yerlərdən birini tutur.

Əhalinin iqtisadi vəziyyətindəki qeyri-bərabərliyi təhlil etmək 
üçün o, hər nəfərə düşən pul gəlirinə görə müxtəlif qruplara bölünür.
Bu, ayrı-ayrı əhali qruplarının rifahını müqayisə etməyə imkan verir. Bu 
zaman azgəlirli əhali qrupuna xüsusi diqqət yetirilir. Məsələyə bu cür 
yanaşılması dövlətin məqsədyönlü sosial siyasətinin işlənib hazırlanması 
üçün lazımdır. Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ildə hər nəfərə düşən 
orta illik gəlir 3784,3 manat olmuşdur. Lakin bu göstəriciyə görə res-
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publikanın şəhər və rayonları arasında kəskin fərq vardır. Belə ki, həmin 
ildə hər nəfərə düşən gəlir Bakı şəhərində 8703,4 manat, Gəncə şəhərində 
3489,7 manat, Abşeron rayonunda 1865,8 manat, Zərdabda 1575,1 manat, 
Lerikdə 1488,6 manat, Yardımlıda 1302,2 manat, Qobustanda 1448,4 
manat, Daşkəsəndə 2095,8 manat olmuşdur. Belə bir faktı xüsusi qeyd 
etmək lazımdır ki, respublika üzrə hər nəfərə düşən orta gəlir göstəricisi 
Bakı şəhəri üzrə eyni göstəricinin 43,3%-ni təşkil edir.

Əhalinin gəlirlərə görə bölgüsünə xarakteristika vermək üçün bir 
sıra göstəricilərdən istifadə olunur:

1) moda gəliri, başqa sözlə, əhali arasında ən çox rast gəlinən gəlir 
səviyyəsi;

2) mediana gəliri -  artan və ya azalan qaydada düzəldilmiş bölgü sıra
sının ortasında yerləşən fərdi gəlirin səviyyəsi göstəricisi;

3) əhali gəlirlərindəki fərqlərin desil əmsalı (Əd). Bu əmsal ən «varlı» 
əhalinin 10%-nin minimal gəlirinin ən aşağı təminatlı əhalinin 10%-nin 
maksimum gəlirindən neçə dəfə çox olduğunu səciyyələndirir və aşağıdakı 
düsturla müəyyən edilir:

4)

Əd = d9 : db

Burada: d9 və dı -  9-cu və 1-ci desil deməkdir.
5) fond əmsalı (Əd). Bu, əhalinin 9-cu və 1-ci desil qruplarmdakı orta 

gəlirlərinin nisbəti kimi müəyyən edilir:

Burada: d ı və dw müvafiq olaraq əhalinin ən aşağı və ən yüksək gəliri 
olan 10%-nin hər nəfərinə düşən orta aylıq gəlir deməkdir.

Fond əmsalının düsturunu aşağıdakı kimi də yazmaq olar:

Burada: D, və DI0 - müvafiq olaraq əhalinin ən kasıb və ən varlı 
təbəqəsinin 10%-nin bütün gəlirləri deməkdir.

6) Gəlirlərin təmərküzləşməsi (Cini) əmsalı. Bu göstəricini hesabla
maq üçün tədqiq olunan toplu vahidləri və onunla əlaqədar olan əlamətin 
tezlik göstəricilərinə bölünməsi (paylanması) haqqında məlumata malik 
olmaq lazımdır. Bu zaman məlumatların hesablanmasının və analitikliyinin 
münasibliyi üçün toplu vahidlərini adətən bərabər qruplara, məsələn, hər 
birinin payı 10% olmaqla 10 qrupa, hər birinin payı 20% olmaqla 5 qrupa,
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hər birinin payı 25% olmaqla 4 qrupa bölmək olar. Bunu şərti regionun 
timsalında nəzərdən keçirək. Tutaq ki, 2011 və 2012-ci illərdə şərti regio
nun əhalisi gəlirlərinə görə 9.9 cədvəlində göstərilən 10 qrupa bölün
müşdür.

Cədvəl 9.9
Region əhalisinin gəlirlərinə görə bölgüsü (%-lə)1

Orta hesabla hər nəfərə 
düşən gəlirə görə əhali 

qrupları (əhalinin 
ümumi sayında 10%)

2011-ci il 2012-ci il

Toplu gəlirdə 
xüsusi çəki

Artan
tezliklər

Toplu gəlirdə 
xüsusi çəki

Artan
tezliklər

1 4,3 4,3 3,2 3,2
2 6,1 10,4 4.8 8.0
3 7,1 17,5 6,1 14,1
4 8Д 25,6 7,2 21,3
5 9,1 34,7 8,4 29,7
6 10,1 44,8 9,7 39,4
7 11,2 56,0 11,3 50,7
8 12,6 68,6 13,2 63,9
9 14,3 82,9 15,8 79,7
10 17,1 100,0 20,3 100,0

Yekunu 100,0 444,8 100,0 410,0

Bölgü sözün əsl mənasında bərabər aparılmışdırsa, deməli, vahidlərin 
ilk 10%-i əlamətin həcminin 10%-nə, ilk 20%-i müvafiq olaraq 20%-nə 
malik olur.

Gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərlik dərəcəsini nümayiş etdirmək 
üçün Lorens əyrisi düzəldilir (şəkil 9.1).

Məlumatlar «Теория статистики» (под.ред.проф.Р.А.Шмойловой, M., «Финансы и 
статистика» 2008) kitabından götürülmüşdür.
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Lorens əyrisinə əsasən Cini əmsalını hesablamaq olar. Bu əmsal bə
rabər və faktiki bölgü xətlərinin arasındakı sahənin qiyməti 'Л-ə bərabər 
olan Sı və S2 sahələrinin cəminə nisbəti kimi aşağıdakı düsturla he
sablanır:

Ə, = —$ ----- -İV-2S', -1 -2 S ,
S ,+S, y2

Əhalinin yoxsulluq göstəricilərinə aşağıdakılar daxildir: 1) yox- 
sulluğun həddi göstəriciləri; 2) yoxsulluğun miqyası göstəriciləri. 
Yoxsulluq səviyyəsini öyrənərkən hər şeydən əvvəl yol verilən minimum 
istehlak səviyyəsi, başqa sözlə, yaşayış minimumunun kəmiyyəti 
müəyyən edilir. Sonra bu göstərici əhalinin müxtəlif təbəqələrinin gəlir
ləri ilə müqayisə edilir. Yaşayış minimumuna istehlak səbətinin dəyəri, 
habelə icbari ödənişlər və rüsumlar daxildir.

Minimum istehlak büdcəsi insanların özlərinin sağlamlıqlarım 
qoruyub saxlamaları və həyat fəaliyyətlərini təmin etmələri üçün yaşayış 
minimumuna nisbətən geniş çeşiddə qida və qeyri-ərzaq məhsullarına, 
pullu xidmətlərə olan tələbatlarının ödənilməsi və istehlakın səviyyəsinin 
bərpa olunması üçün şərait yaradır. Bu büdcə cəmiyyət tərəfindən onun 
hazırki inkişaf dövründə mümkün olan minimum səviyyə kimi qəbul 
edilmiş səviyyədən aşağı olmamaqla insanın əsas fizioloji və sosial- 
mədəni tələbatının ödənilməsini təmin edəcək istehlak mallarının və 
xidmətlərin dəyərini əks etdirir.

İstehlak büdcəsinin başlıca tərkib hissəsi istehlak səbətidir. İsteh
lak səbəti və yaşayış minimumuna insanın konkret funksional ehti
yaclarını ödəyən, elmi cəhətdən əsaslandırılmış, tarazlaşdırılmış istehlak 
malları və xidmətlər toplusudur. İstehlak səbəti bir qayda olaraq həm 
bütün əhali, həm də onun ayrı-ayrı sosial-demoqrafik qrupları üçün 
işlənib hazırlana bilər. Məsələn, çörək məhsullarının minimum istehlakı 
əmək qabiliyyətli əhali üçün ildə 150 kq, pensiyaçılar üçün 109 kq, 
uşaqlar üçün isə 98 kq müəyyən edilmişdir. Qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 
normativlər istehlakın həcminə və köhnəlmə müddətinə görə fərqlənir. 
Məsələn, əmək qabiliyyətli yaşda hər nəfərə görə orta hesabla hər 3,5 ildə 
6 cüt, pensiyaçılar üçün 3,5 il üçün 5 cüt, uşaqlar üçün 1,3 il üçün 6 cüt 
ayaqqabı normativi müəyyən edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında yoxsulluqla əlaqədar istifadə olunan 
ikinci göstərici onun miqyası göstəriciləridir. Bu göstəricilərə aşağıdakı
lar daxildir: 1) yoxsulluq səviyyəsi, başqa sözlə, əhalinin ümumi sayında 
hər nəfərə düşən pul gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin
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xüsusi çəkisi; 2) ən aşağı yoxsulluq səviyyəsi, başqa sözlə, əhalinin 
ümumi sayında hər nəfərə düşən pul gəliri yaşayış minimumunun yarısına 
bərabər olan əhalinin xüsusi çəkisi; 3) əhalinin pul gəlirində çatışmazlıq;
4) yoxsulluğun “dərinliyi” və “kəskinliyi” indeksləri. Azərbaycan Res
publikasında yoxsulluğun həddi və səviyyəsi haqqında 9.10 cədvəlindəki 
məlumatlara əsasən mühakimə yürütmək olar.

Cədvəl 9.10
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun həddi və səviyyəsi1

Göstəricilər
İ l l ə r

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Y o x s u llu q  h ə d d i,  
m an . 2 4 ,0 4 2 ,6 5 8 ,0 6 4 ,0 7 8 ,6 8 9 ,5 9 8 ,7 1 0 7 ,2 11 9 ,3
Y o x s u llu q  s ə v iy y ə s i  
% -lə 4 9 ,0 2 9 ,3 2 0 ,8 15 ,8 1 3 ,2 1 0 ,9 9 ,1 7 ,6 6 ,0

Yoxsul əhalinin gəlirləri haqqında məlumatlara əsasən aşağıdakı 
düsturla “gəlir çatışmazlığı” göstəricisi hesablanır:

G =  X ,),
ı=l

Burada: n -gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan ev təsərrü
fatlarının sayı; i -  onların sıra nömrəsi; m, -  i qədər ev təsərrüfatlarının 
(ailə üzvlərinin sayı); Cmmj -  cins-yaş strukturu nəzərə alınmaqla i qədər 
ev təsərrüfatları üçün hər nəfərə düşən yaşayış minimumunun kəmiyyəti; 
d, -gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan i qədər ev təsərrüfatları 
üzvlərinin hər nəfərinə düşən orta gəlir deməkdir.

Əhalinin pul gəliri çatışmazlığı göstəricisindən istifadə etməklə 
iki nisbi göstərici -  yoxsulluğun “dərinliyi” və yoxsulluğun 
“kəskinliyi” indekslərini hesablamaq olar.

Yoxsulluğun dərinliyi indeksini hesablamaq üçün aşağıdakı düstur
dan istifadə edilir:

1 Azərbaycanın Statistika Göstəriciləri. 2010, B., “Səda” nəşr. 2010, s. 153; 2013, s. 153.
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t  =  / Cmin.ı
-lyox.dər. 7

& /«1 m̂iü.i

Yoxsulluğun kəskinliyi indeksi isə aşağıdakı düsturla hesablanır:

İvJ-yox.kəs.
SU1

Bu düsturlarda: S -  tədqiq olunmuş əhalinin ümumi sayı; 
Cmm., -d , / Cmm, -  gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan i qədər ev 
təsərrüfatları üzvlərinin hər nəfərinə düşən pul gəlirinin çatışmamasının 
nisbi səviyyəsi deməkdir.

ABŞ-da yoxsulluq səviyyəsi və gəlirlərin bərabər bölgüsünü təhlil 
etmək üçün “ekvivalentlik şkalası” metodundan istifadə olunur. Bu
metodun əsasmda müxtəlif ev təsərrüfatları qruplarının ərzaq məhsulla
rının minimum dəstini əldə etmək üçün sərf etdikləri xərclər durur. ABŞ- 
da 1960-cı illərin əvvəllərində keçirilmiş müayinə nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, orta gəlirli ailə öz gəlirinin 30%-ni ərzaq məhsullarının 
satın alınmasına sərf edir. Buna əsasən yoxsul ailənin gəlirlərinə qiymət 
vermək üçün müxtəlif ev təsərrüfatları qrupları üzrə ərzaq məhsullarının 
minimum dəstinin dəyəri üçə vurulur. Hökumət sənədlərində yoxsulluq 
səviyyəsinə qiymət vermək üçün bu metoddan geniş istifadə edilir. 
Almaniyada da eyni metod tətbiq edilir.

Əhalinin sosial-iqtisadi təbəqələşməsini əks etdirən göstəricilər bir 
çox hallarda ziddiyyətli xarakter daşıyır. Ona görə də bu göstəricilər 
qrupu həyat səviyyəsi göstəriciləri sistemində başlıca yer tutsa da, cə
miyyətin ümumi rifahını, yoxsulluq səviyyəsini, onun dəyişməsində əsas 
meyilləri təhlil etməyə imkan verən vahid ümumiləşdirici göstəricinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün göstərilən səy lər davam edir.

9.6. Əhalinin həyat və yoxsulluq səviyyəsinin  ümumiləşdirici
göstəriciləri

Əhalinin həyat səviyyəsini təhlil edərkən istifadə edilən göstəricilər
dən aydın olur ki, onlar cəmiyyətin rifahına kəmiyyət və keyfiyyət 
xarakteristikası vermək üçün kifayət etmir. Çünki onlara əsasən əhalinin 
həyat səviyyəsinə qiymət vermək, yaxud da regionlar arasında müqayisə 
aparmaq mümkün deyildir. Odur ki, ümumiləşdirici göstəricinin hesab
lanması zəruriliyi meydana çıxır. Bu məsələnin mübahisəli xarakter 
daşıdığını nəzərə alaraq əhalinin həyat səviyyəsinin «ölçüsü» kimi ya
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geniş istifadə olunan, yaxud da müəyyən elmi maraq doğuran göstəricilər 
üzərində dayanmağı lazım bilirik.

Cəmiyyətin rifahını müəyyən edən əsas amil ölkənin iqtisadi inki
şaf səviyyəsidir. Ona görə də əhalinin həyat səviyyəsini səciyyələndirən 
başlıca göstərici kimi ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi əsas 
götürülür. Bunlara ümumi daxili məhsul, milli gəlir və sərəncamda qalan 
xalis milli gəlir göstəriciləri aiddir. Statistika işləri təcrübəsində istehsal 
fəaliyyətinin son nəticəsi olan ümumi daxili məhsul göstəricisindən daha 
geniş istifadə edilir. Həyat səviyyəsini, onun dinamikasını təhlil etmək və 
regionlar üzrə müqayisə aparmaq üçün sabit qiymətlərlə hər nəfərə düşən 
ÜDM göstəricisi hesablanır. Beynəlxalq miqyasda müqayisə apararkən 
bu göstərici valyutaların alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinə əsasən ABŞ 
dolları ilə qiymətləndirilir. Həyat səviyyəsini təhlil edərkən istifadə 
olunan bu dəyər göstəricilərinin çatışmazlığı vardır. Bu, ondan ibarətdir 
ki, həmin göstəricilərdə əhalinin həyat səviyyəsi ilə birbaşa əlaqəsi 
olmayan ünsürlər də yer alır. Məsələn, ÜDM-ə ordunun, dövlət aparatının 
saxlanmasına sərf olunan xərclər də daxil edilir. Ona görə də əhalinin 
həyat səviyyəsinə qiymət vermək üçün natural göstəricilərdən -  körpə 
ölümü; doğulanda gözlənilən orta ömür uzunluğu istifadə edilməsi 
tövsiyə olunur. Onların hesablanması metodologiyası dərsliyin birinci 
hissəsində «əhali və əmək ehtiyatları statistikası» fəslində nəzərdən 
keçirilir. Bu göstəricilərin üstünlüyü ondadır ki, onlar həyat səviyyəsinin 
həm kəmiyyəti, həm də keyfiyyəti haqqında fikir söyləməyə imkan verir.

Statistika işləri təcrübəsində cəmiyyətin rifahına ümumiləşdirici 
xarakteristika vermək üçün “həyatın dəyəri” indeksindən istifadə olunur. 
Həyatın dəyəri istehlak qiymətlərinin dinamikasından və istehlakm 
strukturundan asılı olaraq dəyişir. Bunların dyişməsinə isə istehlakçı 
tələbinin, bazar konyunkturunun dəyişməsi və s. amillər təsir göstərir. 
Həyatın dəyəri indeksi əhalinin rifah səviyyəsinə qiymətlərin necə təsir 
etməsini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə istehlak 
əmtəələri və xidmətlərinin qiymətləri dəyişdiyi şəraitdə həyat səviyyəsinin 
sabit saxlanılması üçün zəruri olan xərclər müqayisə olunmalıdır.

Bu göstəricini hesablayarkən müəyyən əhali qrupları üçün tipik olan 
istehlak nemətləri dəsti (istehlak səbəti) və buna uyğun olaraq xərclərin 
strukturu müəyyən edilir. Bu nemətlər dəstinin dəyəri cari və əsas 
qiymətlərlə müəyyən olunur, sonra isə əldə olunan məlumatlar müqayisə 
edilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu yanaşmada əslində həyatın 
dəyərinin dəyişməsi deyil, istehlak qiymətlərinin ona təsiri əks etdirilmiş 
olur. Odur ki, 1950-ci illərin axırlarında və 1960-cı illərin əvvəllərində
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xarici ölkələrin əksəriyyətində “həyatın dəyəri” indeksinin adı dəyişdi
rilmiş və o, “istehlak qiymətləri indeksi” adlandırılmışdır. Bu, indeks 
hazırda Azərbaycan Respublikasında da hesablanır və inflyasiyanın 
illik səviyyəsi adlandırılır. Bu indeks həyatın dəyərinin yalnız bir 
amildən -  istehlak səbətinə daxil olan əmtəə və xidmətlərin qiymətinin 
dinamikasının dəyişməsi -  asılı olaraq dəyişdiyini göstərir.

Müasir statistika nəzəriyyəsi və təcrübəsində həyat səviyyəsini ifadə 
edən bir çox göstəricilərin hesablanmasına baxmayaraq ən ümumiləş- 
dirici göstəricinin “axtarışı” yenə də davam edir. Belə bir ümumiləşdirici 
göstərici kimi BMT-nin inkişaf proqramını hazırlayan bir qrup 
mütəxəssisin təklif etdiyi insan potensialmın inkişafı indeksini göstərmək 
olar. Bu indeks özündə həyat səviyyəsinin ən mühüm cəhətlərini əks 
etdirən üç göstəricini birləşdirir: 1) doğulanda gözlənilən orta ömür 
uzunluğu; 2) təhsildə əldə edilmiş inkişaf səviyyəsi; 3) hər nəfərə düşən 
real ÜDM-in həcmi (valyutaların alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinə 
əsasən, ABŞ dolları ilə).

İnsan potensialının inkişafı indeksi yuxarıda göstərilən üç indeksdən 
hesabi orta kəmiyyət kimi müəyyən edilir. Hər bir göstərici üzrə indeks 
(ÜDM-in real həcmi indeksi istisna olmaqla) aşağıdakı düsturla 
hesablanır:

İ,
X  — X/' / min

X  — Xi max ^  / min

və Xj max iBurada: Xt -  i göstəricisinin faktiki qiyməti; X t 
göstəricisinin minimum və maksimum qiymətləri deməkdir.

Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu indeksini hesablamaq üçün (İd) 
aşağı yaş həddi 25, yuxarı yaş həddi isə 85 götürülür və aşağıdakı kimi 
hesablanır:

/  -  X*~25 
d 85 -25 '

Təhsildə əldə edilmiş inkişaf səviyyəsi indeksi (İu )  iki subindeksdən 
çəkili hesabi orta kəmiyyət kimi hesablanır. Bu subindekslər yaşlı əhali 
arasında (i21) savadlılıq (2/3 çəki ilə) indeksindən və ibtidai, orta və ali 
təhsil müəssisələrinə daxil olmuş (İ22) toplam ümumi əmsal indeksindən 
(1/3 çəki ilə) ibarətdir. Yəni:

İu. = h ıx  Уъ + İ22X У
Yaşlı əhali (15 və yuxarı yaşda) arasında savadlılıq indeksini hesab

layarkən X, mm sıfıra, X ımax isə 100%-ə bərabər götürülür. Müxtəlif səviy
yəli təhsil müəssisələrinə daxil olanların toplam əmsalı indeksi 24 yaşdan
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aşağı şəxslər üzrə hesablanır. Onun kənar hədd qiymətləri isə savadlılıq 
indeksində olduğu kimi 0 (sıfır) və 100%-ə bərabər qəbul edilir.

Hər nəfərə düşən ÜDM-in real həcmi indeksinin hesablanması bir 
qədər mürəkkəbdir. ÜDM-in real həcmi valyutaların alıcılıq qabiliyyə
tinin paritetliyinə əsasən ABŞ dolları ilə hesablanır. Bu göstəricini 
müəyyən edərkən hədd qiymətləri kimiX3min= 100 və X3max= 40000 şərti 
rəqəmindən və hesablamanı aparmaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə 
olunur:

Лса1 ÜDM
/0*7X3 -loq 100 

loqAOOOO -  loqlOO
Burada: loqXs — real ÜDM deməkdir. Bunlara əsasən aşağıdakı 

bərabərliyi yazmaq olar:

İnsan potensialının inkişafı indeksi = —— —
+ T

1 real Ü D M

3
Burada: ü  -  doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu indeksinin qiyməti; 

İu. ~ təhsildə əldə edilmiş inkişaf səviyyəsi indeksinin qiyməti; / rea] qum -  
real ÜDM indeksinin qiyməti deməkdir.

İnsan potensialının inkişafı indeksini hesablayarkən istifadə olunan 
göstəricilərin minimum və maksimum qiymətləri 9.11 cədvəlində 
göstərildiyi kimidir.

Cədvəl 9.11
İnsan potensialının inkişafı indeksinin ilkin göstəricilərinin kənar

hədlərinin qiymətləri

Göstəricilər Maksimum
qiyməti

Minimum
qiyməti

D o ğ u la n d a  g ö z lə n i lə n  ö m ü r u z u n lu ğ u , il 
k iş ilə r 82,5 22,5
q a d ın la r 87,5 27,5

Y a ş lı ə h a lin in  s a v a d lıl ıq  s ə v iy y ə s i ,% 100,0 0
İb tid a i, o r ta  v ə  a li tə h s il  m ü ə s s is ə lə r in ə  d a x il o lan lar ın  
to p la m  ü m u m i ə m s a lı 100,0 0
H e sa b la n a n  q a z a n ılm ış  g ə lir  (v a ly u ta la r ın  a lıc ıl ıq  
q a b il iy y ə t in in  p a r ite tliy i, A B Ş  d o lla r ı) 40000 0

Bunlar nəzərə alınmaqla hesablanan insan potensialının inkişafı 
indeksi 2012-ci ildə Norveç üzrə 0,955-ə, Avstraliya üzrə 0,938-ə, ABŞ 
üzrə 0,937-ə bərabər olmuşdur. Həmin göstərici Azərbaycan üçün 0,734 
təşkil etmişdir.
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BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində inkişaf etməkdə olan ölkələr 
üçün xüsusi metodologiya ilə kasıblıq indeksi hesablanır.

Nəticə

- iqtisadi ədəbiyyatda «əhalinin həyat səviyyəsi» anlayışından geniş 
istifadə edilir. Lakin bunu səciyyələndirən göstəricilər haqqında 
iqtisadçılar arasında müxtəlif fikirlər vardır;

- geniş və məhdud mənada həyat səviyyəsi anlayışlarını bir-birindən 
fərqləndirmək lazımdır;

- əhalinin həyat səviyyəsini təhlil etmək üçün kompleks göstəricilər 
sistemindən istifadə olunur;

- əhalinin həyat səviyyəsinə keyfiyyət xarakteristikası vermək üçün 
sosial statistikanın göstəricilərindən istifadə etmək lazımdır. Çünki onlar 
həyatın “keyfiyyəti” haqqında daha düzgün təsəvvür verir;

- Azərbaycan Respublikasında gəlirlərin əmələ gəlməsi, bölgüsü və 
yenidən bölgüsünü müəyyən etmək məqsədilə nəzəri əsas kimi ingilis 
iqtisadçısı C.Hiksin irəli sürdüyü gəlir göstəricilərindən istifadə olunur;

- ev təsərrüfatlarının əldə etdikləri gəlirlərdən yalnız istehlak və ya 
yığım (qənaət) üçün istifadə edilə bilməz. Onun bir hissəsi müxtəlif 
məqsədlərə sərf olunur;

- sosial-iqtisadi statistikada milli gəlir anlayışı ilə yanaşı, sərəncamda 
qalan milli gəlir, sərəncamda qalan təshih olunmuş milli gəlir anlayışları 
da vardır;

- Azərbaycan Respublikasının statistika işləri təcrübəsində pul 
gəlirləri göstəriciləri də hesablanır;

- əhalinin gəlirlərinin formalaşmasının bütün ölkələr üçün səciyyəvi 
olan mənbələri vardır və onlar iki yerə bölünür: 1) əmək şərfi və 
sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər; 2) qeyri-əmək gəlirləri;

- statistika işləri təcrübəsində real gəlirlərin mütləq məbləği deyil, 
onun nisbi kəmiyyəti -  müvafiq indekslər hesablanır;

- ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri olduqca mürəkkəb quruluşa 
malikdir və bir çox tərkib hissələrindən ibarətdir;

- statistika işləri təcrübəsində əhalinin sərf etdiyi xərcləri təhlil 
edərkən bir sıra göstəricilərdən istifadə olunur;

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi nəşr
lərində istehlak xərclərinin qruplaşdırılması aparılır və o, müxtəlif tərkib 
hissələrindən ibarətdir;

- əhalinin həyat səviyyəsini tənzimləmək üçün onun gəlir və
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xərclərini əhali qrupları və təbəqələri üzrə də qruplaşdırmaq lazımdır: 
çünki müxtəlif əhali qruplarının gəlirlərində kəskin fərqlər vardır;

- əhalinin pul gəlirləri və xərclərinə xarakteristika vermək üçün “əha
linin pul gəlirləri və xərcləri balansı” tərtib olunur;

- hazırda gəlirlərin ümumi məbləği əhalinin xərclərini cəmləmək yolu 
ilə müəyyən edilir;

- əhalinin gəlirləri və istehlak xərclərinin quruluşu haqqında ən 
mühüm məlumat mənbəyi ev təsərrüfatları büdcələrinin müayinəsi yolu 
ilə əldə edilən informasiyalardır;

- müayinə nəticəsində əldə edilmiş məlumatlara əsasən hər nəfərə 
görə ayrı-ayrı qida məhsulları istehlakı, habelə əhalinin qeyri-ərzaq 
məhsulları ilə təmin olunması göstəriciləri (hər 100 ailəyə, yaxud da hər 
1000 nəfərə görə) hesablanır;

- əhalinin mənzil şəraitinə qiymət vermək üçün həm MHS-nin, həm 
də mənzil-kommunal təsərrüfatı statistikasının materiallarından istifadə 
edilir;

- əhalinin gəlirlərə görə bölgüsünə xarakteristika vermək üçün moda 
və mediana gəlirləri, desil, fond və Cini əmsalları göstəricilərindən isti
fadə olunur;

- Cini əmsalı Lorens əyrisinə əsasən hesablanır. Əhalinin yoxsulluq 
səviyyəsinə xarakteristika verərkən bir sıra göstəricilərdən istifadə edilir;

- müasir statistika nəzəriyyəsi və təcrübəsində həyat səviyyəsini ifadə 
edən bir sıra göstəricilərin hesablanmasına baxmayaraq iqtisadçılar ən 
ümumiləşdirici göstəricinin “axtarışı”nı davam etdirirlər. Hələlik belə bir 
göstərici kimi “insan potensialı inkişafı indeksi”ndən istifadə edilir.

Təhlil üçün suallar

- əhalinin həyat səviyyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir və ona 
xarakteristika vermək üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir;

- əhalinin həyat səviyyəsinə keyfiyyət xarakteristikası verərkən hansı 
göstəricilərdən istifadə etmək olar;

- C.Hiksin konsepsiyasına uyğun olaraq ev təsərrüfatları üzrə hansı 
gəlir göstəriciləri hesablanır;

- sərəncamda qalan milli gəlir nə deməkdir;
- ev təsərrüfatlarının sərəncamda qalan təshih olunmuş milli gəliri 

dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- Azərbaycan Respublikası əhalisinin gəlirlərinin dinamikasına necə 

xarakteristika vermək olar;
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- əhalinin gəlirlərinin formalaşmasının bütün ölkələr üçün səciyyəvi 
olan əsas mənbələri hansılardır;

- Azərbaycan Respublikası əhalisinin sosial müdafiəsini səciyyə
ləndirən göstəricilər barədə nə demək olar;

- əhali büdcəsindəki vəsait hansı məqsədlər üçün sərf edilir;
- Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi 

nəşrlərində istehlak xərcləri necə qruplaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında istehlak xərclərinin quruluşuna necə 

xarakteristika vermək olar;
- müasir dövrdə xərclərin quruluşunun dəyişməsində hansı istiqamət

lər özünü göstərir;
- ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri hansı tərkib hissələrindən 

ibarətdir;
- əhalinin pul gəlirləri ilə xərcləri arasındakı əlaqəni müəyyən etmək 

üçün hansı metoddan istifadə edilir; əhalinin gəlirləri və xərcləri balansı 
nə deməkdir;

- əhalinin gəlirləri və istehlak xərclərinin quruluşu haqqında məlu
matı hansı mənbələrdən almaq olar;

- elastiklik əmsalı nə deməkdir;
- Azərbaycan Respublikasında əhalinin hər nəfərinə görə ən mühüm 

qida məhşsulları istehlakının tövsiyə olunan minimum normalarla 
müqayisəsi hansı nəticələri çıxarmağa imkan verir;

- Azərbaycanda əhalinin uzun müddət istifadə olunan mədəni-məişət 
və təsərrüfat əşyaları ilə təmin olunması barədə nə demək olar;

- ev təsərrüfatlarının ümumi qənaəti dedikdə nə nəzərdə tutulur və 
ondan hansı məqsədlər üçün istifadə edilir;

- Azərbaycanda əhalinin mənzillə təmin olunması barədə nə demək olar 
və onun haqqında hansı mənbədən daha geniş məlumat əldə etmək olar;

- əhalinin gəlirlərə görə bölgüsünə xarakteristika vermək üçün hansı 
göstəricilərdən istifadə olunur;

- Lorens əyrisi və Cini əmsalı hansı məqsədlər üçün hesablanır;
- əhalinin yoxsulluğuna xarakteristika vermək üçün hansı 

göstəricilərdən istifadə edilir;
- hazırda əhalinin həyat və yoxsulluq səviyyəsinə xarakteristika 

vermək üçün hansı ümumiləşdirici göstəricidən istifadə olunur.
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X FƏSİL

İQTİSADİYYATIN AYRI-AYRI SAHƏLƏRİNDƏ İSTEHSAL
OLUNAN MƏHSULLARIN HESABLANMASI METODLARI

10.1. İstehsal olunan məhsulların hesablanmasının ümumi prinsipləri

MHS-də ümumi daxili məhsul müəyyən olunarkən iqtisadiyyatın ay
rı-ayrı sahələrində (sənaye; kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq; 
tikinti; nəqliyyat və anbar təsərrüfatı; topdan və parakəndə ticarət; 
avtomobillərin və motosikletlərin təmiri və i.a.) istehsal edilən məhsulu 
hesablamaq üçün aşağıdakı prinsiplərdən istifadə olunur:

1) məhsulun hesablanması üçün istifadə olunan metodologiyanın 
əsasmı bu və ya digər sahədə fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidləri özündə 
əks etdirən təsnifləşdirilmənin müəyyən edilməsi təşkil edir;

2) «bütün iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsinin beynəl
xalq sahə standartlarına» uyğun olaraq təsnifat vahidi dedikdə, ya bütöv
lükdə müəssisə, yaxud da onun eyni bir məkanda yerləşən və istehsal 
olunan əmtəə və xidmətlərin tərkibinə görə eyni fəaliyyət növü ilə məşğul 
olan bölmələri nəzərdə tutulur. Lakin müəssisənin özü adətən müxtəlif 
sahələrə aid müəssisələrdən ibarət olur. Müəssisəni iqtisadi vahid kimi 
müəyyən etməkdə məqsəd istehsal olunan məhsul və onun hazırlanma
sına sərf edilən xərclər haqqında məlumat əldə etməkdən ibarətdir;

3) sahə dedikdə, eynitipli müəssisələrin toplusu, sahənin məhsulu 
dedikdə isə həmin sahəyə daxil olan bütün müəssisələrdə istehsal edilən 
məhsulların toplusu nəzərdə tutulur;

4) sahənin fəaliyyətinə qiymət vermək üçün əsas göstərici kimi məh
sul buraxılışı (MB) və ümumi əlavə dəyər (ÜƏD) göstəricilərindən 
istifadə olunur.

5) MB istehsalın nəticələrini müəyyən etmək üçün ilkin göstəricidir. 
O, istehsal edilmiş bütün əmtəələrin dəyərini ifadə edir. МВ-ni müəyyən 
etmək üçün satılmış məhsulların dəyərinə reallaşdırılmamış hazır məhsul 
ehtiyatlarım və bitməmiş istehsalın dəyişməsini əlavə etmək lazımdır. Bu 
göstərici ümumi əsaslarla, başqa sözlə, sərf olunmuş xammalların, mate
rialların və aralıq istehsalın digər ünsürlərinin dəyəri ilə birlikdə 
hesablanır;

6) ÜƏD təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini daha düzgün xarakterizə 
edir. Çünki o, aralıq istehlakm dəyəri nəzərə alınmadan hesablanır. Bu, 
ona görə ümumi göstərici adlanır ki, o, istehlak olunmuş əsas kapitalla
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(əsas fondlarla) birlikdə hesablanır.
7) MB və ÜƏD göstəriciləri cari və sabit qiymətlərlə hesablanır. 

Məhsul göstəricilərini sabit qiymətlərlə qiymətləndirməkdə məqsəd 
istehsal olunmuş məhsulların fiziki həcminin dinamikasını öyrənməkdir;

8) MB və ÜƏD-i cari qiymətlərlə hesablayarkən əmtəələr reallaşdı
rılan zaman mövcud olan qiymətlərdən deyil, onlar istehsal olunarkən 
mövcud olan qiymətlərdən istifadə edilir. Çünki yüksək inflyasiya şə
raitində məhsullar istehsal olunan və satılan zaman mövcud olan 
qiymətlər arasında kəskin fərq ola bilər;

9) istehsal edilmiş məhsulun ən mühüm hissəsini təşkil edən reallaş
dırılmış məhsulların dəyəri müəyyən olunarkən sifarişçinin faktiki ödə
diyi məbləğ (vəsait) deyil, hesablanmış məbləğ əsas götürülür;

10) məhsul göstəriciləri sabit qiymətlərlə hesablanarkən baza kimi 
götürülən hər hansı bir ilin orta cari qiymətlərindən istifadə edilir. Belə 
sabit qiymət kimi adətən beşillik dövr üzrə hesablanan orta qiymətlər 
götürülür. Lakin yüksək inflyasiya dövründə (illərində) sabit qiymətlərin 
hər il dəyişdirilməsi də mümkündür.

Qeyd etmək lazımdır ki, MHS-də məhsul göstəriciləri ilə yanaşı, 
istehsalın dinamikası üzərində cari nəzarəti həyata keçirmək üçün sahə 
statistika elmlərində də eyni göstəricilər hesablanır. Bu zaman da yuxa
rıda göstərilən prinsiplərdən istifadə olunur. Lakin təcrübədə məlumat
ların əldə edilməsində müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Bununla əla
qədar olaraq onun bir sıra xüsusiyyətləri ola bilər. Məsələn, bəzi ölkə
lərdə sənaye statistikasında ÜƏD göstəricisini hesablayarkən sadələşdi
rilmiş metodologiyadan istifadə edilir. Bu metodologiyanın mahiyyəti on
dan ibarətdir ki, sənaye statistikasında ÜƏD müəyyən olunarkən göstəril
miş xidmətlərə görə ödəmələr onun üzərindən çıxılmır, yəni onunla 
birlikdə hesablanır. Bu sadələşdirilmiş ÜDM göstəricisi beynəlxalq 
təcrübədə “siyahıyaalma konsepsiyası üzrə ÜƏD” adlandırılır. Bu
rada siyahıyaalma sözünə istinad olunması onunla əlaqədardır ki, bu gös
tərici sənayedə aparılmış siyahıyaalma haqqındakı məlumatlara əsasən 
hesablanır. Bunlar haqqında daha aydın təsəvvür əldə etmək üçün sahə 
statistikaları çərçivəsində iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində istehsal 
olunan məhsul göstəricilərinin müəyyən edilməsinin metodoloji məsə
lələrini nəzərdən keçirək.
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10.2. Sənayedə məhsul istehsalı göstəricilərinin hesablanması1

MHS-də ümumiyyətlə “sənaye” anlayışı olmasa da, cəmiyyətin so
sial-iqtisadi həyatında iqtisadiyyatın bu, çox mühüm sahəsinin oynadığı 
rol haqqında bir qədər ətraflı danışmaq lazımdır. Bu, həm də onunla əla
qədardır ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəs
mi nəşrlərində sənayenin inkişafını ifadə edən göstəricilərə geniş yer veri
lir və onun nəzdində xüsusi şöbələr -  “sənaye, nəqliyyat və rabitə” və 
“yanacaq-enerji və material balansları statistikası” şöbələri fəaliyyət 
göstərir.

Sənaye istehsalın başlıca və apancı sahəsidir. O, iqtisadiyyatın 
bütün sahələrini texnika ilə təmin edir. Texniki tərəqqi sənayenin inkişaf 
sürəti və xarakterindən asılıdır. Sənayenin, xüsusilə də ağır sənayenin 
daha da inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin iqtisadi potensialmı artırmağın 
başlıca ilkin şərtidir. Sənaye geniş təkrar istehsalın əsasıdır. O, fasiləsiz 
olaraq həm özü, həm də iqtisadiyyatın digər sahələri üçün lazım olan 
investisiya əmtəələrinin təkrar istehsalını həyata keçirir. Ağır sənaye, 
sənayenin bütün sahələrini, habelə kənd təsərrüfatını, nəqliyyatı, tikintini, 
rabitəni, ticarəti və s. zəruri texnika və avadanlıqlarla təmin edir. Bunlar 
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və istehsalm miqyasının genişlən
dirilməsi üçün əsasdır.

Sənaye istehlak mallarının xeyli hissəsini istehsal, kənd təsərrüfatı 
xammallarım İsə emal edir. Əhalinin müxtəlif təyinatlı əmtəələrə olan 
tələbatının ödənilməsi də xeyli dərəcədə sənayenin inkişafından asılıdır. 
Sənayenin, xüsusilə də ağır sənayenin inkişafı məhsuldar qüvvələrin 
səmərəli yerləşdirilməsinə və təbii ehtiyatlardan məqsədyönlü istifadə 
olunmasına imkan verir.

Sənaye ümumi əlavə dəyərin yaradılması və yığımda da aparıcı rol 
oynayır. Dövlət büdcəsinə daxil olan gəlirlərin, ÜDM-in böyük hissəsi 
sənayenin payına düşür.

Sənaye, nəhayət müasir hərbi texnikanın bütün növlərini istehsal et
məklə, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini təmin edir.

Sənayedə müxtəlif istehlak dəyərlərinə malik olan nemətlərin isteh
salı insanların özləri tərəfindən təşkil edilən və təbiətdə mövcud olmayan

1 “İqtisadi fəa liy y ət növlərin in  təsn ifləşd irilm əsin in  beynəlxalq  sahə standartlarında” üm u
m iyyətlə  “sən a y e” an layışı yoxdur. Bu standartlarda “sən aye” aşağıdakı sahələrə bölünür: 
“D ağ-m əd ən  sən ayesi v ə  karxanaların iş lən m əsi” , “em al sən a y es i”, “elektrik enerjisi, qaz və  
su təch izatı” .
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proseslərin köməyi ilə həyata keçirilir. Məsələn, kömürün və ya neftin 
torpağın təkində əmələ gəlməsi insanların iştirakı olmadan baş verən təbii 
proses, onların hasilatı isə insanlar tərəfindən təşkil olunan “sənayedə 
istehsal” prosesidir. Təbiətdə hazır halda parça, maşın, dəzgah, plastik 
kütlə, ayaqqabı və ya çörək yoxdur. Bütün bunlar insanların özləri 
tərəfindən istehsal olunur. Onların hazırlanması üsulları isə “sənayedə 
istehsal” adlanır.

Yanacaq-energetika resursları ölkəmizin ən böyük sərvətidir. Bu, ha
zırda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında da çox böyük 
rol oynayır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komistəsinin 
nəzdində fəaliyyət göstərən “Yanacaq-enerji və material balansları statis
tikası” şöbəsi təbii qazın, elektrik enerjisinin, təkrar enerji ehtiyatlarının, 
mazutun, dizel yanacağının, aviasiya və sair üçün ağ neftin ehtiyatı və is- 
tehlakım; neft məhsullarının ehtiyatı və bölüşdürülməsini; cihaz, avadan
lıq və s. məmulatların tərkibindəki qiymətli metalların hərəkətini, təkrar 
xammal ehtiyatlarının, qara və əlvan metal qırıntısı tullantılarının yaran
ma mənbələri və bölüşdürülməsini səciyyələndirən göstəriciləri, əsas ka
pitalın (əsas fondların) təzələnməsi və sıradan çıxması əmsallarını hesab
layır və dərc etdirir.

Sənaye məhsulları istehsalı göstəriciləri də yuxarıda göstərilən prin
siplərə uyğun olaraq hesablanır. Bu prinsiplərə görə müəyyən edilən gös
təricilər sənaye və qeyri-sənaye müəssisə və təşkilatlarında (mülkiyyət 
formasından, tabeçiliyindən və böyüklüyündən asılı olmayaraq), habelə 
ev təsərrüfatlarında istehsal edilən məhsulların həcmini səciyyələndirir. 
Qeyri-sənaye təşkilatlannın balansında olan yardımçı sənaye müəssisələ
rinin (istehsalatların) məhsulları da sənaye məhsullarının tərkibinə daxil 
edilir. Yardımçı istehsalat, balansında olduğu hüquqi şəxsin yerləşdiyi 
ərazidən kənarda da ola bilər.

Sənaye məhsullarının tərkibinə həm onun özünün, həm də sifarişçinin 
xammal və materialından hazırlanmış məhsulların, kənara görülmüş sə
naye xarakterli işlərin dəyəri və bitməmiş istehsalın dəyərinin dəyişməsi 
daxildir. Sifarişçinin xammal və materiallarından hazırlanan məh
sulların dəyəri “emal dəyəri” ilə (başqa sözlə, sifarişçinin mate
rialının dəyəri nəzərə alınmadan) qiymətləndirilir.

Sənaye xarakterli işlərə avadanlıqların və nəqliyyat vasitələrinin, 
mexanizmlərin, cihazların və şairələrin təmiri və modernləşdirilməsi, ma
terial və detalların qismən emalı ilə əlaqədar ayrı-ayrı əməliyyatlar, digər 
müəssisələrdə hazırlanan məmulatların hazır vəziyyətə gətirilməsi,
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quraşdırılması, işə salınması, sifarişçi təşkilatlarda avadanlıqların sazlan
ması işlərinin aparılması və s. aiddir.

Sənaye müəssisələri məhsullarının həcmi zavoddaxili dövriyyənin 
dəyəri (məsələn, bir sexdə hazırlanan və digər sexdə emal olunan yarım- 
fabrikat) nəzərə alınmadan müəyyən edilir. Sənaye məhsulları müəssisə
nin buraxılış qiymətləri (ƏDV daxil edilmədən) ilə qiymətləndirilir. 
Beləliklə, sənaye məhsullarının tərkibinə aşağıdakılar daxil edilir:

- satılmış məhsullar;
- kənardan göndərilmiş məhsulların və kənardan göstərilmiş xidmət

lərin dəyərinin ödənilməsi müqabilində kənara göndərilmiş məhsullar;
- müəssisənin qeyri-sənaye obyektlərinə (məsələn, həmin müəssisəyə 

məxsus olan sosial-mədəni təyinatlı obyektlərin -  körpələr evi və uşaq 
bağçalarının, istirahət evlərinin saxlanması və əsaslı təmiri və i.a.) bura
xılmış məhsullar;

- əmək haqqı formasında müəssisənin öz işçilərinə verdiyi məhsullar;
- humanitar yardım formasında digər təşkilatlara verilən məhsullar;
- hazır olan, lakin reallaşdırılmamış məhsul ehtiyatlarının artımı;
- bitməmiş istehsal qalığının artımı.
Sənayedə istehsal olunan məhsulların fiziki həcminin dinamikası gös

təricilərini hesablamaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Məsə
lən, məlum olduğu kimi, müstəqillikdən əvvəlki dövrdə sənaye müəssisə
ləri statitika orqanlarına verdikləri hesabatlarda göstərilən məhsulların də
yəri sabit qiymətlərlə heablanırdı. Bu, müəssisədə natura ifadəsində isteh
sal olunan məhsulların miqdarı sabit qiymətlərə vurulmaqla müəyyən 
edilirdi. Fiziki həcm indeksləri hesabat dövründəki məhsulların sabit 
qiymətlərlə hesablanan dəyəri əsas dövrdəki eyni göstəriciyə bölünməklə 
müəyyən edilirdi. Bu metoddan MDB ölkələrində indi də istifadə edilir.

Sabit qiymətlə məhsul istehsalının hesablanmasının başqa bir 
geniş yayılmış metodu “natura göstəriciləri” metodu (o, həm də 
“təmsilçi əmtəələr metodu” adı ilə məşhurdur) adlanır. Bu metodun 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əvvəlcə ayrı-ayrı sahələri, yarımsahələri, 
yaxud da məhsul qruplarını təmsil edən əmtəələr seçilir. Sonra isə sahələr 
və məhsul qrupları üzrə orta fiziki həcm indeksini müəyyən etmək üçün 
onlar ümumi bir əsasa gətirilir. Bu metoddan yalnız məhdud çeşiddə 
məhsul istehsal olunan və həmin dövr ərzində məhsulların keyfiyyətində 
bir o qədər də dəyişiklik olmayan sahələrdə istifadə olunması müm
kündür.

Bu metodun köməyi ilə sahə üzrə məhsulların orta fiziki həcmi
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indeksinin nəzəri cəhətdən hesablanması üçün həmin sahədə istehsal 
olunan məhsulun ümumi həcmində ayrı-ayrı təmsilçi-əmtəələrin xüsusi 
çəkisi haqqında məlumatlar olmalıdır. Lakin təcrübədə belə məlumatlar 
demək olar ki, yoxdur. Sahə (yarımsahə) üzrə orta fiziki həcm indeksini 
hesabladıqda ayrı-ayrı təmsilçi əmtəələrin fiziki həcm indekslərini ümumi 
əsasa gətirmək üçün həndəsi orta kəmiyyətin düsturundan istifadə etmək 
olar. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu məqsədlə təcrübədə sadə hesabi orta 
kəmiyyətin düsturundan itifadə olunur. Sahələr (yarımsahələr) üzrə orta 
fiziki həcm indeki əsas dövrün qiymətləri ilə qiymətləndirilməklə təmilçi- 
əmtəələrin hesabat və əsas dövrlərdəki dəyərini müqayisə etmək yolu ilə 
hesablandıqda bu metoddan istifadə olunması məqsədəuyğundur.

Geniş çeşiddə məhsul istehsal olunan və həmin dövr ərzində məhsul
ların keyfiyytəində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş vermədiyi sənaye sa
hələrində (məsələn, maşınqayırma, radioelektronika və i.a.) istehsal olu
nan məhsulların sabit qiymətlərlə dəyəri istehalçı indekslərinin köməyilə 
hesablanır. Bu zaman məhsulların cari qiymətlərlə müəyyən olunmuş 
dəyərini defilyasiyalaşdırmaq lazımdır. Bəzi ölkələrdə sənaye məhsul
larının fiziki həcmi indekslərini hesablamaq üçün dolayı metodlardan 
(məsələn, işlənilmiş adam-saatların miqdarı, yaxud da sərf edilmiş 
xərclərin fiziki həcmi indeksləri haqqında məlumatlardan istifadə olunur) 
istifadə edilir. Bu metodun əsasında belə bir fərziyyə durur ki, istehsal 
olunmuş məhsulların dinamikası xərclərin dinamikasına uyğun gəlir.

Beləliklə, müasir statistikada sənayenin ayrı-ayrı sahələrində (yarım- 
sahələrində) məhsulların fiziki həcm indekslərini hesablayarkən müxtəlif 
metodlardan istifadə olunur. Bu indekslər bütün sənaye məhsullarının 
orta fiziki həcm ineksinin hesablanması üçün əsasdır. Sənaye 
məhsullarının ümumi fiziki həcmi indeksi aşağıdakı düsturla hesablanır:

,  I X »

Burada: İqı,o- əsas dövrə (0- sıfır) nisbətən cari dövrdə (1-bir) bütün 
sənaye məhsullarının fiziki həcm indeksi; Kt l>0 -  əsas dövrə nisbətən cari 
dövrdə sənayenin sahəsində (yarımsahəsində) istehsal olunan 
məhsulların indeksi; Wl() -  əsas dövrdə sənayedə yaradılan ÜƏD-in 
ümumi həcmində sənayenin “Г  sahəsində yaradılan ÜƏD-in xüsusi 
çəkisi deməkdir.
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10.3. Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı 
göstəricilərinin hesablanması1

Hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatının çox mühüm sahələrindən biri də 
kənd təsərrüfatıdır. Hazırda ölkəmizin İqtisadiyyatında neft sektoru 
aparıcı rol oynasa da, kənd təsərrüfatı çox böyük həyati əhəmiyyətə malik 
olan sahə kimi qalmaqdadır. Bu, onunla əlaqədarjdır ki, kənd təsərrüfatı 
iqtisadiyyatın başlıca strukturformalaşdırıcı amili olmaqla yanaşı, həm də 
ölkədə iqtisadi və sosial vəziyyətə təsir göstərir; əhalinin ərzaq məhsulları 
və kənd təsərrüfatı xammallarından hazırlanan istehlak mallarına, 
sənayenin bir sıra sahələrinin isə xammala olan tələbatının ödənilməsin
də, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında və deməli, nəticə 
etibarilə cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında və əlavə dəyərin yaradılma
sında əhəmiyyətli rol oynayır.

Yuxarıda göstərilən ümumi prinsiplərə uyğun olaraq müəyyən edilən 
kənd təsərrüfatı məhsulları göstəricisi harada -  ixtisaslaşdırılmış kənd tə
sərrüfatı müəssiələrində, kəndli (fermer) təərrüfatlarında, əhalinin yar
dımçı təsərrüfatlarında və i.a. -  istehsal edilməsindən asılı olmayaraq is
tehsal olunan bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının dəyərini ifadə edir. 
Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsal olunan qeyri- 
kənd təsərrüfatı məhsulları iqtisadiyyatın digər sahələrinin məhsullarına 
daxil edilir. Məsələn, ixtisaslaşdırılmış kənd təsərrüfatı müəssəsələrində 
məhsulların emalı nəticəsində əldə edilən məhsullar sənaye məhsullarının 
tərkibinə daxil edilir.

Kənd təsərrüfatı məhsulları müəyyən olunarkən onun tərkibinə hazır 
bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarından başqa, bitməmiş istehsal qalığı
nın dəyişməsi də daxil edilir. Bitməmiş istehsal qalığının kəmiyyətinə 
cari ildə gələn ilin məhsulu və deməli, uyğun olaraq bu ilin məhsulu üçün 
keçən il görülmüş işlərin dəyəri daxil edilir. Heyvandarlıq məhsullarının 
tərkibinə isə mal-qaranın yetişdirilməsindən əldə olunan məhsullar da
xildir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tərkibinə həmçinin göstərilən xid
mətlərin (məsələn, torpaqların becərilməsi, gübrə verilməsi ilə əlaqədar 
olan xidmətlər və i.a.) dəyəri də daxil edilir.

MDB ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
məhsulları ümumi dövriyyə metodu ilə hesablanır. Bu üsulun mahiy
yəti ondan ibarətdir ki, həmin təsərrüfatda istehsal olunan və istifadə

İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq sahə standartlarında kənd 
təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatının bir hissəsidir.
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edilən toxum və yemlərin dəyəri də kənd təsərrüfatı məhsullarının də
yərinə daxil edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa İttifaqına üzv olan 
ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsulları hesablanarkən “milli fermalar” 
konsepsiyasından istifadə olunur. Bu, o deməkdir ki, adı çəkilən 
konsepsiyaya görə ölkənin kənd təsərrüfatı böyük bir “milli ferma” hesab 
olunur. Və buna görə ölkədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhullarının 
ümumi həcmi müəyyən olunarkən fermadaxili və fermalararası məhsul 
mübadiləsi nəzərə alınmır. Başqa sözlə, “milli ferma” metodu ilə 
hesablanan kənd təsərrüfatı məhsullarına aşağıdakılar daxil edilir: 1) son 
istehlakçıya satılmaq üçün ticarət təşkilatlarına göndərilən kənd təsərrü
fatı məhsulları; 2) emal üçün sənaye müəssisələrinə göndərilən məhsullar; 
3) ixrac olunan məhsullar; 4) fermerlərin son istehlak üçün istifadə 
etdikləri məhsullar; 5) hazır olan, lakin reallaşdırılmamış məhsulların 
artımı; 6) bitməmiş istehsal qalığının artımı.

Azərbaycanda nəşr olunan iqtisadi ədəbiyyatda kənd təsərrüfatının 
son məhsulu göstəricisinin “milli ferma” konsepsiyasına uyğun olaraq 
hesablanması haqqında ideyalara rast gəlinir. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, MDB ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında rəsmi 
statistikada kənd təsərrüfatının son məhsulu göstəricisi geniş yayılma
mışdır. Bu göstəricidən adətən bir sıra analitik işlərin görülməsi, habelə 
kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulların beynəlxalq miqyasda 
müqayisə edilməsi üçün istifadə olunur.

Kənd təsərrüfatı məhsulu göstəricisi cari və sabit qiymətlərlə 
hesablanır. Kənd təsərrüfatı məhsulunu cari qiymətlərlə hesabladıqda 
nəzərə almaq lazımdır ki, məhsullar istehlakçılara müxtəlif kanallar və 
müxtəlif qiymətlərlə satıla bilər. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, 
kənd təsərrüfatında böyük həcmdə qeyri-əmtəəlik məhsullar (təsərrüfatın 
daxilində istehsal edilən və son və aralıq istehlak üçün istifadə olunan 
məhsullar, hazır olan, lakin reallaşdırılmamış məhsulların artımı) mövcud 
olur. Odur ki, cari qiymətlərlə kənd təsərrüfatı məhsulunun hesablanma
sının ən səmərəli metodu balans metodudur. Bu metodun mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, əsas kənd təsərrüfatı məhsulları balansları sistemi 
işlənib hazırlanmalıdır. Həmin balanslar natura və dəyər ifadəsində tərtib 
olunur və özlərində məhsullar və onlardan istifadə edilməsinin 
istiqamətləri haqqında məlumatları əks etdirirlər.

Kənd təsərrüfatı məhsulları balansları təsərrüfat kateqoriyalarına bö
lünməklə tərtib olunur. Bu balanslardakı maddələrin faktiki reallaşdırma 
qiymətləri ilə qiymətləndirilməsi son nəticədə bu və ya digər məhsul 
növünün və kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyərini hesablamağa
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imkan verir. Qeyri-əmtəəlik məhsulların dəyəri hesablanarkən oxşar 
bazar məhsullarının satış qiymətlərindən istifadə olunur. Beləliklə, bu və 
ya digər məhsulun orta bazar qiyməti müxtəlif təsərrüfat kateqoriyaların
da əmələ gələn orta qiymətlərə əsasən çəkili hesabi orta kəmiyyət kimi 
hesablanır. Hər bir təsərrüfat kateqoriyalarında hər hansı bir məhsul növü 
üzrə formalaşmış orta qiymətlər də öz növbəsində satışın və məhsullardan 
istifadənin istiqamətləri üzrə formalaşmış bazar qiymətlərindən hesabla
nan çəkili orta kəmiyyəti ifadə edir. Bitməmiş istehsal qalığı bir qayda 
olaraq maya dəyəri ilə qiymətləndirilir.

Kənd təsərrüfatı məhsulları sabit qiymətlərlə hesablanarkən bir
başa qiymətləndirmə metodundan istifadə olunur. Başqa sözlə, natura ifa
dəsində istehsal edilmiş məhsulların miqdarı özlərinin sabit qiymətlərinə 
vurulmaqla onların dəyəri müəyyən olunur. Bu metoddan kənd təsərrüfa
tında istifadə olunması ona görə mümkündür ki, iqtisadiyyatın bu sahə
sində məhdud çeşiddə məhullar istehsal edilir. Və istehal edilən hər bir 
məhsulun miqdarı və orta qiyməti haqqında məlumatların əldə edilmə
sində heç bir çətinlik olmur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcmi

indeksini hesablamaq üçün Laspeyres düsturundan

lir.

istifadə edi-
0)

Qeyd etmək lazımdır ki, avropa ölkələrinin bir çoxunun statistika
sında kənd təsərrüfatı məhulları istehsalını və bu sahənin inkişafının digər 
cəhətlərini təhlil etmək üçün iqtisadi hesablar sistemi tərtib olunur. Bu 
hesablarda kənd təsərrüfatında gedən iqtisadi proseslərin ən mühüm 
aspektləri haqqında məlumatlar verilir. Məsələn, bu hesablarda əsas növ 
kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi ehtiyatlan (məhsul istehsalı, onla
rın ehtiyatları və i.a.) və onlardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edil
məsi (təsərrüfatdaxili istehlak, fermerlərin şəxsi istehlakı və i.a.) öz əksini 
tapır. Bu məlumatlar bir sıra başlıca analitik göstəriciləri, hər şeydən 
əvvəl son məhsul göstəricisini müəyyən etməyə imkan verir. İqtisadi 
hesablardan aralıq istehlakm və əlavə dəyərin qiymətləndirilməsi üçün də 
istifadə olunur.

10.4.Tikintidə məhsul istehsalı göstəricisinin hesablanması

Tikinti iqtisadiyyatın xüsusi sahəsidir. Onun başlıca vəzifəsi əsas ka
pitalı (əsas fondları) yaratmaqdan, başqa sözlə, inşa etməkdən, lazımi 
avadanlıqları quraşdırmaqdan ibarətdir. Bununla yanaşı, tikintidə körpü
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lər salınır, yollar çəkilir, yaşayış evləri, xəstəxanalar, məktəblər tikilir, 
maşın və avadanlıqların quraşdırılması həyata keçirilir. Tikinti-quraş- 
dırma, qazma işləri, torpaqların yaxşılaşdırılması, irriqasiya və meliora
siya işləri; bina və qurğuların əsaslı təmiri; podrat üsulu ilə yerinə yeti
rilən bina və qurğuların cari təmiri; podrat üsulu ilə tikilən fərdi yaşayış 
evləri və digər qurğuların dəyəri də tikintiyə aiddir.

Tikintinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada yaradılan obyektlər 
uzunmüddətli -  on, bəzi hallarda hətta yüz illər ərzində (bəndlər, tunellər 
və i.a.) istifadə üçün nəzərdə tutulur və iqtiadiyyatın əsas fondlarım (əsas 
kapitalını) əmələ gətirir. Tikinti üçün obyektlərin (binalar, tikililər və i.a.) 
bir yerdən başqa yerə daşınmasının mümkünsüzlüyü səciyyəvidir. Tikin
tinin məhsulunu hesablamaq üçün lazım olan məlumatları aşağıdakı 
statistika hesabatlarından götürmək olar:

-müəssisələrin tikinti ilə əlaqədar fəaliyyəti haqqmda;
- investisiyalar haqqında;
-əhali tərəfindən tikilən fərdi yaşayış evləri haqqmda.
Tikinti ilə əlaqədar fəaliyyət haqqmda hesabatı müqavilə əsasmda öz 

gücü ilə tikinti işləmi həyata keçirən təşkilatlar verirlər. Tikinti işlərinə 
tikinti-quraşdırma, əsaslı və cari təmir, digər podrat işləri, habelə kəşfiy
yat quyularının qazılması, geofiziki və geoloji tədqiqat işləri daxildir.

Podrat təşkilatlarının yerinə yetirilmiş tikinti işləri müqabilində 
sifarişçidən alınmış məbləğ tikinti məhsulunun dəyərini xarakterizə 
edir. Lakin tikinti yerinə yetirilərkən sifarişçi əlavə xərc də çəkə bilər. 
Sifarişçi üçün faktiki qiymətlə tikinti məhsulunun dəyəri investisya 
haqqmda hesabatın əsas kapitala investisya qoyuluşu barədə məlumata 
əsasən müəyyən edilir. Bu hesabat hər hansı bir investisiyanı həyata ke
çirən bütün təsərrüfat subyektləri (sifarişçilər) tərəfindən təqdim olunur.

Ümumi inivestisiyaların xeyli hissəsini təşkil edən əsas kapitala qo
yulan investisiyalar aşağıdakı iş növləri və xərclərini əhatə edir: 1) tikinti- 
quraşdırma işləri; 2) maşınlara, avadanlıqlara, alətlərə sərf olunan xərclər; 
3) sair əsaslı işlər (müəyyən tikinti obyektlərinə aid olan) layihə-axtarış, 
geoloji kəşfiyyat və qazma işlərinə, torpaqda aparılan mədəni-texniki 
işlərə, çoxillik əkmələrin-bağların, üzümlüklərin, meşə zolaqlarının və 
i.a. -  salınması və becərilməsinə çəkilən xərclər; 4) cins mal-qaranın əldə 
edilməsinə, yetişdirilməsinə və heyvandarlıq məhsulları istehsalı (süd, 
yun, yumurta və i.a.) üçün mal-qaranın satın alınmasına sərf olunan xərc
lər. Əsas kapitala qoyulan ümumi investisiyadan tikintinin məhsuluna 
daxil edilməyən bəzi ünsürlər nəzərə alınmır. Bunlara aşağıdakılar aiddir: 
a) maşınlara, avadanlıqlara, alətlərə sərf olunan xərclər; b) çoxillik ək
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mələrin salınması və becərilməsinə çəkilən xərclər; c) mal-qaranın satın 
alınması və yetişdirilməsinə sərf olunan xərclər; d) tikintinin əsas fond
larının ləğv edilməsi nəticəsində əmələ gələn zərər; e) əsas fondların də
yərinin artmasına təsir etməyən (məsələn, tikinti təşkilatları üçün kadr
ların hazırlanmasına sərf olunan) xərclər.

Fərdi tikintinin dəyəri əhalinin tikdirdiyi fərdi yaşayış evlərinə dair 
tərtib olunan hesabatdakı məlumatlara əsasən müəyyən edilə bilər. Bu 
hesabatlar şəhər, qəsəbə və digər bələdiyyə qurumları tərəfindən tərtib 
olunur. Əhaliyə məxsus olan bina və qurğuların əsaslı təmiri onların 
dəyəri nəzərə alınmaqla müəyyən normativlərə əsasən hesablanır.

10.5. Nəqliyyat və rabitənin fəaliyyətini ifadə edən 
göstəricilər və onların hesablanması1

Mütəxəssslər nəqliyyatı iqtisadiyyatın qan damarı adlandırırlar. Onun 
əsas vəzifəsi təkrar istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etməkdir.

Nəqliyyatda iqtisadi nemətlər yaradılmır. Lakin nəqliyyat yüklərin 
daşınmasını həyata keçirməklə məhsulların istehalı prosesini ya davam 
etdirir, ya da başa çatdırır. Başqa sözlə, nəqliyyat sənaye, kənd və meşə 
təərrüfatı məhsullarının istehsal olunduqları yerlərdən istehlakçılara çatdı
rılmasını təmin edir. İstehsal prosesi və onun nəticələri istehlakçıya çat
dırıldıqda tamamilə başa çatmış hesab edilə bilər. Nəqliyyat işçilərinin 
əməyi daşman yüklərdə maddiləşdiyinə görə məhsulun dəyərinin 
artmasına səbəb olur. Bu, yalnız yük nəqliyyatına aiddir. Sərnişin 
nəqliyyatı isə iqtisadi nemətlərin istehsal olunmasında və istehlakçılara 
çatdırılmasında iştirak etmir, insanların yerdəyişməsində vasitəçi rolunda 
çıxış etməsi, onlara xidmət göstərməsi istehsal prosesinin davam etdi
rilməsi demək deyildir.

Beləliklə, iqtisadiyyatın xüsusi sahəsi olan yük nəqliyyatı yükləri kə
nara, başqa sözlə, digər müəssisə və təşkilatlara, bir yerdən başqa yerə, 
istehsal olunduqları yerlərdən istehlakçılara çatdıran müstəqil nəqliyyat 
vasitələrinin toplusudur. Bazar subyektlərinin özlərinin də nəqliyyat va
sitələri ola bilər. Bu nəqliyyat növləri təsərrüfatdaxili ehtiyacların ödə
nilməsinə xidmət etdiklərinə görə iqtisadiyyatın xüsusi sahəsi olan yük 
nəqliyyatına deyil, müvafiq sahələrə (sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və 
i.a.) aid edilir. Yol təsərrüfatının müstəqil müəssisələri, habelə yükləmə-

1 “İqtisadi fəa liy y ə t növlərinin təsn ifləşd irilm əsin in  beynəlxalq  sahə standartlarf’ndakı 
“N əq liyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə”nin bir hissəsid ir
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boşaltma, nəqliyyat-ekspedisiya işlərini həyata keçirən, yüklərin daşın
ması ilə əlaqədar olan əməliyyatları yerinə yetirən müəssisələr də (yol- 
istismar sahələri və s.) nəqliyyata aid edilir. Meşə materiallarının axıdıl
ması, ağacların növlərə ayrılması, çayla axacaxıtma ilə məşğul olan 
təşkilatlar da nəqliyyata aid edilir.

Yüklər müxtəlif nəqliyyat növləri (dəmiryolu, dəniz, çay, hava, avto
mobil, boru-kəməri, at-araba nəqliyyatı) ilə daşınır. Bunların içərisində 
dəmir yolu nəqliyyatı xüsusi rol oynayır. Dəniz və avtomobil nəqliyyatı 
da sahələrarası əlaqələrin təmin olunmasında böyük rola malikdir. Son 
dövrlərdə boru kəmərləri yüklərin daşınmasında xüsusi çəkisinə görə 
daha sürətlə inkişaf edir. At-araba nəqliyyatının əhəmiyyəti isə bir o 
qədər də böyük deyildir. Ölkəmizdə nəqliyyatın bütün növləri istehsal ilə 
istehlak, ayrı-ayrı sahələr və rayonlar arasındakı daimi əlaqələri təmin 
edən vahid nəqliyyat sistemini əmələ gətirir.

Nəqliyyatın işini səciyyələndirən əsas göstəricilər yük dövriyyəsi, 
sərnişin dövriyyəsi və daşınmalardan əldə edilən gəlirlərdir. Yük döv
riyyəsi nəqliyyatın yüklərin daşınması sahəsində fəaliyyətini ifadə edir. 
Bu göstərici ton-kilometrlə ifadə olunur və daşınmış yüklərin miqdarını 
daşınmış məsafəyə (km) vurmaq yolu ilə hesablanır. Sərnişin dövriyyəsi 
isə nəqliyyatın sərnişin daşınması sahəsində işini xarakterizə edir. O, 
sərnişin-kilometrlə ifadə olunur və hər bir nəqliyyat növü üzrə ayrılıqda 
daşınmış sərnişinlərin saymı gedilmiş məsafəyə vurmaq yolu ilə müəyyən 
edilir. Nəqliyyat müəssisə və təşkilatlarının yüklərin və sərnişinlərin 
daşınmasından, habelə yük göndərənlərə və səmişnlərə göstərdikləri əla
və xidmtələrdən, nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsindən, yükləmə- 
boşaltma və nəqliyyat-ekspedisiya işlərindən, su yolu təsərrüfatlarına, iq
tisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində aviasiyadan istifadə olunması ilə əlaqə
dar göstərilən xidmətlərdən və s. əldə etdikləri vəsait onların gəlirlərini 
əmələ gətirir.

Nəqliyyatın məhsulu yüklərin və sərnişinlərin daşınması ilə əlaqədar 
müstəqil nəqliyyat müəssisələrinin, onların digər sahələrə məxsus olan 
yardımçı bölmələrinin, xüsusi şəxslərin göstərdikləri pullu xidmətlər və s. 
fəaliyyət növlərini əhatə edir. Bundan başqa «Nəqliyyat» sahəsinə avto
mobil yollarının cari təmiri və saxlanması (təmizlənməsi, yaşıllaşdırıl
ması və i.a.) üzrə yol təsərrüfatı təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticələri də 
daxil edilir. Yolların salınması və əsaslı təmiri ilə əlaqədar olan fəaliyyət 
isə “Tikinti” sahəsinə aid edilir.

Nəqliyyatın məhsulu (yol təsərrüfatından başqa) yük və sərnişin 
daşınmasından, digər iş və xidmətlərdən əldə edilən gəlirlərin cəmi
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kimi müəyyən edilir. Bu məlumatları nəqliyyat müəssisələrinin hesabat
larından, həmçinin yardımçı bölmələrin fəaliyyəti haqqında onların 
məxsus olduqları müəssisələrin hesabatlarından əldə etmək olar.

“iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifləşdirilməsinin beynəlxalq 
sahə standartları”nda rabitə nəqliyyatla eyni bölmədə verilmişdir. 
Rabitə məlumatların (məktub, teleqram, faks və i.a.) ötürülməsini həyata 
keçirir. Məlumatların ötürülməsi prosesində yeni məhsullar yaradılmır. 
Lakin rabitə orqanları istehsal müəssisələrinə xidmət göstərdikdə məlu
matların ötürülməsi onların (yəni müəsisələrin) özlərinin istehsal funk
siyalarını yerinə yetirmələrinə imkan verir. Rabitə işçilrinin məlumatların 
ötürülməsinə sərf etdikləri əmək sənayeyə və istehsalın digər sahələrinə 
xidmət edən müəssisələrdə istehsal olunan məhsulların dəyərində 
maddiləşir. Və deməli, bununla da rabitə məhsulun dəyərinin yaradıl
masında iştirak etmiş olur.

Buna uyğun olaraq bütün rabitə orqanları işçilərinin hamısı deyil, on
ların yalnız sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və istehsalın digər sahələrinə 
xidmət göstərən hissəsi istehsala aid edilə bilər. Rabitə müəsisələrinin 
əhaliyə və qeyri-istehsal sahələrinə göstərdikləri xidmət istehsal 
sahələrinə aid edilmir. Lakin poliqrafiya sənayesində çap olunan qəzet və 
jurnalların, digər nəşrlərin əhaliyə, habelə qeyri-istehsal müəssisə və 
təşkilatlarına (kitabxana, klub və i.a.) çatdırılması istisna təşkil edə bilər. 
Başqa sözlə, onların istehsal sahələrinə aid edilməsi mümkündür. 
Rabitənin məhsulu nəqliyyatda olduğu kimi görülən işlərin müqa
bilində əldə edilən gəlirlərin cəminə bərabərdir.

10.6. Topdan və pərakəndə ticarətin fəaliyyətini ifadə edən
göstəricilər1

Ticarət istehsal ilə istehlak arasında əlaqələndirici həlqədir. O, səna
ye, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə istehsal olunan məhsulların isteh
lakçılara çatdırılmasında nəqliyyatla birlikdə çox mühüm rol oynayır, 
onları əhaliyə, idarə və təşkilatlara satır (çatdırır), başqa sözlə, əmtəə 
dövriyyəsini həyata keçirir.

Ticarətin əsas vəzifəsi məhsulları reallaşdırmaqdan ibarətdir. Lakin 
ticarət məhsulların istehlakçılara çatdırılması prosesində bir sıra istehsal 
funksiyalarını da (məhsulların saxlanması, çəkilməsi, qablaşdırılması, çə

1 “İqtisadi fəa liyyət növlərin in  təsn ifləşd irilm əsin in  beynəlxalq  sahə standartlarf’nda bu sahə 
b elə  adlanır: Topdan v ə  pərakəndə ticarət, avtom obillərin , m otosik letlərin , m əişət m alları və 
şəx si əşyaların təm iri.
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kilib-bükülməsi) yerinə yetirir. Bu işlərin görülməsi ilə əlaqədar olan 
xərclər ticarət təşkilatlan xərclərinin tərkibində xeyli xüsusi çəkiyə malik
dir. Ticarət məhsulların satışı ilə əlaqədar qeyri-istehsal funksiyalarını da 
yerinə yetirir. Bunlara kassa əməliyyatları, satışdan əldə edilən pul vəsai
tinin uçotu və şairələr aiddir. Lakin bunların xüsusi çəkisi bir o qədər də 
yüksək deyildir.

Ticarətin müxtəlif növləri vardır. Bunların içərisində topdan və 
pərakəndə ticarət xüsusi yer tutur. Topdan və pərakəndə ticarətin 
fəaliyyətini xarakterizə edən başlıca göstərici əsas məzmunu əmtəələrin 
pula dəyişdirilməsindən ibarət olan əmtəə dövriyyəsidir. O, eyni zamanda 
həm də istehlakçılara satılan əmtəə kütləsinin dəyərini, satıcıların əldə 
etdikləri pul vəsaitini və alıcıların həmin məhsulların satın alınmasına 
sərf etdikləri xərci əks etdirir. Topdan və pərakəndə ticarət üzrə ayrılıqda 
hesablanan əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcmi aşağıdakılardan ibarətdir: 
1) müxtəlif reallaşdırma kanalları (dövlət və qeyri-dövlət ticarət müəssi
sələri) ilə həyata keçirilən əmtəə dövriyyəsinin həcmi; 2) bazarlar üzrə 
(ərzaq, qarışıq, müxtəlif istehlak malları bazarları) əmtəə dövriyyəsi. 
Əmtəə dövriyyəsinin həcmi ticarət statistikası tərəfindən müəyyən edilir. 
İri və orta ticarət təşkilatları Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən təsdiq olunmuş formada və müəyyən edilmiş müd
dətlərdə, əmtəə dövriyyəsi haqqında hesabat verirlər. Kiçik müəssisələr 
üzrə əmtəə dövriyyəsi isə hər rüb aparılan seçmə müşahidəsi vasitəsilə 
müəyyən edilir. İstehlak malları bazarlarında reallaşdırılan kənd təsər
rüfatı məhsulları üzrə əmtəə dövriyyəsi də seçmə müşahidəsindən istifadə 
olunmaqla hesablanır.

Ticarətin məhsulu harada və kim tərəfindən həyata keçirilməsindən 
(bazarlarda, küçə ticarətində, müəsisələr və xüsusi şəxslər tərəfindən apa
rılan alqı-satqı əməliyyatları, istehlak mallarının alqı-satqısında vasitəçi
lik xidmətləri, xarici ticarət fəaliyyəti) asılı olmayan ticarət fəaliyyətini 
əhatə edir. Onun kəmiyyəti ticarət əlavəsi (qiymət artımı) ilə ölçülür. 
Ticarət əlavəsi isə satılmış əmtəələrin satış və alış qiymətləri arasındakı 
fərq kimi müəyyən edilir. Ticarət əlavəsi ticarət obyektlərinin ümumi 
gəlirini əmələ gətirir. Ondan tədavül xərclərinin “örtülməsi” və mənfəətin 
formalaşması üçün istifadə edilir. Ticarət əlavəsi (qiymət artımı) həm 
də tədavül xərcləri ilə mənfəətin cəmi kimi müəyyən edilə bilər. 
Ticarətin məhsulu aşağıdakı mənbələrdən götürülən məlumatlara əsasən 
hesablanır:

- ticarət təşkilatlarının fəaliyyəti haqqında hesabat;
- əhaliyə pullu xidmətin həcmi haqqında hesabat;

232

- gömrük statistikasının məlumatları.
Ticarət statistikası ilə əhatə olunmayan, xüsusi şəxslərin fəaliyyətini 

ifadə edən məhsulu qiymətləndirmək üçün ayrıca hesablama aparılır. Belə 
hesablamaya misal olaraq əhalinin mütəşəkkil ticarətdə (ticarət təşkilatları 
və bazarlarda) satın aldıqları əmtəələrin həcmi ilə ev təsərrüfatları büdcələ
rinin müayinəsi zamanı əldə edilmiş məlumatların müqayisəsini göstərmək 
olar. Bundan sonra əldə edilmiş nisbət ticarət təşkilatlarının əmtəə döv
riyyəsi haqqında ticarət statistikasının məlumatlarına şamil edilir. Və bu
nunla da qeyri-mütəşəkkil ticarətdə satın alınmış istehlak mallarının 
ümumi kəmiyyəti müəyyən edilmiş olur. Bu satınalmalar üzrə ticarət 
əlavəsinin kəmiyyəti ekspert üsulu ilə müəyyən edilir.

Nəticə

-MHS-də ümumi daxili məhsul müəyyən olunarkən iqtisadiyyatın 
ayrı-ayrı sahələrində istehsal edilən məhsulları hesablamaq üçün bir sıra 
prinsiplərdən istifadə olunur;

- MHS-də məhsul göstəriciləri ilə yanaşı, istehsalın dinamikası 
üzərində cari nəzarəti həyata keçirmək üçün sahə statistika elmlərində də 
eyni göstərici və prinsiplərdən istifadə edilir;

- bəzi ölkələrdə ÜƏD göstəricisini hesablayarkən sadələşdirilmiş 
metodologiyadan istifadə olunur;

- MHS-də ümumiyyətlə sənaye anlayışı yoxdur. Lakin bu sahə 
cəmiyyətin həyatında həlledici rol oynayır və istehsalın aparıcı sahəsidir.

- yanacaq-energetika resursları Azərbaycanın ən böyük sərvətidir və 
hazırda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında olduqca 
mühüm rol oynayır;

- sənaye məhsullarının tərkibi olduqca mürəkkəb hissələrdən ibarətdir 
və buraxılış qiymətləri (ƏDV daxil edilmədən) ilə qiymətləndirilir;

- sənayedə istehsal edilən məhsulların fiziki həcminin dinamikası 
göstəricilərini hesablamaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur;

- ərzaq problemi bütün dövrlərdə öz aktuallığı ilə digər problemlər
dən seçilmişdir. Çünki nəticə etibarilə cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatı 
ərzaq problemi ilə bilavasitə əlaqədardır;

- kənd təsərrüfatı məhsullarının tərkibi müxtəlif ünsürlərdən ibarətdir. 
Bunların düzgün müəyyən edilməsi kənd təsərrüfatının ümumi məhsu
lunun hesablanması üçün vacibdir. Bu məqsədlə müxtəlif metodlardan 
istifadə edilir;

- kənd təsərrüfatı məhsulu cari və sabit qiymətlərlə hesablanır. Bu
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zaman müxtəlif metodlardan istifadə edilir;
-tikinti iqtisadiyyatın xüsusi sahəsidir, onun tərkibinə müxtəlif 

ünsürlər daxildir və o bir sıra vəzifələri yerinə yetirir;
- mütəxəssislər nəqliyyatı iqtisadiyyatın qan damarı adlandırırlar. O, 

təkrar istehsal prosesini təmin edir, müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir. 
Onun işini ifadə edən bir sıra göstəricilər hesablanır;

- ticarət istehsalla istehlak arasında əlaqələndirici vəsilədir, müxtəlif 
növləri vardır və müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir;

- ticarətin məhsulunu hesablamaq üçün lazım olan məlumatlar 
müxtəlif mənbələrdən götürülür. Bunlara ticarət təşkilatlarının hesabatını, 
gömrük statistikasının məlumatlarını misal göstrəmək olar.

Təhlil üçün suallar

-İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində istehsal edilən məhsulu 
hesablamaq üçün hansı prinsiplərdən istifadə olunur;

- Bəzi ölkələrdə ÜƏD göstəricisini hesablayarkən istifadə olunan 
sadələşdirilmiş metod nə deməkdir və necə adlandırılır;

- MHS-də “sənaye” anlayışı varmı, yoxdursa bu, nə ilə əlaqədardır;
- Cəmiyyətin inkişafında sənayenin nə kimi rolu vardır, bunlar özünü 

nədə göstərir;
-Yanacaq-energetika resurslarının ölkəmiz üçün nə kimi əhəmiyyəti 

vardır;
-Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin «Yanacaq- 

enerji və material balansları statistikası» şöbəsi hansı vəzifələri yerinə 
yetirir;

-Sənaye məhsullarının tərkibi konkret olaraq hansı ünsürlərdən 
ibarətdir;

-Sənaye müəssisələri məhsulları hansı qiymətlərlə qiymətləndirilir;
- Sabit qiymətlərlə məhsul istehsalının hesablanmasında hansı 

metodlardan istifadə edilir;
-Sənaye məhsullarının ümumi fiziki həcmi indeksi hansı düsturla 

hesablanır;
- Cəmiyyətin inkişafında aqrar sahə nə kimi rol oynayır, onu necə 

səciyyələndirmək olar;
-Kənd təsərrüfatı məhsulu hansı qiymətlərlə qiymətlndirilir;
- Kənd təsərrüfatı məhsulları balansları necə tərtib olunur;
- Kənd təsərrüfatı məhsulları hesablanarkən nə vaxt birbaşa 

qiymətləndirmə metodundan istifadə olunur;
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- Kənd təssərrüfatı məhullarının fiziki həcmi indeksi hansı düsturla 
hesablanır;

- Cəmiyyətin həyatında tikintinin rolu nədən ibarətdir və onu necə 
səciyyələndirmək olar;

- Tikintinin nə kimi xüsusiyyəti vardır;
-Tikintinin məhsulunu hesablamaq üçün lazım olan məlumatlar hansı 

mənbələrdən götürülür;
- əsas kapitala qoyulan investisiyaların hansı növləri vardır; 
-Cəmiyyətin həyatında nəqliyyat nə kimi rol oynayır, onu necə

səciyyələndirmək olar;
-Nəqliyyatın hansı növləri vardır və onların işinə hansı göstəricilərin 

köməyilə xarakteristika vermək olar;
-Nəqliyyatın işinə qiymət vermək üçün hansı göstəricilrədən istifadə 

edilir;
- Cəmiyyətin həyatmda rabitənin rolunu necə səciyyələndirmək olar;
- Cəmiyyətin həyatmda ticarətin rolunu necə səciyyələndirmək olar. 

Ticarətin hansı növləri vardır;
- Ticarətin məhsulu necə hesablanır.
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XI FƏSİL

XARİCİ TİCARƏT STATİSTİKASI

11.1. Xarici ticart statistikasının vəzifələri

Müstəqillik dövründə ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərdən biri də 
xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaşdırılması olmuşdur. Xarici iqtisadi 
fəaliyyət müxtəlif formalarda həyata keçirilir ki, bunlardan biri də xarici 
ticarətdir. Dünya ticarəti ölkədə mövcud olan iqtisadi ehtiyatlardan, elm 
və texnikanın ən yeni nailiyyətlərindən istifadə olunmasına, iqtisadiy
yatda çox qısa müddətdə struktur dəyişiklikləri aparılmasına, əhalinin 
tələbatının daha yaxşı ödənilməsinə imkan verir. Odur ki, müasir dövrdə 
ölkələr dünya ticarətində fəal iştirak edirlər.

Ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığın dərinləşməsi iqtisadiy
yatın daim inkişaf etməkdə olan beynəlmiləl xarakterinə əsaslanır. Elmi- 
texniki inqilabın təsiri ilə son illərdə istehsalın beynəlmiləlləşməsi xeyli 
sürətlənmişdir ki, bu da öz növbəsində bütün prosesə keyfiyyətcə yeni 
xarakter vermişdir. Bu, özünü onda göstərir ki, hər bir ölkənin iqtisadiy
yatı əmtəələrin, xidmətlərin, kapitalın, işçi qüvvəsinin, informasiyanın və 
şairələrin vasitəsilə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuşdur.

Əmtəə və xidmətlərin xarici ticarəti məhsulların müxtəlif ölkələrdə 
yerləşən istehsalçılar, vasitəçilər və son istehlakçılar arasında yerdəyiş
məsini təmin etməklə, bu prosesin maddi əsasını təşkil edir. Ölkənin 
dünya iqtisadiyyatına cəlb edilməsini ifadə edən müxtəlif göstəricilərdən 
istifadə olunur. Bunlardan biri və əsası ölkədən ixrac olunan əmtəə və 
xidmətlərin həcminin ümumi daxili məhsula faizlə nisbəti kimi he
sablanan göstəricidir. Bu göstərici çox böyük intervalda -  Afrikanın 
zəif inkişaf etmiş ölkələrindəki təqribən 10%-lə Cənub-Şərqi Asiyanın bir 
sıra ölkələrindəki 125-185% arasında- tərəddüd edir. 2013-cü ildə 
Azərbaycanın ixrac etdiyi məhsul və xidmətlərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 
32,6%-ə bərabər olmuşdur.1 Qeyd etmək lazımdır ki, ölkələrin çoxunun 
xarici ticarət dövriyyəsi onların iqtisadi artım sürətini üstələyir. Bu, 
qloballaşma prosesinin intensivləşdiyini göstərir.

Xarici ticarət statistikası sosial-iqtisadi statistikanın bir sahəsi olmaq
la, xarici ticarətin həcmi, strukturu və dinamikası haqqında informasiya-

1 Azərbaycan rəqəmlərdə 2014. Qısa statistik məcmuə. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2014. 276 s. s.
61, 115.
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larin toplanmasını təmin edir, xarici iqtisadi fəaliyyətin monitorinqi və 
tənzimlənməsində başlıca rol oynayır. 1970-ci ilə qədər xarici ticarət 
statistikasında yalnız əmtəələrin xarici ticarətindən bəhs olunurdu. 1970- 
ci ildən sonra isə bununla yanaşı, xidmətlərin xarici ticarəti də statis
tikanın bu sahəsinin öyrəndiyi məsələlər sırasına daxil edilmişdir.1

Faktlar göstərir ki, xarici ticarətdə indi də xidmətlərin xüsusi çəkisi 
yüksəkdir və son zamanlarda təqribən 80%-ə bərabərdir. Lakin buna 
baxmayaraq əvvəlcə əmtəələrin, sonra isə xidmətlərin xarici ticarətini 
nəzərdən keçirmək lazımdır.

11.2. Əmtəələrin xarici ticarəti statistikası

Əmtəələrin xarici ticarəti beynəlxalq tövsiyələr əsasında və ölkənin 
spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla milli statistika xidməti tərəfindən 
öyrənilir.

Əmtəələrin xarici ticarəti statistikasında ölkənin iqtisadi ərazisinə 
məhsul idxalı nəticəsində onun maddi resurs ehtiyatlarının artması, yaxud 
da onun ərazisindən məhsul ixracı nəticəsində maddi resurs ehtiyatlarının 
azalması nəzərə alınır. Bu, iki başlıca şərholunma ilə dəqiqləşdirilir: 1) 
yalnız hüquqi cəhətdən rəsmiyyətə salınmış alqı-satqı sövdələşmələrində 
nəzərdə tutulan obyektlər (əmtəələr) deyil, həm də istənilən hər hansı bir 
əməliyyat nəticəsində ölkəyə idxal və ya ölkədən ixrac olunan və ölkənin 
maddi resurs ehtiyatlarının dəyişməsinə təsir edən əmtəələr də uçota 
alınmalıdır; 2) ölkənin iqtisadi ərazisinə gətirilən və onun iqtisadi ərazi
sindən aparılan, habelə həmin əraziyə müvəqqəti gətirilən və oradan mü
vəqqəti aparılan əmtəələr uçota alınmalıdır. Məlumatların əhatə olun
masını müəyyən edərkən bir sıra anlayışlardan istifadə edilir və onların 
məzmununun aydınlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Bu anlayışlara hər 
şeydən əvvəl ölkənin iqtisadi ərazisi, əmtəə və maddi resurslar aiddir.

Ölkənin iqtisadi ərazisi dedikdə, dövlətin idarəçiliyində olan coğrafi 
ərazi nəzərdə tutulur. Bu ərazidə işçi qüvvəsi, əmtəələr və kapital sərbəst 
surətdə hərəkət edir. Ölkənin iqtisadi ərazisinə konkret olapaq aşağı
dakılar daxildir: 1) ölkənin müstəsna hüquqlarının şamil olunduğu, yaxud 
da onun yuristiksiyasında olan və ya balıq ovu, dənizin dibindən yanaca
ğın və mineralların çıxarılması ilə məşğul olmaq və qitə şelfi; 2) ölkənin 
dünyanın qalan hissəsindəki ərazi anklavları, başqa sözlə, hökumətin

1 1970-ci illərə qədər xidm ətlərin xarici ticarəti statistikasının ünsürləri “ölkənin  təd iyə balansı 
statistikasında” nəzərdən  keçirilirdi.
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sahib olduğu (və ya icarəyə götürdüyü), diplomatik, hərbi, elmi stansiya
ların və ya digər məqsədlər (səfirlik, konsulluq, hərbi bazaların, elmi 
stansiyaların və i.a. yaradılması) üçün istifadə olunan ərazilər; 3) istənilən 
sərbəst zonalar, yaxud da gömrük anbarları; 4) ölkənin əsas ərazisində 
qüvvədə olan fiskal və pul-kredit qaydalarının tətbiq edildiyi, həmin öl
kəyə məxsus adaların -  ölkənin coğrafi ərazisinin digər ölkələrin və ya 
beynəlxalq təşkilatların istifadəsinə verilmiş hissəsi onun iqtisadi ərazi
sinə daxil edilmir.

Əmtəələr insanların istifadə etmələri üçün tələblərinin olduğu 
fiziki obyektlərdən ibarətdir. Fiziki obyektlər bir sıra şərtləri yerinə 
yetirə bildikdə əmtəə hesab oluna bilər. Məsələn, hər hansı bir fiziki 
obyekt faydalıdırsa, lakin onun üzərində mülkiyyət hüququ müəyyən 
edilməmişdirsə (məsələn, dəniz suyu) o, əmtəə hesab edilmir. Ölkənin 
iqtisadi ərazisində yerləşən, şəxsi istehlak, yaxud da istehsal məqsədi 
üçün yararlı olan bütün maddi obyektlər onun maddi resurslarına daxildir. 
Bunlara, məsələn, müəssisələrin anbarlarında olan hazır məhsul 
ehtiyatları və əsas istehsal fondları aiddir.

Bəzi hallarda əməliyyatların əhatə olunmasının əlavə izahata ehtiyac 
olur. Burada söhbət ilk növbədə bir sıra əmtəələrin xarici ticarət statis
tikasına aid edilib-edilməməsindən gedir. Başqa sözlə, aşağıdakılar xarici 
ticarət statistikasmın öyrəndiyi məsələlərə aid edilir: 1) külçə halında 
olmayan qızıl; 2) tədavüldə olmayan qiymətli kağızlar, banknotlar və xır
da pullar; 3) barter ticarətindəki əmtəələr; 4) humanitar yardımlar; 5) hər
bi məqsədlər üçün nəzərdə tutulan əmtəələr; 6) ölkəyə kənardan (digər 
ölkələrdən) gələn bütün kateqoriyadan olan şəxslərin (mövsümi işçilər də 
daxil olmaqla) özləri ilə gətirdikləri milli qanunvericiliklə müəyyən 
olunmuş iri həcmli əmtəələr; 7) bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq 
ticarət əməliyyatları aparan ölkələrin sərhədlərindən keçirməklə gətirilən 
əmtəələr; 8) informasiya daşıyıcıları və proqram təminatı üçün istifadə 
edilən əmtəələr (məsələn, kompüter oyunları, ümumi təyinatlı kompüter 
proqramları); 9) emal olunmaq üçün nəzərdə tutulan əmtəələr; 10) 
transmilli korporasiyaların baş idarəsi ilə onun xarici ölkələrdəki filialları 
arasındakı əməliyyatlar nəticəsində sərhədlərdən keçirilən əmtəələr; 11) 
elektrik enerjisi, qaz, su; 12) maliyyə icarəsində olan əmtəələr; 13) Milli 
limanlarda xarici ölkə gəmilərindən boşaldılan ovlanmış balıq, dənizin 
dibindən çıxarılmış minerallar, yaxud da tullantılar, açıq dənizdə milli 
gəmilər tərəfindən xarici ölkə gəmilərindən əldə edilmiş əmtəələr.

Aşağıdakılar xarici ticarət statistikasının öyrəndiyi məsələlərə aid 
edilmir: 1) külçə qızıl; 2) tədavüldə olan qiymətli kağızlar; banknotlar və
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xırda pullar; 3) ölkəyə müvəqqəti gətirilmiş və ölkədən müvəqqəti 
aparılmış əmtəələr (məsələn, ticarət yarmarkalarında nümayiş etdirilən 
avadanlıqlar); 4) tranzit daşımalarda olan əmtəələr; 5) ərazi anklavlarma 
(məsələn, diplomatik nümayəndəliklərə -  səfirlik, konsulluq və i.a.) gön
dərilən əmtəələr; 6) ticarətə xidmət göstərən (məsələn, milli qanunveri
ciliklə müəyyən edilmiş normada şəxsi istifadə üçün fiziki şəxslər tərə
findən ölkəyə gətirilən və ölkədən aparılan abunə yazılışı ilə yayılan 
jurnallar).

Bununla yanaşı, əmtəələrin xarici ticarəti statistikasında aydın
laşdırılması vacib olan anlayışlara həm də üçotaalma məqamı, sta
tistik ərazi, ticarətin uçotu sistemi, statistik dəyər, miqdar (kəmiyyət) 
uçotu vahidi, tərəfdaş ölkə və digər kateqoriyalar aiddir.

Məsləhət görülür ki, əmtəələrin uçotu, onlar ölkənin sərhədlərini keç
diyi məqama aparılsın. Məlumatların toplanması gömrük mənbələrinə 
əsaslandığı hallarda üçotaalmma məqamı gömrük bəyannaməsi rəsmiy
yətə salındığı tarix hesab edilə bilər.

Ölkələrin əksəriyyətində xarici ticarət statistikası gömrük xidməti za
manı gömrük bəyannamələri «emal olunduqda» əldə edilən informasiya
lara əsaslanır. Əlavə olaraq aşağıdakı mənbələrdən də məlumat almaq 
olar: 1) məhsulları bəyannamələrlə rəsmiyyətə salınmayan idarə və təşki
latların hesabatları (məsələn, neftin boru kəmərləri ilə nəql olunması); 2) 
vergi xidmətinin sərəncamları, bank sisteminə daxil olan tədiyə sənəd
lərində, habelə müəssisələrin seçmə müayinəsinin məlumatları. Statistik 
ərazi dedikdə, ölkənin iqtisadi ərazisinin statistik məlumatların 
toplandığı hissəsi nəzərdə tutulur. Məsələn, bəzi ölkələrdə sərbəst 
iqtisadi zonalar və (və ya) gömrük anbarları statistik əraziyə daxil edilmir 
və orada «baş verənlər» haqqında məlumat toplanmır.

Xarici ticarət statistikasında belə hesab olunur ki, iqtisadi ərazi ilə 
statistik ərazi bir-birinə uyğun gəldikdə bu, ölkənin ticarətin ümumi 
sisteminə sadiq olduğunu göstərir. Əgər ölkənin statistik ərazisi onun iqti
sadi ərazisinin bir hissəsini əhatə edirsə, onda buna xüsusi ticarət sistemi 
deyilir. Xarici ölkələrdən gömrük anbarlarına və xüsusi zonalara daxil 
olan əmtəələr uçota alındıqda bu, ümumi, əks təqdirdə isə xüsusi sistem 
adlanır. Beynəlxalq aləmdə ticarətdə ümumi sistemə üstünlük verilir, 
çünki o, əmtəə axınını daha tam əks etdirir.

Yerli əmtəələrə adətən ölkənin iqtisadi ərazisində istehsal olunan 
məhsullar aid edilir. Buna uyğun olaraq bütün digər əmtəələr xarici 
məhsullar sırasına daxil edilir. Əmtəələr aşağıdakı hallarda yerli məhsul
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hesab olunur: 1) tamamilə həmin ərazidə istehsal olunduqda (yetişdi
rildikdə, faydalı qazıntı kimi çıxarıldıqda və i.a.); 2) həmin ərazidə 
əhəmiyyətli dəyişikliklərə uğradıqda və nəticədə yeni əmtəələr istehsal 
olunduqda.

Ümumi ixraca yerli məhsullar, habelə əvvəllərdə ölkəyə gətirilmiş və 
üzərində heç bir dəyişiklik aparılmadan ölkədən kənara göndərilən xarici 
mallar da daxil olmaqla ölkənin iqtisadi ərazisindən çıxarılan və 
qeydiyyata alınmalı olan bütün əmtəələr daxildir. Ümumi idxala isə xarici 
əmtəələr, habelə əvvəllərdə ölkədən kənara aparılmış və üzərində heç bir 
dəyişiklik edilmədən yenidən ölkəyə gətirilmiş əmtəələr də daxil olmaqla, 
ölkənin iqtisadi ərazisinə gətirilən və qeydiyyata alınmalı olan əmtəələr 
daxil edilir.

Ayrı-ayrı əmtəə qrupları üzrə ixrac və idxal haqqında məlumatlar 
ölkənin xarici ticarət əlaqələri barədə informasiya mənbəyi deməkdir. 
Çünki buna əsasən ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə yerini, xarici 
xammal və hazır məhsul mənbələrindən asılılıq dərəcəsini müəyyən et
mək olur. Ayrı-ayrı əmtəələri müəyyən qruplara aid edərkən təsnifləşdir
mə metodundan istifadə edilir. Hazırda demək olar ki, bütün ölkələrdə 
əmtəələrin təsnifləşdirilməsi və kodlaşdırılması sistemindən istifadə olu
nur ki, bu barədə dərsliyin birinci hissəsinin «Sosial-iqtisadi statistikada 
əsas təsnifləşdirmə və qruplaşdırmalar» fəslində ətraflı bəhs olunur.

Əmtəələrin təfərrüatlı gömpük təsnifləşdirilməsi nə qədər vacib olsa 
da, xarici ticarət statistikasının qarşısında duran bütün vəzifələrin həll 
edilməsi üçün onlar kifayət deyildir. Bu, hər şeydən əvvəl ölkə iqtisadiy
yatının müxtəlif sahələrinin idxal məhsullarına olan tələbatını və ixrac 
potensialının öyrənilməsi ilə əlaqədar əmtəə axınının strukturu və dinami
kasını təhlil etmək üçün qarşıya qoyulan vəzifələrə aiddir. Bu məqsədlə 
müxtəlif əmtəələri özlərinin iqtisadi məzmunlarına görə yekcins əmtəə 
qruplarında birləşdirən təsnifləşdirmənin (məsələn, əmtəələrin sahə mən
subiyyətinə, satışın təşkili və istehlakın formalarına görə) aparılmasını 
tələb edir.

BMT-nin statistika şöbəsi aşağıdakı üç təsnifləşdirmə tipi işləyib 
hazırlamış və ölkələrə onlardan istifadə etməyi təklif etmişdir: 1) bey
nəlxalq ticarətin təsnifləşdirilməsi standartları; 2) geniş iqtisadi kateqori
yalar üzrə təsnifləşdirmə; 3) əsas məhsulların təsnifləşdirilməsi.

Beynəlxalq ticarətin təsnifləşdirilməsi standartları analitik məqsədlər 
üçün nəzərdə tutulmuşdur və əmtəə qruplarında eyni, yaxud da təyi
natlarına, emalolunma dərəcələrinə görə bir-birinə yaxın olan əmtəələri
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birləşdirir. Hazırda istifadə olunan bu əlamət üzrə təsnifləşdirmənin 
yenidən nəzərdən keçirilmiş variantı onun 1988-ci ildəki ilkin variantının 
altırəqəmli yarımbaşlıqlardan ibarət olan variantının yenidən qruplaşdı- 
rılması deməkdir və 3121 əsas əmtəə qrupuna malikdir. Geniş iqtisadi 
kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirmə xarici ticarət statistikasını Milli Hesab
lar Sisteminə daxil etmək və makroiqtisadi təhlil aparmaq məqsədlə 
işlənib hazırlanmışdır və 19 əsas əmtəə qrupunu özündə ehtiva edir. Osas 
məhsulların təsnifləşdirilməsi əmtəə və xidmətlər də daxil olmaqla bütün 
məhsul növlərinin təsnifləşdirilməsi deməkdir.

Aydınlaşdırılması zəruri olan anlayışlardan biri də əmtəələrin 
statistik dəyəridir. Əmtəələrin statistik dəyəri dedikdə, onların kom
mersiya dəyəri və ixrac-idxalı ilə əlaqədar həyata keçirilən xidmətlərin 
dəyəri nəzərdə tutulur. İxrac olunan əmtəələrin statistik dəyəri onların 
kommersiya dəyəri və ixracatçı ölkənin sərhədlərinə qədər daşınması ilə 
əlaqədar göstərilən xidmətlərin dəyərini (FOB -  «sərbəst surətdə borta 
qədər»ki qiyməti ilə dəyəri) özündə ehtiva edir. İdxal olunan əmtəələrin 
dəyəri aşağıdakı ünsürlərdən ibarət olur: 1) idxal olunan əmtəələrin kom
mersiya dəyəri; 2) əmtələrin ixracatçı ölkənin sərhədlərinə qədər daşın
ması ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərin dəyəri; 3) əmtəələrin ixracatçı 
ölkənin sərhədlərindən onu idxal edən ölkənin sərhədlərinə qədər 
daşınması ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərin (SİF -  “dəyər, siğortalama, 
daşınma” xərcləri də daxil olmaqla hesablanan dəyər) dəyəri.

Bəs, “Kommersiya dəyəri” və “gömrük dəyəri” anlayışları nə 
deməkdir? Əmtəələrin statistik dəyəri haqqında məlumatların mənbəyi 
dedikdə, adətən əmtəələrin gömrük dəyəri nəzərdə tutulur. Əmtəələrin 
gömrük dəyəri milli qanunvericilikdə şərh olunan qayda və prosedurlara 
uyğun olaraq müəyyən edilir. Bu qayda və prosedurlarda gömrük dəyəri
nin əmtəə və xidmətlərin daşınması ilə əlaqədar sərf olunan xərclərlə (da
şınma dəyəri ilə) müəyyən olunması nəzərdə tutulmuşdursa, onda əmtəə
lərin statistik dəyərinin hesablanması üçün gömrük dəyəri əsas götürülür. 
Qeyd etmək lazımdır ki, kommersiya dəyəri dedikdə, əmtəələrin satın 
alınması üçün faktiki ödənilmiş və ödənilməli olan qiymətlə hesablanan 
dəyər nəzərdə tutulur. Bu qiymətlə hesablanan kommersiya dəyəri də öz 
növbəsində alıcının ödədiyi və ya ödəməli olduğu dəyər deməkdir. 
Məsələn, buraya qablaşdırma və buna bənzər xidmətlərlə əlaqədar 
ödəmələr, habelə pul və ya natura ifadəsində əlavə ödəmələr daxildir.

Beynəlxalq miqyasda əmtəə axını yalnız alqı-satqı əməliyyatlarının 
deyil, həm də başqa iqtisadi təbiətə və ya ümumiyyətlə kommersiya xa
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rakteri daşımayan əməliyyatların nəticələrinə əsaslanır. Bu əmtəələrin 
yerdəyişməsi adətən valyuta, yaxud da kreditlə müşayiət olunmur. Belə 
əmtəələrə barter sövdələşmələri, humanitar yardımlar, emal olunmaq 
üçün xaricə göndərilən və ya xaricdən satm alınan, sonradan idxal (və ya 
ixrac) olunan əmtəələr aiddir. Xarici ticarət statistikası idxal və ixrac 
olunan bütün əmtəələri, ölkənin maddi resurs ehtiyatlarının dəyişməsini 
qeydiyyata almalı olduğuna görə milli statistika xidməti bunların statistik 
dəyərini də müəyyən edir.

Beynəlxalq əmtəə axınlarında kəmiyyət uçotu xüsusi yer tutur. Bu 
uçot əmtəələrin fiziki xassələrinə əsaslanır və bununla əlaqədar olaraq 
dəyər uçotuna nisbətən bir sıra üstünlüklərə malik ola bilər. Məsələn, 
ölkəyə gətirilən və ölkədən aparılan əmtəələrin miqdarı haqqında milli 
məlumatlar bir çox hallarda dəyərlə ifadə edilmiş məlumatlara nisbətən 
müqayisə aparmaq üçün daha münasibdir. Bu, onunla əlaqədardır ki, 
əmtəələrin dəyərinin müəyyən edilməsi metodlarına nisbətən onların 
miqdarının müəyyən olunması metodlarında ölkələr arasındakı fərq daha 
azdır. Xarici ticarət haqqında məlumatlardan bir çox məqsədlər, xüsusilə 
də nəqliyyat şəbəkələrinin buraxılış qabiliyyətinin təhlili və planlaşdırıl
ması, infrastrukturun inkişaf etdirilməsinin (məsələn, port təsərrüfatların) 
planlaşdırılması, xarici ticarət indekslərinin hesablanması və s. məqsədlər 
üçün istifadə edilir.

Bəs, miqdar uçotunun standart vahdilrəi nə deməkdir? Məlum 
olduğu kimi, əmtəələrin kütləsi kiloqramla və karatla, uzunluğu metrlə, 
sahəsi kvadrat metrlə, həcmi kub metrlə və litrlə, elektrik enerjisi kVt -  
saatla, bəzi əmtəələr ədədlə, cütlə, min ədədlə və i.a. ölçülür. Ölkələr 
bütün əmtəələrin miqdar uçotunu həm də netto kütlə vahidləri (elektrik 
enerjisi kimi əmtəədən başqa, çünki bu əmtəə üçün kütlə anlayışı 
qəbuledilməzdir) ilə aparır, hər hansı bir miqdar vahidinin digər vahidə 
çevrilməsi üçün istifadə olunan əmsalları dərc edirlər.

Tərəfdaş ölkə anlayışı da vardır. Statistik uçot və təhlil təcrübə
sində tərəfdaş ölkə anlayışı bir qədər başqa cür müəyyən olunur. Bunlara 
satm alan ölkə, əmtəənin istehsal olunduğu ölkə, onun göndərildiyi ölkə, 
təyin olunmuş son ölkə, göndərilən ölkə, alan ölkə və s. misal göstərmək 
olar. Ticarət siyasətini işləyib hazırlamaq və təhlil etmək məqsədilə lazım 
olan məlumatların toplanması üçün demək olar ki, bütün ölkələr BMT- 
nin tövsiyələrindən istifadə edir və idxal statistikasında tərəfdaş ölkə, əm
təənin istehsal olunduğu ölkə (əlavə informasiya kimi əmtəənin göndə
rildiyi ölkə), ixrac statistikasında isə təyin olunmuş son ölkə hesab edilir.
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Ölkələr adətən idxal və ixrac üzrə ümumiləşdirici göstəriciləri hər ay, 
tərəfdaş ölkələr və əmtəə qrupları üzrə isə rübdə bir dəfə dərc etdirirlər. 
Bütün tərəfdaş ölkələr və əmtəə qrupları üzrə ətraflı məlumatlar adətən 
ildə bir dəfə, bəzi ölkələrdə isə rübdə bir dəfə dərc olunur. Dərc olunan 
məlumatların şəffaflığını və onlardan düzgün istifadə olunmasını təmin 
etmək məqsədilə istifadəçilərin statistik informaiyaların mənbələri və on
ların toplanması metodları haqqında aydın təsəvvürə malik olmaları ol
duqca vacibdir. Ona görə də yaxşı olar ki, ölkələr məlumatların əhatə 
dairəsi, mənbələri, toplanması metodları haqqında da informasiya dərc 
etdirsinlər.

Statistikada meydana çıxan problemlərdən biri də milli statistik 
məlumatların müqayisə olunması problemidir. Tərəfdaş ölkələrin ixrac- 
idxal statistikasında fərqlərin mövcudluğu istifadəçilər üçün ciddi prob
lemdir. Məlumatlar arasındakı fərqlərin əsas səbəbləri aşağıdakılardır: 1) 
məlumatların əhatə dairəsinin müəyyən olunmasında, xüsusilə də statis
tikaya daxil edilən və edilməyən əmtəələrin siyahısının bir-birinə uyğun 
gəlməməsi; 2) eyni bir əmtəənin statistik dəyərindəki fərqlər (bu, gömrük 
dəyərinin müəyyən edilməsində müxtəlif metodlardan istifadə olunması, 
FOB və SİF qiymətləri arasında fərqin olması ilə əlaqədar olaraq mey
dana çıxır); 3) eyni bir sövdələşməyə aid olan məlumatların müxtəlif 
dövrlərin məlumatlarına daxil edilməsi (məsələn, məlumatları ixracatçı 
ölkə dekabr, idxal edən ölkə isə yanvar ayının məlumatlarına daxil edə 
bilər); 4) tərəfdaş ölkə müəyyən olunarkən eyni meyarlardan istifadə 
edilməməsi; 5) müxtəlif əmtəə təsnifləşdirmələrindən istifadə olunması; 
6) ticarət və büdcə siyasətini həyata keçirmək üçün ayrı-ayrı əmtəə 
qruplarının əhəmiyyətlilik dərəcəsindəki müxtəlifliklə əlaqədar olaraq 
məlumatların toplanması və işlənməsinin keyfiyyəti üzərində nəzarətin 
müxtəlifliyi (məsələn, bir ölkədə eyni əmtəələr üzrə tariflər və kvotalar 
olduqca yüksək, digərində isə heç olmaya bilər); 7) məxfi məlumatların 
qeydiyyata alınması prinsiplərinə yanaşılmada müxtəlifliyin olması; 8) 
informasiyaların itirilməsinə, xətaların «emal» və dərc olunmasında lən
gimələrə gətirib çıxaran gömrük və statistika xidməti resursları ilə kifayət 
dərəcədə təmin olunmaması.

Milli statistika xidməti orqanları xarici ticarət statistikası məlumat
larının müqayisəsinin daha yaxşı aparılması məqsədilə bir sıra hallarda 
yenidən hesablamalar aparır və razılaşdırılmış göstəriciləri dərc etdirir. 
Bununla yanaşı, ayrı-ayrı ölkələr əmtəələrin ixracı və idxalı sahəsində 
bir-biri ilə təcrübə mübadilsi aparırlar.
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Əmtəələrin xarici ticarəti və ixrac-idxalı öz əksini tədiyə balansında 
tapır. Bu sahədə qəbul edilmiş metodologiyaya uyğun olaraq tədiyə ba
lansında ixrac-idxal göstəricilrindən əmtəələrə olan mülkiyyət hüququnun 
rezidentlərdən qeyri-rezidentlərə, yaxud da əksinə qeyri-rezidentlərdən 
rezidentlərə keçməsini ifadə edən sövdələşmələri əks etdirmək üçün isti
fadə olunur. Bununla yanaşı, idxal olunan əmtəələrin statistik dəyəri 
xarici ticarət statistikasmda olduğu kimi SİF qiymətləri ilə deyil, FOB 
qiymətləri ilə qiymətləndirilməlidir. Odur ki, tədiyə balansını tərtib 
edənlər xarici ticarət statistikası göstəricilərinə əsasən yenidən hesablama 
aparırlar. Məsələn, idxal olunan məhsulları FOB qiymətlri ilə yenidən 
qiymətləndirir, ölkənin ərazisindən keçən və mülkiyyətçisinin dəyiş
mədiyi əmtələr çıxılır və hər hansı bir səbəb üzündən xarici ticarət statis
tikasmda nəzərə alınmamış (məsələn, qeyri-qanuni ixrac və ya idxal 
məhsulları) xarici ticarət əməliyyatları üzrə təqribi qiymətləndirmə məlu
matları onun üzərinə əlavə edilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, xarici 
ticarət statistikasının məlumatlarının yenidən hesablanması üçün infor
masiyalar kifayət qədər olmur. Adətən, yenidənhesablamalar yalnız ixrac- 
idxal üzrə ümumiləşdirici göstəricilər və ölkə üçün ən mühüm əmtəə 
qruplarının məhdud sayı üzrə aparılır.

11.3. Xidmətlərin xarici ticarəti statistikası

Xidmətlərin xarici ticarəti statistikası ölkələrin əksəriyyətinin statis
tika xidməti sahəsində nisbətən yeni və sürətlə inkişaf edən sahədir. Xid
mətlərin xarici ticarəti statistikasının artan əhəmiyyəti bir çox amillərlə 
əlaqədardır. Bunların içərisində müasir qloballaşma şəraitində xidmət 
sahələrinin monitorinqinin və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti şərtləri üzrə 
danışıqların aparılması üçün lazımi məlumatlara olan tələbatın zəruriliyi 
xüsusi yer tutur. Bu sahədə ölkələrə yardım göstərmək məqsədilə bir sıra 
beynəlxalq təşkilatlar “Xidmətlərin beynəlxalq ticarəti statistikası üzrə 
rəhbərlik üçün sənəd” işləyib hazırlamış və dərc etdirmişlər.1 Xidmətlərin 
xarici ticarəti statistikası üçün spesifik olan başlıca anlayışlara və 
metodoloji müddəalara aydınlıq gətirək.

Xidmətlər termini hamı tərəfindən birmənalı müəyyən edilmir. 
Burada bir qayda olaraq fiziki və ya hüquqi şəxslərin vəziyyətində dəyi
şikliklərə səbəb olan müxtəlif növ fəaliyyət növləri nəzrdə tutulur. “Və-

1 M a n u a l o n  S ta tist ic s  o f  In tern ation al T ra d e  in Serv ices 2 0 1 0  (M S IT S  2 0 1 0 ).
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niyyətində dəyişiklik” anlayışı daha geniş şərh olunur. Bununla əla
qədar olaraq hər şeydən əwəl “fiziki vəziyyətin” (məsələn, sağlamlı
ğın yaxşılaşması), “intellektual vəziyyətin” (məsələn, təhsil almaq), 
habelə “iqtisadi vəziyyətin” (həmin şəxsə məxsus olan əmlakın təmi
ri) dəyişməsindən söhbət gedir. Əmtəələr və xidmətlər üzrə sövdələş
mələrin ayrılıqda uçota alınmasının zəruriliyi onların istehsalı, marketinqi 
və istehlakının təşkilindəki müxtəlifliklə əlaqədardır. Belə ki: a) xid
mətlər obyekt deyildir, onların üzərində mülkiyyət hüququ müəyyən edilə 
və sonra kiməsə verilə bilməz, b) əmtəələrdən fərqli olaraq xidmətin 
göstərildiyi vaxt əksəriyyət hallarda onların istehlak olunduğu dövrə 
uyğun gəlir; c) xidmətləri adətən yığmaq (toplamaq) və yükləyib-bo
şaltmaq olmaz. Əmtəələrlə aparılan sövdələşmələri xidmətlərlə aparılan 
sövdələşmələrdən fərqləndirmək bir o qədər də asan deyildir. Odur ki, 
statistiklər bunları fərqləndirmək üçün münasib «razılaşmalar»dan isti
fadə edirlər.

Məlumatların əhatə olunmasını müəyyən etmək üçün xidmətlərin 
xarici ticarəti statistikasında “iqtisadi maraq mərkəzi” və “rezident” 
anlayışlarından istifadə olunur. Fiziki və hüquqi şəxslər hər hansı bir 
ölkənin ərazisində bir ildən az olmamaqla geniş miqyasda iqtisadi 
fəaliyyətlə və kommersiya sövdələşmələri ilə məşğul olursa və gələcəkdə 
də bunu davam etdirəcəksə deməli, onda onlar o ölkədə iqtisadi mənafe 
mərkəzinə malik olur. Buna müəssisələrin qeydiyyata alınması və onların 
istehsal fondları əldə etmələri misal ola bilər. Torpağa sahiblik iqtisadi 
mənafe mərkəzinin mövcudluğunun etiraf olunması üçün tutarlı əsas ola 
bilər. Hər hansı bir ölkənin iqtisadi ərazisində iqtisadi mənafe 
mərkəzinə malik olan hər bir fiziki və ya hüquqi şəxs həmin ölkənin 
rezidenti hesab edilir.

Satıcılar alıcılara xidməti aşağıdakı üsullarla göstərə bilər:
1) Hər hansı bir ölkədəki satıcının bişqa bir ölkədəki alıcıya xidmət 

göstərməsi. Bu o deməkdir ki, xidmət göstərən bir ölkədə, xidmətdən 
istifadə edən isə başqa bir ölkədə olur. Xidmət telefonla, faksla, internetlə 
və ya digər rabitə vasitəsi, televizor, yaxud da sənədlərin, disklərin, 
maqnit lentlərinin və s. göndərilməsi yolu ilə göstərilə bilər. Əmtəənin 
istehlakçısı və onu göndərən -  hər kəs öz ölkəsinin ərazisində qaldığına 
görə bu, əmtəələrin ticarətinə bənzəyir.

2) İstehlakın ölkədən kənarda həyata keçirilməsi. Bu, istehlakçı öz 
ölkəsindən kənara çıxıb xidmətdən digər bir ölkədə istifadə etdiyi hal
larda olur. Buna xarici turistlərin ölkənin muzeylərinə getmələrini və
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teatrlarında tamaşalara baxmalarını, habelə qeyri-rezidentlərə tibbi xid
mət göstərilməsini aid etmək olar. Gəmilərin və təyyarələrin ölkədən 
kənarda təmir olunmasını da buraya aid etmək olar.

3) Kommersiya xidməti göstərilməsi. Bu, o zaman baş verir ki, hər 
hansı bir ölkənin şirkəti xarici ölkələrin birində filialını açır və həmin 
ölkənin rezidentlərinə xidmət göstərir. Bu yolla kommersiya xidməti 
göstərilməsinə xarici ölkələrdən hər hansı birinə məxsus olan və həmin 
ölkədə fəaliyyət göstərən xəstəxanalarda müalicə olunmaq və ali 
məktəbdə təhsil almaq misal ola bilər.

4) Fiziki şəxslərə xidmət göstərilməsi. Xidmətin bu növündən hər 
hansı bir ölkənin fiziki şəxsləri -  rezidentləri başqa bir ölkəyə gəlib 
xidmət göstərdikdə istifadə olunur. Bu üsulla öz xidmətini təqdim edənlər 
iki kateqoriyaya bölünür: 1) sərbəst məşğul olan işçilər; 2) muzdlu işçilər. 
Məsələn, birinci kateqoriyaya ölkəyə müvəqqəti qastrola gəlmiş peşəkar 
xarici artistlrin göstərdikləri əyləncəli xidmətləri aid etmək olar. İkinci 
kateqoriyaya xarici firmanın göndərişi ilə onun əməkdaşı olan auditor 
tərəfindən yerli müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin yoxlanılmasını misal 
göstərmək olar. Buna həmçinin fiziki şəxslərin digər ölkələrin ərazilə
rində müvəqqəti məşğul olmaları aiddir.

“Xidmətlərin xarici ticarəti” anlayışının aydınlaşdırılmasma ha
mı birmənalı yanaşmır. Bunun “ənənəvi” və “geniş” şərhi mövcuddur. 
Ənənəvi şərholunmaya görə xidmətlərin ticarətinə yalnız rezidentlərlə 
qeyri-rezidentlər arasındakı əməliyyatlar aiddir. Xidmətlərin ixracına 
ölkənin rezidentləri tərəfindən qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlər, 
idxalına isə qeyri-rezidentlərin rezidentlərə göstərdikləri xidmətlər aid 
edilir. Geniş şərholunmaya uyğun olaraq xidmətlərin xarici ticarətinə 
yuxanda qeyd olunanlarla yanaşı, rezident şirkətlərin başqa ölkələrdə 
yerləşən filiallarının göstərdikləri və onlara göstərilən xidmətlər də 
daxildir. Xarici filiallar onların fəaliyyət göstərdikləri ölkənin rezidentləri 
olduqlarına görə apardıqları əməliyyatlar tabe olduqları baş şirkətin 
yerləşdiyi ölkənin statistika xidməti tərəfindən nə tədiyə balansında, nə 
də ənənəvi şərholunmada xidmətlərin xarici ticarətində nəzərə alınmır.

Xidmətlərin xarici ticarəti onların göstərildiyi ana (məqama) qeydiy
yata alınır. Hazırda əsas məlumat mənbəyi bankların rezidentlərin qeyri 
rezidentlərlə apardıqları tədiyə əməliyyatları üzrə hesabatlardır. Digər 
mənbə müxtəlif dövlət orqanlarının hesabatlarıdır (məsələn, səhiyyə və 
təhsil müəssisələrinin qeyri-rezidentlərə göstərdikləri xidmətlərə dair he
sabatları). Son zamanlarda müəssisələrin, təşkilatların və ev təsərrüfat-
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larinin statistik müayinəsinin nəticələrindən daha çox istifadə olunması 
meyilləri müşahidə edilir.

İxrac və idxal olunan xidmətlərin statistik dəyəri onların faktiki bazar 
qiymətlərini əks etdirməlidir. Lakin əmtəələrin dəyərinin müəyyən edil
məsinə nisbətən xidmətlərin dəyərinin müəyyən olunması olduqca mü
rəkkəbdir. Bu, onunla əlaqədardır ki, bununla bağlı məlumatların əldə 
edilməsində müəyyən çətinliklər vardır. Ona görə də xidmətlərin dəyə
rinin qiymətləndirilməsi digər mənbələrə, xüsusilə də ticarət edən tərəf
daşların mühasibat uçotunun məlumatlarına əsaslanmalıdır. Belə məlu
matlar olmadıqda eyni şəraitdə göstərilən oxşar xidmətin dəyəri haqqında 
məlumatlardan istifadə etmək olar. Xidmətlərin ticarətində eyni firma
ların müxtəlif ölkələrdə yerləşən filialları arasındakı sövdələşmələr xeyli 
xüsusi çəkiyə malikdir. Bu zaman əmtəələrin ticarətində olduğu kimi, 
xidmətlər də bir çox hallarda transfert qiymətləri ilə təqdim olunur. Lakin 
bu qiymətlər heç də həmişə xidmətlərin real dəyərini özündə ehtiva etmir. 
Bazar və transfert qiymətləri arasında kəskin fərqlər olduqda transfert 
qiymətlərini bazar qiymətləri əsasında müəyyən olunmuş qiymətlərlə 
əvəz etmək lazımdır.

İxrac və idxal olunan xidmətlərin müntəzəm olaraq miqdar uçotu 
onun təşkili ilə əlaqədar metodoloji və praktiki çətinliklər üzündən aparıla 
bilmir. Lakin buna baxmayaraq ayrı-ayrı xidmət növləri üzrə miqdar 
ifadəsində məlumatları (məsələn, hər hansı bir xəstəlik üzrə qeyri- 
rezidentlərin apardıqları tibbi əməliyyatların sayı) toplamaq mümkün və 
faydalıdır.

Xidmətlərin təsnifləşdirilməsi də maraqlıdır. Xidmətlərin ticarəti 
ilk növbədə tədiyə balansı statistikasında Öz əksini tapmışdır. Odur ki, 
xidmətlərin təsnifləşdirilməsi ilk dəfə mərkəzi banklar tərəfindən işlənib 
hazırlanmış və tətbiq olunmuşdur. Müasir dövrdə ölkələrin əksəriyyətin
də xidmətlərin Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) tərəfindən tövsiyə olu
nan təsnifləşdirilməsindən istifadə edilir. Bu təsnifləşdirmədə aşağıdakı 
11 xidmət kateqoriyası bir-birindən fərqləndirilir: 1) nəqliyyat xid
mətləri; 2) səyahətlər; 3) rabitə xidməti; 4) tikinti xidməti; 5) sığorta xid
məti; 6) maliyyə xidməti; 7) kompüter və informasiya xidməti; 8) lisen
ziya ödənişləri; 9) sair işgüzar xidmətlər; 10) xüsusi şəxslərə göstərilən 
və mədəniyyət və istirahət sferalarında xidmətlər; 11) digər kateqo
riyalara aid edilməyən dövlət xidmətləri. Son illərdə xidmətlərin daha 
geniş təsnifləşdirilməsi qaydası işlənib hazırlanmışdır ki, bu da onların, 
yəni xidmətlərin xarici ticarət əməliyyatları haqqında daha müfəssəl
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informasiya əldə etmək məqsədilə daha xırda qruplara bölünməsi 
deməkdir.

Xidmətlərin ixracı statistikasında rezidentləri istehlakçı olan ölkə 
tərəfdaş ölkə hesab edilir. Xidmətlərin idxalı statistikasında isə rezident
ləri xidməti göndərənlər (istehsalçılar) olan ölkə tərəfdaş ölkə hesab 
olunur.

Xarici ticarət statistikasında ən mühüm məsələlərdən biri də əmtəə
lərin və xidmətlərin xarici ticarətinin fərqləndirilməsidir. Bunların arasın
da “sərhədlərin” müəyyən olunması heç də həmişə aydın olmur. Həm də 
mövcud uçot təcrübəsi elədir ki, bəzi hallarda əmtəə və xidmətlərin xarici 
ticarətində eyni əməliyyatların uçotu aparılır. Odur ki, milli statistika 
xidməti zəruri yenidən-hesablamaları aparmasa, ölkənin ümumi idxalının 
həcmini müəyyən etmək üçün idxal olunan əmtəələrin (əmtəələrin xarici 
ticarəti statistikasında göstərildiyi kimi) üzərinə idxal olunan xidmətləri 
gəlmək, yəni onları toplamaq düzgün olmazdı. Belə ki, idxal olunan 
əmtəələrin dəyərinə onların beynəlxalq ticarəti zamanı daşınma və sığorta 
dəyəri daxil edilir. Bu xidmət növləri (daşınma və sığortalama) idxalçı 
ölkənin qeyri-rezidentləri tərəfindən təqdim olunduğu şəraitdə idxal 
xidmətlərinə daxil edilir. Beləliklə, əmtəə və xidmətlərin ticarəti üzrə 
məlumatların daha dəqiq fərqləndirilməsinin təmin olunması xarici ticarət 
statistikasının ən mühüm vəzifələrindən biridir.

Nəticə

- Xarici iqtisadi fəaliyyət müxtəlif formalarda həyata keçirilir ki, 
bunlardan biri də xarici ticarətdir;

- Xarici ticarət statistikası sosial-iqtisadi statistikanın bir sahəsi 
olmaqla xarici ticarətin həcmi, strukturu və dinamikası haqqında 
informasiya əldə edilməsinə imkan verir.

- Əmtəələrin xarici ticarəti statistikasında ölkənin iqtisadi ərazisinə 
məhsul idxal edilməsi, yaxud da bu ərazidən məhsul ixrac olunması 
nəticəsində onun maddi resurs ehtiyatları dəyişir.

- Ölkənin iqtisadi ərazisi, əmtəə və maddi resurslar xarici ticarət 
statistikasının anlayışları içərisində xüsusi yer tutur;

- Bəzi hallarda əməliyyatların əhatə olunmasının əlavə izahata 
ehtiyacı olur. Burada söhbət ilk növbədə bir sıra əmtəələrin xarici ticarət 
statistikasına aid edilib-edilməməsindən gedir;

- Ümumi ixraca yerli məhsullar, habelə əvvəllərdə ölkəyə gətirilən və
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üzərində heç bir dəyişiklik aparılmadan ölkədən kənara göndərilən xarici 
mallar da daxil olmaqla ölkənin iqtisadi ərazisindən çıxarılan və uçota 
alınmalı olan bütün əmtəələr daxildir;

- Ümumi idxala isə xarici əmtəələr, habelə əvvəllərdə ölkədən kənara 
aparılmış və üzərində heç bir dəyişiklik aparılmadan yenidən ölkəyə 
gətirilmiş əmtələr də daxil olmaqla, ölkənin iqtisadi ərazisinə gətirilən və 
qeydiyyata alınmalı olan əmtəələr daxil edilir;

- Ayrı-ayrı əmtəələr bu və ya digər qruplara aid edilərkən təsnifləş
dirmə metodundan istifadə olunur. Bu zaman müxtəlif təsnifləşdirmə 
formalarından istifadə edilir;

- əmtəələrin statistik dəyəri, “kommersiya dəyəri”, “gömrük dəyəri” 
anlayışları vardır və statistikada onlardan geniş istifadə olunur;

- statistikada ən mühüm problemlərdən biri də məlumatların müqa
yisə edilə bilən vəziyyətə gətirilməsidir. Bu, məlumatlar arasında 
fərqlərin olması ilə əlaqədardır və bunun müxtəlif səbəbləri vardır;

- Xidmətlərin xarici ticarəti statistikasında ‘Vəziyyətdə dəyişiklik”, 
“fiziki vəziyyət”, “intellektual vəziyyət”, “iqtisadi vəziyyət”, “iqtisadi 
maraq mərkəzi”, “rezident” anlayışlarından geniş istifadə olunur;

Təhlil üçün suallar

- ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığın dərinləşməsi nəyə 
əsaslanır;

- istehsalçılar, vasitəçilər və son istehlakçılar arasında yerdəyişmə
lərin əsasım nə təşkil edir;

- ölkənin dünya iqtisadiyyatına cəlb edilməsini hansı göstərici ilə 
ifadə etmək olar;

- xarici ticarət statistikası nəyi öyrənir;
- məlumatların əhatə dairəsini müəyyən edərkən hansı anlayışlardan 

istifadə edilir;
- ölkənin iqtisadi ərazisi dedikdə nə başa düşülür və onun tərkibi 

hansı ünsürlərdən ibarətdir;
- xarici ticarət statistikasının öyrəndiyi məsələləri necə konkretləşdir

mək olar;
- hansı məsələlər xarici ticarət statistikasının öyrəndiyi məsələlərə aid 

edilmir;
- xarici ticarət haqqında məlumatları hansı mənbələrdən əldə etmək 

olar;
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- statistik ərazi dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- yerli əmtəələrə hansı məhsullar aid edilir;
- ümumi ixraca nələr daxildir;
- BMT-nin statistika şöbəsi hansı təsnifləşdirmə tipini işləyib hazır

lamışdır;
- əmtəələrin statistik dəyəri dedikdə nə başa düşülür;
- “kommersiya dəyəri” və “gömrük dəyəri” anlayışları nə deməkdir;
- miqdar uçotunun standart vahidləri nə deməkdir;
- tərəfdaş ölkə dedikdə nə başa düşülür;
- milli statistik məlumatların arasında fərqlərin mövcud olmasının 

əsas səbəbləri hansılardır;
- əmtəələrin xarici ticarəti və ixrac-idxalı öz əksini hansı sənəddə 

tapır;
- xidmətlərin xarici ticarəti statistikasında ən çox hansı anlayışlardan 

istifadə olunur;
- əmtəə və xidmətlər üzrə sövdələşmələrin ayrılıqda uçota alınma

sının zəruriliyi nə ilə əlaqədardır;
- satıcılar alıcılara hansı üsullarla xidmət göstərə bilər;
- BVF tərəfindən tövsiyə olunan təsnifləşdirmədə hansı xidmət 

kateqoriyaları bir-birindən fərqləndirilir.
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XII FƏSİL

TƏDİYƏ (ÖDƏNİŞ) BALANSI

12.1. Tədiyə balansı haqqında anlayış, onun əhəmiyyəti və qısa
inkişaf tarixi

Hər bir ölkənin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələri özünün ümumi
ləşdirilmiş ifadəsini tədiyə balansında tapır. Bu balans beynəlxalq miq
yasda kapitalın, əmtəə və xidmətlərin mübadiləsində ölkənin iştirakını və 
onun xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmağa imkan verən informasiya 
mənbəyidir.

Tədiyə balansında ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrdə həyata keçirdiyi 
əməliyyatların sistemləşdirilmiş siyahısı verilir, onun xarici iqtisadi fəa
liyyətinin yekunları əks etdirilir, valyuta-maliyyə vəziyyəti qiymət
ləndirilir.

Tədiyə balansı ilə əlaqədar anlayış və təsnifləşdirmələr BVF 
tərəfindən 1993-cü ildə dərc olunmuş və sonralar müəyyən dəyişik
liklər və əlavələr edilmiş “Tədiyə balansı üzrə əldə rəhbər tutulan 
sənəd”in (Balanse of payments Manual)1 beşinci nəşrinə əsaslanır.

Tədiyə balansı makroiqtisadi təhlil və proqnozlaşdırmanın başlıca 
“aləf’lərindən biridir. Onda olan məlumatlar hesabat dövründə xarici 
ticarətin necə inkişaf etdiyini göstərir. Çünki xarici ticarət milli valyu
tanın məzənnəsinə, işsizlik, məşğulluq və istehlakm səviyyəsinə bilava
sitə təsir göstərir. Tədiyə balansı ölkəyə idxal və ölkədən ixrac olunan 
investisiyaların hansı formada və həcmdə həyata keçirildiyini, ölkənin 
xarici borcunun vaxtında ödənilib-ödənilmədiyini, yaxud da ödənilməsi 
vaxtının keçib-keçmədiyini izləməyə imkan verir.

Tədiyə balansının ən mühüm göstəricilərindən biri ölkənin Mərkəzi 
Bankının milli valyutanın məzənnəsinin idarə olunması ilə əlaqədar həya
ta keçirdiyi əməliyyatları özündə əks etdirən qızıl-valyuta ehtiyatlarının 
dəyişməsidir. Tədiyə balansından valyuta məzənnələrinin, büdcə və pul- 
kredit siyasətinin, xarici ticarətin tənzimlənməsi ilə əlaqədar tədbirlərin 
işlənib hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Tədiyə balansının məlu
matları MHS, bəzi göstəriciləri isə ümumi daxili məhsul və milli gəlir 
kimi makroiqtisadi göstərcilərin hesablanması üçün başlıca mənbədir.

1 Sənədi şərti olaraq “əsasnam ə” adlandırırıq.
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“Tədiyə balansı” termini iqtisadi ədəbiyyatda ilk dəfə 1767-ci ildə 
yetkin merkantilizmin nümayəndəsi C.M.Styuartın “Siyasi iqtisadın 
prinsipləri haqqında tədqiqat” əsərində işlədilmişdir. İlk əw əl tədiyə 
balansı dedikdə xarici ticarət qalığı və onunla əlaqədar qızılın hərəkəti 
başa düşülmüşdür. Mcrkantilistlər milli sərvətin artmasını qızılın 
yığılması ilə əlaqələndirir və hesab edirdilər ki, ticarət balansının aktiv 
olması üçün dövlət özünün yeritdiyi iqtisadi siyasətlə ölkəyə qızıl 
axınının təmin olunması, yaxud da heç olmasa onun ölkədən getməsinin 
qarşısının alınması üçün stimullaşdırıcı tədbirlər görməlidir.

XIX əsrdə iqtisadi əməliyyatların geniş miqyas almasına baxmayaraq 
XX əsrədək onlar haqqında demək olar ki, ətraflı məlumat toplanma
mışdır. Digər tərəfdən tədiyə balansında əks etdirilməli olan əməliyyatlar 
haqqında iqtisadçılar arasında yekdil fikir olmamışdır. Lakin sonralar 
beynəlxalq tədiyə sisteminin və kapital bazarının inkişaf etməsi ilə əlaqə
dar olaraq tədiyə balansının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi güclənmiş, 
dövləti idarəetmə orqanları isə xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas iştirakçı
larından birinə çevrilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq əməliy
yatların sistemli şəkildə, müntəzəm olaraq qeydiyyata alınması metod
larının işlənib hazırlanmasının zəruriliyi meydana çıxmışdır. Tədiyə 
balansı ilk dəfə rəsmi olaraq 1923-cü ildə ABŞ-ın ticarət nazirliyi tərə
findən işlənib hazırlanmış və dərc etdirilmişdir. Bu balansda bütün əmə
liyyatlar aşağıdakı üç qrupa bölünmüşdü: 1) cari əməliyyatlar; 2) kapital 
ilə əməliyyatlar; 3) qızıl və gümüşlə aparılan əməliyyatlar.

Tədiyə balansının tərtib olunması metodologiyasının inkişaf etdiril
məsində Millətlər Liqasının böyük xidmətləri olmuşdur. Belə ki, o, tədiyə 
balansının sxemini və onun tərtib olunmasına dair metodoloji tövsiyələri 
işləyib hazırlamış, 1923-cü ildə bir sıra ölkələrin tədiyə balansını dərc 
emdirməklə onun göstəricilərinin beynəlxalq miqyasda müqayisə 
olunmasının əsasını qoymuşdur. ABŞ iqtisadçısı D.Leri 1943-cü ildə öz 
ölkəsinin 1919-1939-cu illər üçün tədiyə balansını tərtib etmişdir. İkinci 
dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın tədiyə balansının tərtib olunması 
üçün D.Lerinin tərtib etdiyi balans əsas götürülmüşdür. 1947-ci ildə isə 
BMT tədiyə balansının Millətlər Liqası tərəfindən işlənib hazırlanmış 
sxemini dərc etdirmişdir. Tədiyə balansının tərtib olunması metodologi
yasının sonrakı inkişafı BVF-nin adı ilə bağlıdır. Belə ki, BVF müntəzəm 
olaraq tədiyə balansının tərtib olunmasına dair tövsiyələr hazırlayır və 
dərc etdirir, onun təkmilləşdirilməsi istiqamətlərində tədbirlər həyata 
keçirir.
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12.2. Tədiyə balansının tərtib olunması mexanizmi

Müəyyən dövr (ay, rüb, il) ərzində ölkə iqtisadiyyatı ilə dünyanın 
yerdə qalan ölkələrinin iqtisadiyyatları arasında baş verən bütün əməliy
yatların əks etdirildiyi sistem tədiyə balansı adlanır. Əməliyyatlar bütün 
müəssisələr, maliyyə təsisatları, dövləti idarəetmə orqanları, fiziki şəxslər 
və s. arasında həyata keçirilir.

Ölkənin iqtisadiyyatına daxil olan bütün vahidlər onun rezidentləri, 
yerdə qalan vahidlər isə qeyri-rezidentlər hesab olunur. Rezidentlərlə 
qeyri-rezidentlərin bir-birindən fərqləndirilməsi meyarları iqtisadi vahid
lərin milli mənsubiyyəti ilə əlaqədar deyildir və bu barədə bir qədər sonra 
bəhs olunacaqdır. Yalnız onu qeyd etməyi lazım bilirik ki, iqtisadi əmə
liyyatlar iqtisadi axm kimi müəyyən edilir. Onlar bütün vahidlərin qarşı
lıqlı fəaliyyətini ifadə etməklə, iqtisadi qiymətlilərin yaradılmasını, yeni
dən qurulmasını, mübadiləsini, təhvil verilməsini, yaxud da ölüb-getmə- 
sini əks etdirir. Məsələn, iqtisadi əməliyyat əmtəələrə və ya maliyyə 
aktivlərinə, xidmət göstərilməsinə, əmək ehtiyatlarına, yaxud da kapitala 
olan mülkiyyət hüquqlarının dəyişməsindən ibarət ola bilər.

Tədiyə balansı mühasibat balansından əsaslı surətdə fərqlənir. 
Belə ki, mühasibat balansı müəyyən bir tarixə bəzi iqtisadi vahidlərin 
kapitaldan istifadəetmə növlərini özündə əks etdirən aktiv və maliyyə re
surslarının mənbələrini göstərən passiv hissəsindəki hesabların siyahısın
dan ibarətdir. Bütün maliyyə aktivlərinin və qeyri-rezidentlərlə münasibət
də müəyyən bir tarixə rezidentlərin öhdəliklərinin əks olunduğu statistika 
sisteminə isə beynəlxalq investisiya vəziyyəti deyilir. BVF-nin tədiyə 
balansının tərtib olunmasına dair 1993-cü ildə nəşr olunmuş «Əsasna- 
mə»sinin beşinci nəşrində buna ayrıca fəsil həsr edilmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, tədiyə balansında aparılan əməliyyatlar nəticəsində aktivlərin 
və ya öhdəliklərin həcmində baş verən dəyişikliklər əks etdirilir.

Tədiyə balansının məlumatları adətən dinamikada və aşağıdakı 
formada dərc olunur (cədvəl 12.1).

Cədvəl 12.1
Dərc olunan tədiyə balansının sxemi

Balans maddələri 1-ci dövr • • • N-ci dövr
M a d d ə  1, q a lıq  
[k red it, p ly u s ]  
[d eb et, m in u s]

M a d d ə  N , q a lıq  
[k red it, p ly u s ]  
[d eb e t , m in u s l
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Tədiyə balansının məlumatları yalnız hər hansı bir dövr üzrə dərc 
olunduqda aşağıdakı sxemdən də istifadə edilə bilər (cədvəl 12.2).

Cədvəl 12.2

Balans maddələri Kredit Debet Qalıq
M a d d ə  1

M a d d ə  N

Hazırda bu sxemdən təcrübədə demək olar ki, istifadə olunmasa da, 
onu klassik sxem adlandırırlar.

Tədiyə balansı mühasibat uçotunun aşağıdakı qaydasına əsasən 
düzəldilmişdir: hər bir əməliyyat iki dəfə -  bir hesabın kreditində, digər 
hesabın isə debetində əks etdirilir. Bu qaydanın çox sadə iqtisadi mənası 
vardır. Bu, ondan ibarətdir ki, əməliyyatların demək olar ki, böyük 
əksəriyyəti öz əksini iqtisadi qiymətlilərin mübadiləsində tapır. Məsələn, 
Azərbaycan Respublikasının müəssisələri məhsulları ixrac etməklə xarici 
valyuta əldə edirlər. Əgər ixrac 200 mln. dollara bərabərdirsə bu 
əməliyyat tədiyə balansında aşağıdakı kimi əks etdirilir.

________________________________________________ (mln, dollar)
Ə m tə ə lə r 2 0 0

X a r ic i v a ly u ta -2 0 0

Ü m u m i qalıq 0

İqtisadi qalıqlar (əmtəələr, xidmətlər, yaxud da maliyyə aktivləri) 
əvəzsiz olaraq harasa və ya kiməsə verildikdə bu əməliyyatı hesablarda 
iki dəfə necə əks etdirməli? sualı meydana çıxır. Bunu həyata keçirmək 
üçün tədiyə balansında “Transfertlər” adlanan xüsusi maddə nəzərdə tu
tulmuşdur. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycana dünyanın bir sıra ölkələrindən 
dəyəri 20 mln. dollara bərabər olan humanitar yardım göndərilmişdir. Bu 
zaman Azərbaycanın tədiyə balansında aşağıdakı müxabirələşmə 
aparılmalıdır.

_________ ________________________ (mln, dollar)
Ə m tə ə lə r -2 0

T ran sfer tlər 2 0

Ü m u m i qalıq 0

Beləliklə, bütün kreditlər üzrə müxabirələşmələrin məbləği de- 
betdəki məbləğlərin cəminə uyğun gəlməli və ümumi qalıq həmişə 
sıfıra bərabər olmalıdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, təcrübədə bu 
tarazlığa həmişə nail olunmur. Ona görə ki, eyni bir əməliyyatın müxtəlif 
tərəflərini səciyyələndirən məlumatlar eyni mənbələrdən götürülmür.
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Məsələn, ixrac olunan əmtəələr haqqında məlumatlar öz əksini gömrük 
statistikasında tapır. İxrac olunan əmtəələrin müqabilində müəssisələrin 
hesabına daxil olan xarici valyuta barədə məlumatlar isə bank 
statistikasından götürülür. Kredit və debet müxabirələşmələri üzrə olan 
məbləğlər arasında əmələ gələn fərq xalis və ya yol verilən xəta adlanır. 
Bu göstərici, hətta az olduqda belə ona diqqət yetirmək lazımdır. Çünki 
xalis və ya yol verilən xətanın kəmiyyətinin az olması o demək deyildir 
ki, buna göz yummaq lazımdır. Ona görə ki, bir-birinə əks işarəli olan 
xalis və ya yol verilən xətanın mütləq kəmiyyəti bir-birini «örtə» bilər.

İxrac bütün hallarda kreditdə əks etdirildiyinə görə müvafiq hesabın 
kreditində, yaxud da debetində istənilən əməliyyatı göstərmək olar 
(cədvəl 12.3).

Cədvəl 12.3
Əməliyyatların tədiyə balansının kreditində və ya 

debetində əks etdirilməsi qaydası

Əməliyyatlar Kredit
(+)

Debet
(-)

A .Ə m t ə ə  v ə  x id m ə tlə r  
Ə m t ə ə  v ə  x id m ə tlə r in  ix ra c ı +
Ə m tə ə  v ə  x id m ə tlə r in  id x a lı _

B . G ə l ir lə r  ( ə m ə y in  ö d ə n ilm ə s i v ə  
in v e s t is iy a la r d a n  ə ld ə  e d ilə n  g ə lir lə r )  
Q e y r i-r e z id e n t lə r d ə n  d a x ilo lm a la r +
Q e y r i-r e z id e n t lə r ə  ö d ə m ə lə r _

C . T ra n sfer t lər  (ca r i v ə  k a p ita l tra n sfer tlər )
V ə s a it in  a lın m a sı +
V ə s a it in  v e r ilm ə s i _

Ç . S a tın a lm a la r  ( is t e h s a lın  m ə h su lu  o lm a y a n  
v ə  q c y r i- m a liy y ə  a k tiv lə r i)
A k t iv lə r in  sa tış ı +
A k t iv lə r in  ə ld ə  e d ilm ə s i -

D . M a l iy y ə  a k tiv lə r i v ə  y a  ö h d ə lik lə r i i lə  
a p a r ıla n  ə m ə liy y a t la r
Q e y r i-r e z id e n t lə r lə  a p a r ıla n  ə m ə liy y a t la r d a  
ö h d ə lik lə r in  artm ası +
Q e y r i-r e z id e n t lə r ə  q arşı tə lə b in  a z a lm a s ı +
Q e y r i-r e z id e n t lə r ə  q arşı tə lə b in  artm ası -

Q e y r i-r e z id e n t lə r in  ö h d ə liy in in  a z a lm a s ı -

Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”nin ən mühüm anlayışların
dan biri də “rezident” və “qeyri-rezident” anlayışlarıdır. Ölkənin iq
tisadi ərazisində iqtisadi mənafeləri olan təsərrüfat (iqtisadi) vahidlər
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onun iqtisadiyyatının rezidenti hesab olunurlar. Qanunvericiliklə m üəy
yən edilmiş şərtlərə uyğun gələn həm hüquqi, həm də fiziki şəxslər 
rezident ola bilər.

Rezidentlərin müəyyən edilməsinin xarakteri hansı vahidlərin iqtisa
diyyatın rezidenti olması məsələsinin həll edilməsində tədiyə balansı 
tərtibçilərinin sərbəst hərəkət etmələrinə imkan verir. “Əsasnamə də 
həmçinin çoxsaylı göstərişlər vardır. Məsələn, şərti olaraq belə hesab edilir 
ki, hər hansı bir iqtisadi vahid bir il, yaxud da daha uzun müddətdə bu və 
ya digər ölkənin ərazisində fəaliyyət göstərirsə (və ya orada fəaliyyət 
göstərməyə hazırlaşırsa), mühasibat uçotu aparırsa, binalara, torpağa 
sahibdirsə onlar həmin ölkə iqtisadiyyatının rezidenti hesab edilməlidir. 
Başqa bir misal. İqtisadi vahidin ölkə ərazisində fəaliyyət göstərdiyi 
müddətin bir ildən az olmasına baxmayaraq o, çoxsaylı və böyük həcmdə 
əməliyyatları həyata keçirirsə (yaxud da keçirməyə hazırlaşırsa) tədiyə 
balansının tərtibçiləri onları həmin ölkənin rezidenti hesab edə bilər.

Xarici ölkələrin səfirlikləri, konsulluqları, beynəlxalq təşkilatlar, hər
bi bazalar rezident hesab edilmirlər. Müştərək müəssisələr və xarici 
şirkətlər, habelə qeyri-rezidentlərin həmin ölkədə bir ildən çox müddətə 
iqtisadi əməliyyatları həyata keçirən, lakin hüquqi şəxs olmayan filialları 
və nümayəndəlikləri də rezident sayılırlar. Bunlarla yanaşı, ölkənin 
iqtisadi ərazisində bir il və daha çox müddətdə fəaliyyət göstərən fiziki 
şəxslər də vətəndaşlığından və milliyətindən asılı olmayaraq rezident 
hesab edilirlər. Bir ildən çox müddətdə ölkədə olan xarici səfirliklərin 
əməkdaşları, xarici tələbələr və müalicə kursu keçən şəxslər isə rezident 
hesab edilmirlər. Rezident və qeyri-rezidentlər arasındakı fərq meyarları 
tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də daha ətraflı verilmişdir.

Tədiyə balansında əməliyyatlar bazar qiymətləri ilə aparılır. Tədiyə 
balansına dair “Əsasnamə”də göstərildiyi kimi “bazar qiymətləri dedikdə 
müstəqil olan alıcıların nəyisə satmaq arzusunda olan, müstəqil olan 
satıcılardan yalnız kommersiya sövdələşmələri əsasında satın aldıqları 
əmtəələrin müqabilində ödəməyə hazır olduqları pul məbləği nəzərdə 
tutulur”. Buradan ay din olur ki, tədiyə balansında satıcı ilə alıcı 
arasındakı müqavilə, yaxud da razılaşma qiymətləri əsas götürülür. 
Beləliklə, bazar qiymətlərini dünya qiymətləri, yaxud da bir sıra eynitipli 
əməliyyatlar üzrə hesablanan orta qiymətlərlə eyniləşdirmək olmaz. 
Bazar qiymətlərinin mükəmməl rəqabət şəraitində formalaşan təxmini, 
fərziyyəyə əsaslanan qiymətlərlə də heç bir oxşarlığı və ümumi cəhəti 
yoxdur. Bəzi yanaşmalara görə əməliyyatlar ixtiyari qiymətlərlə də 
aparıla bilər. Lakin bu, tədiyə balansının məlumatlarının şərh olunması və
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müqayisə edilməsini çətinləşdirmiş olar. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan 
hesabat dövründə bəzi məhsulların hər vahidini Qərbi Avropa ölkələrinə 
120 dollara, MDB ölkələrinə isə 100 dollara satır. Bu, o deməkdirmi ki, 
tədiyə balansında MDB ölkələrinə satılan məhsullar da Qərbi Avropa 
ölkələrinə satılan qiymətlərlə əks etdirilməlidir? Əlbəttə, yox! Başqa 
sözlə, MDB ölkələrinə ixrac olunan məhsulların qiymətlərinin «dünya» 
qiymətlərindən aşağı, yaxud da tərtibçilərin fikrincə “ədalətsiz” olmasına 
baxmayaraq, onların da tədiyə balansında 100 dollardan yüksək, yəni 120 
dollarla əks etdirilməsinə heç bir əsas yoxdur. Çünki bu əməliyyatlar 
kommersiya prinsipləri əsasında həyata keçirilir və sövdələşmələrdə 
iştirak edən tərəflər müstəqil hərəkət edirlər.

Elə əməliyyatlar vardır ki, onların yuxarıda şərh olunan bazar 
qiymətlərindən istifadə olunmaqla qiymətləndirilməsi mümkün 
deyildir. Bunlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar:

1) Barter, başqa sözlə, pulun vasitəçiliyi olmadan məhsullar, aktivlər 
və xidmət göstərilməsi ilə həyata keçirilən əməliyyatlar. Barterin qiymət
ləndirilməsi üçün oxşar əmtəələrin, yaxud da aktivlərin və göstərilən 
xidmətlərin qiymətlərindən istifadə edilir. Bu zaman barter formasında 
ixrac və idxal olunan əmtəələrin, aktivlərin və xidmətlərin dəyəri bir- 
birinə bərabər olmalıdır;

2) Tərəflərdən birinin könüllü surətdə həyata keçirmədiyi əməliyyat
lar (məsələn, vergilərin və ya cərimələrin ödənilməməsi). Belə əməliy
yatların qiymətləndirilməsi çətinlik törətmir;

3) Müstəqil olmayan tərəflər arasında baş verən əməliyyatlar (məsə
lən, baş şirkətlə onun xaricdə olan törəmə (qız) müəssisələri, yaxud da fi
lialları arasında aparılan əməliyyatlar). Gəlirlərin və kapitalın qız cəmiy
yətlərindən (filiallarından) baş şirkətlərə (yaxud da əksinə) köçürülməsi 
qanunvericiliklə məhdudlaşdırıldıqda və ya vergilərin tutulması və ödə
nilməsi ilə əlaqədar ləngimələr olduqda o, dolayı yolla -  süni surətdə ar
tırılmış və ya aşağı salınmış qiymətlərlə əmtəələrin, xidmətlərin və aktiv
lərin mübadiləsi vasitəsilə -  həyata keçirilir. Belə hallarda əməliyyatları 
həyata keçirən iştirakçılar müstəqil olmadıqda əməliyyatlar balansda 
hansı qiymətlərlə əks etdirilirsə həmin qiymətlərdən istifadə olunur. 
Balanslaşdırıcı müxabirələşməni ya “Gəlirlər” maddəsində, yaxud da 
“Birbaşa investisiyalar” maddəsində etmək lazımdır. Məsələn, tutaq 
ki, hər hansı bir ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisədə əldə olunan gəlirin 
xaricdəki sahibinə “göndərilməsi” (köçürülməsi) qadağan olunmuşdur. 
Kompüter istehsal edən belə müəssisələrdən biri hər birinin qiyməti 1000 
dollara bərabər olmaqla 1000 ədəd kompüteri qiymətindən 10 dollar aşağı
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qiymətə xaricdəki ana şirkətə satır. Aydın məsələdir ki, bu, gəlirin ölkə
dən aşkarlıq şəraitində köçürülməməsi deməkdir. Bunu aşağıdakı kimi 
göstərmək olar.

Əmtəələr 1000
İnvestisiya gəliri -990
Qeyri-rezidentlərin banklarındakı
tələbolunanadək depozitlər -10
Ümumi qalıq 0

4) Kommersiya prinsipləri ilə həyata keçirilməyən əməliyyatlar 
(məsələn, iqtisadi yadım göstərilməsi, hədiyyə verilməsi və i.a.). Belə 
əməliyyatlar barter zamanı istifadə olunan qiymətlərlə qiymətləndirilir. 
Lakin yardım edənin qiymətləri ilə yardım olunanın qiymətləri bir-birinə 
uyğun gəlməyə bilər. Bu zaman qiymətləndirmə üçün yardım göstərənin 
qoyduğu qiymətdən istifadə edənlər hesab etsələr ki, yardıma daxil olan 
məhsullar, aktivlər və xidmətlər subsidiyaların bəzi ünsürlərinin də daxil 
olduğu qiymətlərlə satılır, yaxud da satm alınır, onda əvəzsiz olaraq 
verilmiş iqtisadi dəyər tərəflər arasında qarşılıqlı razılaşma olduqda 
«Transfertlər» maddəsində əks etdirilir. Əks halda belə hesab edilir ki, 
tərəflər arasında ekvivalent mübadilə baş vermişdir.

12.3. Əməliyyatların qeyd olunması metodları və tədiyə balansının 
tərtib edilməsi üçün valyutanın seçilməsi

Tədiyə balansında əməliyyatların qeydə alınması vaxtı müəyyən 
olunduqda «hesablama əsasında uçotaalınma metodu»ndan istifadə edilir. 
Bu metod MHS-də də tətbiq olunur. Bu metodun mahiyyəti ondan iba
rətdir ki, əməliyyatlar mübadilənin, iqtisadi qiymətlilərin başqa müəssisə 
və təşkilatlara verilməsi, yenidən təşkili, yaradılması və ya yox olması 
anında əks etdirilir. Bu vaxt faktiki ödənilmə vaxtından fərqlənə bilər.

Bu metoda uyğun olaraq:
- əmtəələrlə aparılan əməliyyatlar (maliyyə lizinqi üzrə icarəyə 

götürülən və emal üçün nəzərdə tutulan əmtəələr, baş şirkətlə onun 
xaricdə yerləşən filiallarının bir-birilərinə göndərdikləri məhsullar, ticarət 
vasitəçiliyi ilə əlaqədar əmtəələrin hərəkəti istisna olmaqla) onlara olan 
mülkiyyət hüququ başqasına keçdikdə əks etdirilir;

- xidmətlər göstərildiyi vaxt qeydiyyata alınır;
- dividendlər elan olunduğu tarixə əks etdirilir;
- faizlər fasiləsiz olaraq hesablanır;
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- əməyin ödənilməsi işverənlərin işçilər qarşısında öhdəlikləri 
meydana çıxdıqda əks etdirilir;

- icbari tədiyələr (vergilər, cərimələr, siğorta ödəmələri və i.a.) ödəmə 
öhdəliyi meydana çıxdıqda əks etdirilir;

- sair transfertlər də əmtəələr, xidmətlər və ya aktivlərlə aparılan 
əməliyyatlar kimi əks etdirilir;

- maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilə aparılan əməliyyatlar mülkiyyət 
hüququnun başqasına keçdiyi zaman, başqa sözlə, kreditorun və debito- 
run mühasibat sənədlərində müvafiq olaraq tələbin, yaxud da öhdəliyin 
meydana çıxdığı an əks etdirilir.

Hesablama əsasında uçotaalınma metodunun alternativi «kassa 
əsasında uçotaalınma metodu»dur. Bu metoda uyğun olaraq əməliyyat 
hesablarda ödəniş baş verdikdə əks etdirilir.

Hesablama əsasında uçotaalınma metodunun mahiyyətini şərti mi
salla aydınlaşdıraq. Tutaq ki, 10 mln. dollar dəyərində məhsulu idxal 
edən Azərbaycan Respublikasının müəssisələri ödənişin vaxtını uzatmaq 
imkanı əldə edir. Bu əməliyyat tədiyə balansında aşağıdakı kimi əks 
etdirilir:

Əmtəələr -10
Ticarət krediti 10
Ümumi qalıq 0

(mln, dollar)

Ödəniş həyata keçirildikdə bu, tədiyə balansında aşağıdakı kimi əks 
etdiriləcəkdir:

(mln, dollar)
Ticarət krediti -5
Qeyri-rezident banklardakı
depozitlər 5

Ümumi qalıq 0

Tədiyə balansında ödənişlərin fasiləsiz olaraq əks etdirilməsinə veri
lən tələblər onunla izah edilir ki, müəyyən müddətdən sonra maliyyə ak
tivlərinə görə ödənilməli olan faiz gəliri maliyyə aktivləri alındığı mə
qamdan gəlirin ödənilməli olduğu tarixədək olan müddət ərzində əmələ 
gəlir. Faizin fasiləsiz və ya artan qaydada hesablanması ilk dəfə bir sıra 
ölkələrin mühasibat uçotunda təcrübədən keçirilmişdir. Sonralar isə o, bə
zi ölkələrin milli, habelə beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının tər
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kib hissəsinə çevrilmişdir. 1993-cü ildən isə faizlərin fasizləsiz olaraq he
sablanması tədiyə balansının tərtib olunması standartlarına daxil edilmiş
dir.

Beynəlxalq əməliyyatlar müxtəlif növ valyutalarla aparıla bildiyinə 
görə sual oluna bilər: ölkənin tədiyə balansını tərtib və beynəlxalq 
investisiya vəziyyətini müəyyən edərkən hansı valyutanı seçmək 
lazımdır? Bu statistik sistem MHS üçün məlumat mənbəyi olduğuna 
görə onların hər ikisi milli valyuta ilə tərtib olunmalıdır. Lakin milli 
valyutanın nominal məzənnəsi xarici valyutalarla müqayisədə daim 
azalmağa doğru gedirsə, onda ölkənin tədiyə balansının və beynəlxalq 
investisiya vəziyyətinin sabit xarici valyuta, məsələn, ABŞ dolları və ya 
avro ilə tərtib olunması məqsədəuyğundur.

Tədiyə balansında qeyd olunan bütün əməliyyatları, yaxud da beynəl
xalq investisiya vəziyyətinə dair hesablardakı qalıqları valyuta ilə ifadə 
etmək üçün hansı valyuta məzənnəsindən istifadə olunmasını müəyyən 
etmək lazımdır. Bu məqsədlə qiymətləndirmə bazar qiymətləri və 
əməliyyatların qeydə alınması prinsiplərinə uyğun olaraq aparılmalıdır. 
Başqa sözlə, tədiyə balansında əməliyyatları qiymətləndirmək üçün 
onların həyata keçirildiyi tarixə olan bazar məzənnəsindən, beynəlxalq 
investisiya vəziyyətinə dair hesablardakı qalıqları isə onların tərtib 
olunduqları tarixdə formalaşmış bazar məzənnələrindən istifadə etmək 
lazımdır. Lakin bu zaman alqı və satqı məzənnələrinə əsasən hesablanan 
orta məzənnədən istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Orta məzənnə ilə 
göstərilən məzənnələr arasında fərq xidmət haqqını təşkil edir.

12.4. Tədiyə balansı və beynəlxalq investisiya 
vəziyyətinin təsnifləşdirilməsi

iqtisadi təhlildə tədiyə balansından istifadə etmək üçün onun məlu
matları müəyyən qaydada qruplaşdırılmalıdır. Odur ki, bir tərəfdən müx
təlif iqtisadi məzmuna malik olan əməliyyatlar haqqında məlumatlar bir- 
birindən ayrılmalıdır. Digər tərəfdən isə ümumi cəhətlərə malik olan 
əməliyyatlar haqqında məlumatlar birləşdirilməlidir.

Başqa statistik sistemlərdə olduğu kimi tədiyə balansında da ilk növ
bədə cari əməliyyatlar hesabında əks etdirilən cari əməliyyatlar, habelə 
kapital hesabında əks etdirilən kapital və maliyyə “aləf’ləri ilə əlaqədar 
əməliyyatlar arasındakı fərqləri müəyyən etmək lazımdır. Cari əməliy
yatlar dedikdə, əmtəələr, xidmətlər və gəlirlər (cari transfertlər 
gəlirlərin yenidən bölgüsü kimi nəzərdən keçirilir) nəzərdə tutulur.
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Kapital əməliyyatları investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədardır və aktivlərlə, 
habelə öhdəliklərlə aparılan əməliyyatlar deməkdir. Bundan başqa, 
əməliyyat adlandırılmayan “axınlar” da vardır ki, bunlar da milli sərvətin 
səviyyəsində dəyişikliklərə səbəb olur.1

Cari əməliyyatlar hesabındakı qalıq kapital və maliyyə aktivləri və 
öhdəlikləri (təəhhüdləri) ilə əlaqədar aparılan əməliyyatların əks etdiril
diyi hesabdakı qalığın mütləq kəmiyyətinə (əks işarə ilə) bərabər olma
lıdır. Göstərilən hesabların hər birinin quruluşunu təfərrüatı ilə nəzərdən 
keçirməzdən əvvəl tədiyə balansına dair “əsasnamə”yə uyğun olaraq 
tədiyə balansının standart tərkib hissələri “birləşdirilmiş formada” 12.4 
cədvəlində göstərildiyi kimidir.

Cədvəl 12.4
______________ Tədiyə balansında standart tərkib hissələri______________
_________________ I cari əməliyyatlar hesabı________________________

A. Əmtəələr və xidmətlər
1. Əmtəələr
2. Xidmətlər
B. Gəlirlər
1. Əməyin ödənilməsi
2. İnvestisiyalardan əldə edilən gəlir
C. Cari transfertlər________________________________________________

________II kapital və maliyyə “alət”ləri ilə aparılan əməliyyatlar hesabı________
A . Kapital ilə aparılan əməliyyatlar hesabı
1. Kapital transfertlər
2. İstehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi / satılması
B. Maliyyə hesabı
1. Birbaşa investisiyalar
1.1. Xaricə qoyulan birbaşa investisiyalar
1.2. Hesabatın tərtib olunduğu ölkənin iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalar
2. Dolayı (maliyyə-portfel) investisiyalar
2.1. Aktivlər
2.2. Öhdəliklər
3. Törəmə m aliyyə “a ləf’ləri (vasitələri)
3.1. Aktivlər
3.2. Öhdəliklər
4. Sair investisiyalar
4.1. Aktivlər
4.2. Öhdəliklər
5. Ehtiyat aktivlər _______________________________________

Xarici aktivlərin və öhdəliklərin həcmində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar belə axınlar 
beynəlxalq investisiyanın vəziyyəti haqqında bəhs olunan yarımfəsildə nəzərdən keçirilir.
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Xarici ticarətdə idxal və ixrac olunan ənənəvi əmtəələrdən başqa cari 
əməliyyatlar hesabında limanlarda gəmilərdən satın alınan, emal olunmaq 
məqsədilə sonradan idxal və ixrac olunan əmtəələr, təmir üçün əmtəələr, 
külçə halında olmayan qızılın idxal/ixrac olunması da bu maddədə əks 
etdirilir. Artıq qeyd olunduğu kimi, əmtəələrin hərəkəti mülkiyyət hüqu
qunun qeyri-rezidentlərdən rezidentlərə (yaxud da əksinə) keçən anda 
(hətta əmtəələr ölkənin sərhədini keçmişdirsə) əks etdirilir. Əksinə, mül
kiyyət hüququ dəyişmədən (məsələn, tranzitlə, yaxud da xarici səfirliklərə 
göndərilən yüklər) ölkənin sərhədlərindən kənara çıxan əmtəələr tədiyə 
balansında əks etdirilməlidir. Lakin burada aşağıdakı istisnalar vardır:

Birinci istisna halı əsas fondlann (əsas kapitalın) uzun müddətə 
icarəyə verilməsi və maliyyə lizinqi ilə əlaqədardır. Məlum olduğu kimi, 
maliyyə lizinqi ilə bir qayda olaraq maliyyə şirkətləri, yaxud da digər 
maliyyə vasitəçiləri məşğul olurlar. Tədiyə balansı metodologiyasma 
görə belə hesab olunur ki, maliyyə lizinqində icarəyə götürülən əmtəələr 
üzərindəki mülkiyyət hüququ rəsmi qaydada başqasına keçmədən həyata 
keçirilir. Başqa sözlə, maliyyə lizinqi əmtəə formasında kredit kimi 
təsəvvür olunur. Maliyyə lizinqi ilə icarəyə götürülən əmtəələrin hərəkəti 
tədiyə balansında ixrac (idxal) kimi əks etdirilir.

Balanslaşdırıcı qeydlər maliyyə hesabında göstərilir və rezidentlərin 
qeyri-rezidentlərə (qeyri-rezidentlərin rezidentlərə) qarşı maliyyə tələbi
nin əmələ gəlməsini əks etdirir. Qısa müddətli icarə formasında həyata 
keçirilən qeyri-maliyyə lizinqi «xidmət göstərilməsi» hesab olunur.

İkinci istisna hal baş şirkətlə onun xaricdəki filialları arasında (filial 
digər ölkənin iqtisadiyyatının rezidentidirsə) əmtəələrin göndərilməsi ilə 
əlaqədardır. Bu zaman göndərilən əmtəələrə olan mülkiyyət hüququ for
mal olaraq birindən digərinə keçmir. Lakin buna baxmayaraq əmtəələrin 
hərəkəti tədiyə balansında qeyd edilir. Ona görə ki, filial şərti olaraq 
müstəqil vahid hesab olunur. Deməli, rezidentlərlə qeyri-rezidentlər 
arasında həyata keçirilən istənilən əməliyyat kimi filialın baş şirkətlə 
yerdə qalan bütün əməliyyatları da tədiyə balansında əsk olunmalıdır.

Üçüncü istisna hal təmir, yaxud da emal üçün sonradan ixrac oluna
caq əmtəələrlə əlaqədardır. Bu zaman əmtəələrə olan mülkiyyət hüququ 
formal olaraq başqasına keçmir. Lakin buna baxmayaraq təmir, yaxud da 
emal üçün xaricə göndərilən əmtəələrin dəyəri də təmirdən və ya emaldan 
qayıdan əmtəələrin dəyəri kimi tədiyə balansının “Əmtəələr” maddəsində 
göstərilməlidir. Əlbəttə “qayıtmış” əmtəələrin dəyərinə göstərilən xid
mətlər müqabilində ödəmələr də daxildir. Əgər təmir, yaxud da emal edil
miş əmtəələr sonrakı hesabat dövründə qayıdarsa, onda “Əmtəələr” mad
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dəsi “Ticarət kreditləri” maddəsi ilə müxabirələşməklə balanslaş- 
dırılmalıdır.

Dördüncü istisna hal ticarət vasitəçiliyi ilə əlaqədardır. Beynəlxalq 
ticarətdə bəzi ticarət firmaları hər hansı bir ölkədə istehsal olunan 
məhsulları satın alıb, onları başqa bir ölkədə satır. Həm də bu əmtəələr bir 
qayda olaraq firmanın rezidenti olduğu ölkənin sərhədlərindən kənara 
çıxmır. Bu zaman əmtəələr üzərində mülkiyyət hüququ formal olaraq 
rezidentlərdən qeyri-rezidentlərə (və ya əksinə) keçsə də, iqtisadi cəhət
dən hesab etmək lazımdır ki, bu əməliyyatları həyata keçirən ticarət fir
maları qeyri-rezidentlərə ticarət xidməti göstərirlər. Ona görə də belə 
əməliyyatları tədiyə balansında əks etdirmək üçün müxabirələşməni 
“Əmtəələr” maddəsində deyil, “Xidmətlər” maddəsində aparmaq lazım
dır. Bunu aşağıdakı şərti misalla aydınlaşdıraq. Tutaq ki, firma hər hansı 
bir ölkədən (“A” ölkəsindən) birinci hesabat dövründə əmtəəni 200 
dollara satın alır və sonrakı dövrdə 210 dollara başqa bir ölkəyə (“B” 
ölkəsinə) satır. Bu zaman “Əmtəələr” maddəsində müxabirələşməni 
aparmaq lazım gələcəkdir. Lakin iki hesabat dövrü üçün tədiyə balansını 
yuxarıda göstərilən prinsiplərə əsasən tərtib etmək məqsədilə bunu 
aşağıdakı kimi etmək lazımdır (cədvəl 12.5).

Cədvəl 12.5

Tədiyə balansının 
maddələri Birinci il İkinci il Hər iki il üzrə
Əmtəələr -200 200 0
Ticarət xidmətləri 0 10 10
Xarici valyuta 200 -210 -10

Ümumi qalıq 0 0 0

Tədiyə balansım tərtib etmək üçün ən mühüm məsələlərdən biri 
də ixrac və idxal olunan əmtəələrin qiymətləndirilməsidir. Beynəlxalq 
ticarətdə hərəkət edən əmtəələrin dəyərcə qiymətləndirilməsi bir sıra 
problemlər doğurur. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, hər bir konkret 
əməliyyatda əmtəənin dəyərini müxtəlif cür qiymətləndirmək olar. Bu, 
həmin əmtəələrin dəyərinə onların yüklənməsi, boşaldılması, saxlanması, 
siğortalanması və s. əlaqədar göstərilən xidmətlərin dəyərinin daxil 
edilib-edilməməsi ilə əlaqədardır. Başqa sözlə, göstərilən xidmət növləri 
ilə əlaqədar xərclərin kim tərəfindən ödənilməsi məsələsi gündəliyə gəlir.

Aydın məsələdir ki, qiymətləndirmədə bəzi şərti qaydalara əməl olun
malıdır. Əks halda müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə
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olunduqda ticarət balansının dinamikasında təhriflərə yol verilə bilər. 
Tədiyə balansında ixrac və idxal olunan əmtəələr FOB qiymətləri ilə 
qiymətləndirilir. FOB qiymətlərinə aşağıdakılar daxildir: 1) istehsalçı 
qiyməti; 2) əmtəələr onu ixrac edən ölkənin sərhədinə çatdırılana qədər 
göstərilən bütün xidmətlərin (daşınma, siğortalanma, saxlanma) dəyəri, 3) 
əmtəələrin gəmiyə (və ya hər hansı bir nəqliyyat növünə) yüklənməsi ilə 
əlaqədar olan xərclər. Əmtəələr onu ixrac edən ölkənin sərhədlərindən kə
nara çıxdıqdan sonra onların daşınması və ya siğortalanmasını ixracatçı 
həyata keçirdikdə, hesab olunur ki, həmin ölkə əmtəəni idxal edənin m ü
vəkkili kimi fəaliyyət göstərir. Başqa sözlə, əmtəəni idxal edənin adından 
daşınma və digər xidmət növlərinin haqqını ödəyir. Bütün bu ödəmələr 
tədiyə balansının «xidmətlər» maddəsində əks etdirilir.

Əmtəələrin daşınması və digər xidmət növləri ilə əlaqədar olan xərc
lər ixracatçı ölkənin sərhədlərinə qədər onları idxal edən və ya hər hansı 
bir qeyri-rezident tərəfindən ödənildikdə belə hesab olunur ki, o, (yəni 
idxal edən, yaxud da qeyri-rezident) ixracatçının müvəkkili kimi fəaliyyət 
göstərir və buna görə də göstərilən xidmətlərin dəyəri əmtəələrin 
qiymətinə daxil edilir. SİF qiymətləri dedikdə, öz ölkəsinin sərhədlərinə 
çatdırılmış əmtəələrin daşınmasını həyata keçirən idxalçının idxal rü
sumunu və digər vergiləri ödəməzdən əvvəl ödəməli olduğu qiymətlər 
nəzərdə tutulur. Beləliklə, SİF və FOB qiymətləri arasındakı fərq əmtəə
lərin daşınması və siğortalanması ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərin 
dəyərini ifadə edir. Gömrük statistikasında ixrac olunan əmtəələr 
FOB, idxal olunan əmtəələr isə SİF qiymətləri ilə qiymətləndirilir. 
Beləliklə, tədiyə balansını tərtib etmək üçün gömrük statistikasınm 
məlumatlarını təshih etmək lazımdır.

Tədiyə balansında əmtəələrin hərəkətinin FOB qiymətləri ilə əks 
etdirilməsini şərti misalla aydınlaşdıraq. Tutaq ki, birinci il (2013-cü il) 
dekabr ayının 28-də Azərbaycan Respublikasının hər hansı bir müəssisəsi 
ödəniş dərhal həyata keçirilməklə Fransadan 10000 dollarlıq əmtəə satın 
alır. Bundan başqa, müəssisə əmtəənin Azərbaycana daşınması üçün 
Azərbaycanın nəqliyyat təşkilatına 1000 dollar ödəyir. Daşınma dekabrın 
30-da başlanır, lakin yük karvanı Azərbaycanın sərhədini yalnız 2014-cü 
il yanvarın 2-də keçir və əmtəə yalnız yanvarın 4-də mənzil başına 
çatdırılır. Fərz edək ki, daşınma xərcləri dekabrın 30-dan yanvarın 1-dək 
400 dollar, yanvarın 1-dən 2-dək 350 dollar, yanvarın 2-dən 4-dək isə 250 
dollar (cəmi 1000 dollar) təşkil etmişdir. Bu əməliyyatlar tədiyə 
balansında aşağıdakı kimi əks etdiriləcəkdir (cədvəl 12.6).

Bu misalda idxal olunan əmtəənin FOB qiyməti ilə dəyəri birinci il
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Cədvəl 12.6

Tədiyə balansıma 
maddələri

Birinci il İkinci il Hər iki il iizrə

Əmtəələr (idxal) -10400 -350 -10750
Xidmətlər (daşınma 
xidmətlərinin ixracı) 400 350 750
Xarici valyuta 10000 0 10000

Ümumi qalıq 0 0 0

10400 dollar təşkil edir və tədiyə balansının “Əmtəələr” maddəsində əks 
etdirilmişdir. Daşınma xərcləri əmtəəni idxal edən tərəfindən ödənilsə də, 
belə hesab olunur ki, o, ixracatçının müvəkkili kimi fəaliyyət göstər
mişdir.

Başqa sözlə, fərz edilir ki, idxalçının göstərdiyi xidmətin dəyərinin 
400 dolları ixracatçı tərəfindən ödənilmişdir və xidmətlərin ixracı kimi 
əks etdirilir, sonra isə əmtəəni onu idxal edənə 10400 dollara satmışdır. 
Lakin əslində ixracatçı məhsulu idxal edənə heç bir xidmət haqqı 
ödəməmişdir. Və məhsulu idxal edən onun ixracatçısına 10000 dollar 
ödəmişdir. Lakin tədiyə balansı iki il üçün tərtib olunduqda “Əmtəələr” 
maddəsində idxal olunan əmtəələrin dəyəri 10750 dollar həcmində qeyd 
edilməli olardı. Ona görə ki, bu FOB qiymətidir. Beləliklə, ixrac və idxal 
olunan əmtəələrin ardıcıl olaraq FOB qiymətləri ilə əks etdirilməsi 
prinsipini tətbiq etdikdə ikinci il rezidentlərlə qeyri-rezidentlər arasında 
heç bir əməliyyatın aparılmamasına baxmayaraq, həmin il üçün tədiyə 
balansında aşağıdakı müxabirələşməni aparmaq lazımdır: “Əmtəələr» 
hesabının debetində (350 dollar), “Nəqliyyat xidmətləri” maddəsinin 
kreditində isə (350 dollar). Yanvar ayının 2-dən 4-dək ödənilən 250 dol
lar həcmində nəqliyyat xidməti ilə əlaqədar olan xərclər tədiyə balansında 
əks etdirilmir. Ona görə ki, həmin xərclər bir rezident tərəfindən digər 
rezidentə xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar olaraq meydana çıxır.

Tədiyə balansında “Xidmətlər” maddəsi təfərrüatı ilə xırdalanır. 
Bu, beynəlxalq ticarətdə xidmətlərin rolunun artması ilə əlaqədardır. 
Bunu aşağıdakı “xırdalanma”dan da görmək olar:

1. Nəqliyyat:
1.1 Dəniz
1.2 FJava
1.3 Sair
2. Səfərlər
3. Rabitə

265



4.Tikinti xidmətləri
5.Siğorta xidmətləri
6. Maliyyə xidmətləri
7. Kompüter informasiya xidməti
8. Patentlər və lisenziyalar üzrə ödəmələr
9.Sair işgüzar xidmətlər
10. Fərdi, mədəni, istirahət və əyləncə sahəsində xidmətlər
11. Dövləti idarəetmə orqanlarının digər maddələrə aid edilməyən 

xidmətləri.
Tədiyə balansı metodologiyasına görə bütün siğorta xidmətləri 

siğorta vəsaitində xidmətlərin ödənilməsi ilə əlaqədar xərclərin şərti 
olaraq hesablanmış xüsusi çəkisi əsasında qiymətləndirilir. Bu göstə
ricini konkret siğorta növü üzrə uzun müddət ərzində toplanan vəsaitin 
ümumi həcmində xalis vəsaitin (yəni ödəmələr çıxıldıqdan sonra yerdə 
qalan vəsaitin) orta xüsusi çəkisinə əsasən hesablamaq lazımdır. Həyatın 
siğortalanması ilə əlaqədar olmayan və göstərilən xidmətlərə görə ödəni
lən ünsürlərdən “təmizlənən” siğorta vəsaiti, habelə siğorta ödəmələri 
(həyatın siğortalanması ilə əlaqədar siğorta ödənişlərindən başqa) cari 
transfertlər kimi əks etdirilir. Göstərilən xidmət ünsürlərindən “təmizlən
miş” həyatın siğortalanması üzrə siğorta ödənişləri maliyyə hesabında 
“Sair investisiyalar” maddəsində əks etdirilir.

“Səfərlər” maddəsinin kreditində rezidentlər tərəfindən qeyri-rezi- 
dent fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlərin dəyəri, həmçinin qeyri-rezi- 
dentlərin rezidentlərdən aldıqları əmtəələrin dəyəri əks etdirilir. Bey
nəlxalq sərnişin daşınması sahəsində göstərilən xidmətlər istisnalıq təşkil 
edir və müvafiq maddədə qeyd edilir. Müvafiq olaraq “Səfərlər’ mad
dəsinin debetində qeyri-rezidentlər tərəfindən rezident fiziki şəxslərə 
göstərilmiş xidmətlərin dəyəri (rezidentlərin qeyri-rezident fiziki 
şəxslərdən aldıqları əmtəələrin dəyəri də daxil olmaqla) əks etdirilir.

“Dövlət xidmətləri” maddəsində rezidentlər tərəfindən digər ölkə
lərin səfirliklərinə və başqa rəsmi nümayəndəliklərinə (xarici səfirliklərin 
əməkdaşları da daxil olmaqla) göstərilən xidmətlərin, habelə onların rezi
dentlərdən aldıqları əmtəələrin dəyəri göstərilir. Digər xidmət kateqori
yalarından fərqli olaraq “Səfərlər” və “Dövlət xidmətləri” funksional ka
teqoriyalardır. Bununla birlikdə bu kateqoriyalar təkcə xidmətlə əlaqədar 
əməliyyatları deyil, həm də əmtəələrlə əlaqədar əməliyyatları əhatə edir. 
Tədiyə balansında xidmətlərin təsnifləşdirilməsinin bu qeyri-ardıcıllığı 
məlumatların toplanmasındakı çətinliklərlə əlaqədardır. Məsələn, təcrübə
də xarici səfərlərlə əlaqədar xərcləri hər əmtəə və xidmət növü üzrə
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ayrılıqda qiymətləndirmək olduqca mürəkkəb və çətindir.
“Maliyyə xidmətləri” maddəsində bəzi xidmətlərə görə (hesabların 

və kredit xətlərinin açılması, qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsinin 
təşkili, broker xidmətləri və s.) komisyon haqqının ödənilməsi qeyd olu
nur. MHS-yə uyğun olaraq patent və lisenziyalar üzrə ödənişlər (lisenzi
yaların və müəllif hüquqlarının satın alınması və ya satılması istisna ol
maqla) xidmət hesab olunur. Odur ki, onlar tədiyə balansında “Xidmət
lər” maddəsində göstərilir. Əmtəələr qısa müddətə icarəyə verildikdə 
mülkiyyət hüququ dəyişmədiyinə görə həmin əmtəələrin hərəkəti tədiyə 
balansında əks etdirilir. Qısa müddətli icarə üzrə (qeyri-maliyyə lizinqi) 
ödənilən icarə haqqı həm MHS-də, həm də tədiyə balansında xidmət haq
qı kimi nəzərdə tutulur və «Sair işgüzar xidmətlər» maddəsində qeyd 
edilir.

“Gəlirlər” maddəsində rezidentlərin qeyri-rezidentlərə (və ya əksinə 
qeyri-rezidentlərin rezidentlərə) istehsal amillərini (əmək, kapital, torpaq) 
təqdim etmələri müqabilində əldə etdikləri gəlir əks etdirilir. “Əməyin 
ödənilməsi” maddəsində işçilərin iqtisadiyyatın digər sahələrinin rezi
dentləri olan vahidlərdən (məsələn, mövsümi və sərhədyanı işçilərin 
əmək haqqı) aldıqları əmək haqqı göstərilir. Əməyin haqqının ödənilməsi 
həm pul, həm də natura formasında həyata keçirilə bilər. Onun tərkibinə 
sosial siğorta ayırmaları, həmçinin MHS-də əməyin ödənilməsi hesab 
olunan ödənişlər də daxildir.

“İnvestisiya gəlirləri” maddəsində xarici maliyyə aktivlərinə sahib
likdən əldə edilən gəlirlər qeyd olunur. Bunu qeyri-rezidentlər 
rezidentlərə və ya əksinə, rezidentlər qeyri-rezidentlərə ödəyirlər. İnves
tisiya gəlirlərinə faiz, dividendlər və digər gəlir növləri misal ola bilər. 
Maliyyə lizinqi üzrə ödənişlərin əks etdirilməsinin özünəməxsus bir sıra 
xüsusiyyətləri vardır. Belə hesab edirlər ki, bu ödənişlər iki tərkib 
hissəsindən ibarətdir: 1) əsas borcun ödənilməsi; 2) faiz məbləğinin ödə
nilməsi. Əsas borc maliyyə hesabında “Borclar” maddəsində, ödənilən 
faiz məbləği isə “İnvestisiya gəlirləri” maddəsində göstərilir. Bunu 
aşağıdakı şərti misalla aydınlaşdıraq. Tutaq ki, ilin əvvəlində ABŞ-m hər 
hansı bir maliyyə şirkəti Azərbaycanın “Azal” hava yolları QSC-ə 10 il 
müddətinə bir təyyarə icarəyə vermişdir. Deyək ki, təyyarənin bazar 
dəyəri 10 mln. dollara bərabərdir və illik icarə haqqı 1,1 mln. dollar təşkil 
etməlidir. Belə bir fərziyyə irəli sürsək ki, ödəniləcək faiz müvafiq olaraq 
icarə haqqının bir hissəsi 0,1 mln. dollar təşkil edir, onda Azərbaycan 
Respublikasının tədiyə balansında birinci il üçün aşağıdakı 
müxabirələşmə aparılmalıdır:
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(mln, dollar)
Əmtəələr -10,0
İnvestisiya gəliri -0,1
Borc 9,0
Nağd pullar və depozitlər __________ U_________

Ümumi qalıq 0,0

Əgər bir ölkənin rezidenti başqa bir ölkənin iqtisadi ərazisində 
torpaq, yaxud da daşınmaz əmlak əldə edirsə belə hesab olunur ki, bu 
aktivləri şərti qeyri-rezident vahidi əldə edir. Rezidentlər isə bu şərti 
vahidə qarşı tələb irəli sürən maliyyə aktivləri əldə edirlər ki, bu da 
maliyyə hesabında “Birbaşa investisiyalar” maddəsində qeyd olunur. 
Beləliklə, başqa bir ölkənin iqtisadi ərazisində torpağa sahiblikdən əldə 
edilən renta investisiya gəliri hesab olunur və bu maddədə qeyd edilir. 
Birbaşa investisiyalardan əldə edilən necə dəyərlər yeni investisiya 
gəlirləri də bu maddədə əks etdirilir.

Tədiyə balansında işlədilən ən mühüm anlayışlardan biri də 
transfert anlayışıdır. Transfert dedikdə, hər hansı bir institusional 
vahidin əvəzsiz olaraq başqa bir institusional vahidə verdiyi əmtəə, yaxud 
da aktivlər nəzərdə tutulur. Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də cari və 
kapital transfertlər bir-birindən fərqləndirilir ki, bu da MHS-nin 
tələblərinə uyğun gəlir. Cari transfertlər onu qəbul edənin sərəncamında 
olan gəliri və əmtəə və xidmətlərdən istehlak etmək imkanlarını artırır, 
onu verənin ixtiyarında olan sərəncamda qalan gəliri və potensial istehlak 
imkanlarını (məsələn, istehlak əmtəələri və xidmətləri formasında edilən 
humanitar yardım) azaldır.

Qeyri-cari transfertlər kapital transfertlər adlanır. Kapital trans
fertlər həm onu verənin, həm də onu alanın aktivlərinin, yaxud da 
passivlərinin həcmində dəyişikliyə səbəb olur. Kapital transferti verən və 
onu alan bir-birinə münasibətdə qeyri-rezidentdirlərsə, onda kapital 
transfertlər onu qəbul edən ölkələrin milli sərvətinin səviyyəsində dəyi
şikliklərə gətirib çıxarır. Kapital transfertlərə əsas aktivlərə olan mül
kiyyət hüququnun başqasına verilməsini və borcun bağışlanılmasını misal 
göstərmək olar. Əvəzsiz olaraq verilən pul vəsaitindən əsas aktivlərin 
əldə edilməsi məqsədilə istifadə olunduğu hallarda o da kapital 
transfertlərə aid edilir.

Tədiyə balansının metodologiyasına uyğun olaraq cari əməliyyatlar 
hesabında yalnız cari transfertlər əks etdirilir. “Cari transfertlər” maddəsi 
aşağıdakı tərkib hissələrinə ayrılır:

1. Tədiyə balansının tərtib olunduğu ölkənin dövləti idarəetmə
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2. Tədiyə balansının tərtib olunduğu ölkənin sair sektorları
2.1. İşçilərin pul baratları (köçürmələri)
2.2. Sair cari transfertlər
Tədiyə balansında kapital transfertlər kapital ilə əməliyyatlar hesabın

da qeyd olunur. Kapital ilə əməliyyatlar hesabında kapital transfertlərdən 
başqa həm də istehsalın məhsulu olmayan qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə 
edilməsi və satılması da qeyd edilir. Bunlara patentləri, lisenziyaları və 
ticarət markalarım misal göstərmək olar. Kapital ilə əməliyyatlar hesabı 
ilə maliyyə hesabı ikisi birlikdə yığım hesabını əmələ gətirir. Yığım 
hesabını cari əməliyyatlar hesabından fərqləndirmək və tədiyə balansına 
dair “Əsasnamə”nin dördüncü nəşrində onların tövsiyə olunan variantının 
varisliyini saxlamaq üçün yığım hesabı “kapital və maliyyə alətləri ilə 
əməliyyatlar hesabı” ilə birləşdirilmişdir.

Maliyyə hesabında cari dövrdə rezidentlərlə qeyri-rezidentlər arasında 
aktivlər və öhdəliklər üzrə baş verən əməliyyatlar əks etdirilir. Tədiyə 
balansında aktivlər və öhdəliklər ilk növbədə ənənəvi olaraq funksional 
əlamət üzrə, başqa sözlə, həyata keçirilən əməliyyatların məqsədli xarakte
rinə görə təsnifləşdirilir. Aktivlərin və ya öhdəliklərin aşağıdakı beş 
funksional qrupları bir-birindən fərqləndirilir: 1) birbaşa investisiyalar; 
2) dolayı (maliyyə-portfel) investisiyalar; 3) törəmə maliyyə alətləri; 4) 
ehtiyat aktivləri; 5) sair investisiyalar. Bu qruplar arasındakı sərhədlər şər
tidir. Lakin iqtisadi təhlil aparmaq üçün bu təsnifat olduqca vacibdir. Çünki 
göstərilən aktivlər və öhdəliklərin hərəkəti müxtəlif səbəblərlə izah olunur.

Birbaşa investisiya o deməkdir ki, kapitalı qoyan ölkə və ya müəs
sisə onun idarə olunmasında bilavasitə iştirak edir, yaxud da onların 
üzərində nəzarəti həyata keçirir. İri səhm formasında müəssisəyə kapital 
qoyuluşu da həmin müəssisənin xüsusi kapitalında iştirakından fərqli ola
raq birbaşa investisiya kimi təsnifləşdirilir. Tədiyə balansının tərtib olun
ması metodologiyasına uyğun olaraq müəssisənin birbaşa investisiyalaş- 
dırmadan əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməyən hissəsinin bir qismi 
xarici investora verilir ki, o dərhal bu gəlirdən yeni investisiya qoyuluşu 
üçün istifadə edir. Bütün bunlar cari əməliyyatlar hesabında “Birbaşa 
investisiyalar” maddəsində əks etdirilir. Bunu aşağıdakı şərti misalla izah 
edək. Tutaq ki, hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 
ərazisində fəaliyyət göstərən bəzi birgə müəssisələrin bölüşdürülməyən 
mənfəəti 100 mln. dollara bərabərdir. Birbaşa xarici investor müəssisənin 
səsli (səsvermə hüququ verən) səhmlərinin 30%-nin sahibidir. Azərbay
can Respublikasının tədiyə balansı aşağıdakı kimi olacaqdır:

orqanları;
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(mln, dollar)
Cari əməliyyatlar hesabı -30
İnvestisiya gəliri -30
Birbaşa investisiyalardan əldə
edilmiş və yeni investisiya
qoyuluşu üçün istifadə olunmuş
gəlirlər -30
Maliyyə hesabı 30
Birbaşa investisiyalar 30
0  cümlədən Azərbaycanın
iqtisadiyyatına yenidən
investisiya qoyuluşu üçün
istifadə olunmuş gəlirlər 30

Ümumi qalıq 0

Dolayı (maliyyə-portfel) investisiyalar dedikdə əsas etibarilə 
vəsaitin likvidliyini qoruyub saxlamaq məqsədi ilə gəlir əldə etmək 
üçün qiymətli kağızlara, müəssisələrin səhmlərinə investisiya 
qoyuluşu nəzərdə tutulur. Birbaşa və dolayı investisiyaları fərqləndir
mək üçün aşağıdakı meyarlardan istifadə olunur: əgər investor
müəssisənin adi səhmlərinin 10%-nə və bundan daha çox hissəsinə 
sahibdirsə (əgər müəssisə səhmdar cəmiyyəti deyildirsə səsvermə hüqu
quna), onda o, birbaşa investisiya qoyuluşu müəssisəsi hesab olunur. 
Dolayı investisiyalar da maliyyə bazarlarında tədavüldə olan qısa müd
dətli qiymətli kağızları (veksel, depozit sertifikatları) əhatə edir.

Dolayı investisiyalar rezidentlərin maliyyə “alət’’lərinin aktiv və ya 
öhdəlik olmasından asılı olmayaraq təsnifləşdirilir. Daha sonra dolayı in
vestisiyalar maliyyə «alət»lərinin növünə görə aşağıdakı kimi təsnifləş
dirilir: a) səhmlər və kapitalda iştirakın digər formaları; b) qiymətli ka
ğızlar (istiqrazlar və digər uzunmüddətli qiymətli kağızlar, pul bazarının 
“alət’’ləri). Bununla yanaşı, aktivlər milli iqtisadiyyatın kreditorları sekto
ru, öhdəliklər isə milli iqtisadiyyatın debitorları sektoru üzrə təsnifləşdi
rilir. Aşağıdakı sektorlar bir-birindən fərqlənir: 1) pul-kredit münasibət
lərini tənzimləyən orqanlar; 2) dövləti idarəetmə orqanları; 3) banklar; 4) 
sair sektorlar. Sair sektorlar aşağıdakı vahidləri əhatə edir: qeyri-maliyyə 
müəssisələri; ev təsərrüfatları; sair maliyyə təşkilatları; ev təsərrüfatlarına 
xidmət edən qeyri-dövlət qeyri-kommersiya təşkilatları.

Törəmə maliyyə “alət”lərinin köməyi ilə maliyyə bazarlarında 
müəyyən maliyyə riskləri müstəqil ticarət predmeti ola bilər. Bunların də
yəri bəzi maliyyə aktivlərinin, məhsulların, yaxud da göstəricinin əhə
miyyətindən asılı olur. Digər maliyyə vasitələrindən fərqli olaraq törəmə 
maliyyə vasitələri kapital avans olunması (opsion istisna olmaqla) və
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investisiya gəlirinin hesablanması ilə əlaqədar deyildir. Törəmə maliyyə 
vasitələrindən əsas etibarilə riskin və möhtəkirlik əməliyyatlarının idarə 
olunması üçün istifadə edilir. Törəmə maliyyə vasitələrinə ilk dəfə BVF- 
nin “The Statistikal Maserement of Finansial Derivatives” nəşrində statis
tik xarakteristika verilmişdir. Törəmə maliyyə vasitələri tədiyə balansında 
ilk dəfə 2000-ci ildə müstəqil funksional qrupda irəli sürülmüşdür.

Opsionlar istisna olmaqla bütün törəmə maliyyə vasitələri tədiyə 
balansında sıfır qiymətlə əks etdirilir. Çünki onların əldə edilməsi pul 
vəsaitinin və ya aktivlərin hərəkəti ilə əlaqədar deyildir. Opsionlarm əldə 
edilməsi və ya satılması ödənilmiş, yaxud da əldə edilmiş mənfəət məb
ləğində əks etdirilir. Törəmə maliyyə vasitəsi ilə bağlı müqavilə qüvvədə 
olduğu müddət ərzində baza aktivinin dəyəri (və ya baza göstəricisinin 
qiyməti) baza aktivlərinin müqavilə dəyərindən fərqlənə bilər. Bunların 
arasındakı müvafiq fərq törəmə maliyyə vasitəsi müqaviləsinin dəyərini 
göstərir. Əgər baza aktivinin müqavilə dəyəri onun cari bazar dəyərindən 
çoxdursa, onda müqavilə alıcı tərəf üçün öhdəlik, əks halda isə aktiv hesab 
olunur.

Törəmə maliyyə vasitələri ilə bağlı müqavilənin qüvvədə olduğu 
müddət başa çatdıqda mülkiyyət hüququnun baza aktivinə keçməsi baş 
verir. Nəticədə tərəflərdən biri müqavilənin dəyərinə bərabər məbləğdə 
gəlir əldə edir, digəri isə həmin məbləğ qədər ziyana düşür. Bəzi hallarda 
isə mülkiyyət hüququnun baza aktivinə keçməsi baş vermir. Bunun 
əvəzində müqavilənin dəyəri pul vəsaiti ilə ödənilir. İstənilən halda tədiyə 
balansında törəmə maliyyə vasitələri ilə əlaqədar müqavilənin “ödənilmə
si” öz əksini tapır. Bu, tədiyə balansında ya aktivlərin, yaxud da öhdə
liklərin “ödənilməsi” kimi qeyd edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ehtiyat aktivlərini idarə etmək üçün istifadə 
olunan törəmə maliyyə vasitələri ehtiyat aktivləri kateqoriyasına daxil 
edilir. Birbaşa investisiyalaşdırma münasibəti ilə əlaqədar institusional 
vahidlər arasında baş verən əməliyyatlardakı törəmə maliyyə vasitələri isə 
birbaşa investisiya kateqoriyasına daxil edilir.

Ehtiyat aktivləri ölkənin pul-kredit sistemini tənzimləyən, məsələn, 
Mərkəzi bankın və ya onun funksiyalarını yerinə yetirən digər orqanların 
mülkiyyətində olan, yaxud da onlar tərəfindən tənzimlənən və tədiyə ba
lansında tarazlıq yaradılması üçün istifadə edilməsi mümkün olan xarici 
likvid aktivlərindən ibarətdir. Tədiyə balansında tarazlığın təmin olun
ması o deməkdir ki, ölkənin valyuta bazarında xarici valyutaya olan 
tələblə təklif arasındakı uyğunsuzluq aradan qaldırılmalıdır. Bu uyğun
suzluq müvəqqəti xarakter daşıdıqda pul-kredit münasibətlərini tənzimlə
yən orqanlar ehtiyat aktivlərinin səviyyəsində müəyyən dəyişikliklər
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aparmaqla onu aradan qaldıra bilərlər. Tədiyə balansında ehtiyat aktiv
lərin köməyilə tarazlıq yaradılması prosesi bir qayda olaraq birbaşa yox, 
dolayı yolla, başqa sözlə, “valyuta müdaxiləsi” etmək yolu ilə həyata 
keçirilir. Xarici iqtisadi hesablaşmalarda daimi uyğunsuzluq son nəticədə 
valyuta məzənnəsinin dəyişdirilməsinin köməyilə aradan qaldırılır. 
Tədiyə balansında ehtiyat aktivləri aşağıdakı tərkib hissələri üzrə verilir:

- külçə qızıl;
- xüsusi əvəzetmə hüququ (XƏH);
- BVF-də ehtiyat mövqeyi,
- xarici valyutalar (nağd valyuta və depozitlər, pul-kredit münasibət

lərini tənzimləyən orqanlara, banklara qarşı olan tələblər);
- qiymətli kağızlar (səhmlər, istiqrazlar, pul bazarının «alət»ləri);
- törəmə maliyyə vasitələri;
- sair tələblər.
Ehtiyat aktivlərinin tərkib hissələrindən biri külçə qızıldır. Külçə qı

zıl dedikdə, ölkənin pul-kredit sistemini tənzimləyən orqanların mül
kiyyətində olan və onlar tərəfindən ehtiyat maliyyə aktivləri kimi 
istifadə olunan qızıl nəzərdə tutulur. Külçə formasında olmayan bütün 
digər qızıllar (kommersiya banklarına məxsus olan qızıl da daxil olmaqla. 
Çünki bu qızıl da adi qızıl hesab olunur) adi qızıl hesab olunurlar. Bu, 
onunla əlaqədardır ki, qızıl son bir neçə onilliklər ərzində özünün tədiyə 
vasitəsi funksiyasını tədriclə itirmişdir.

Beləliklə, külçə qızılla aparılan əməliyyatlar yalnız ölkənin pul-kredit 
sistemini tənzimləyən orqanların öz aralarında, habelə onlarla beynəlxalq 
maliyyə münasibətlərində onların funksiyalarını yerinə yetirən beynəlxalq 
təşkilatlar arasında baş verə bilər. Ölkənin pul-kredit sistemini tənzim
ləyən orqanlar əmtəəlik qızılı rezidentlərdən (məsələn, qızılın istehsalı ilə 
məşğul olan müəssisələrdən, yaxud da kommersiya banklarından) satın 
ala bilərlər. Onların qeyri-rezidentlərdən satın aldıqları əmtəəlik qızılla 
əlaqədar əməliyyatlar əmtəələrin idxalı kimi əks etdirilir. Hər iki halda 
belə hesab edilir ki, ölkənin pul-kredit sistemini tənzimləyən orqanların 
satın aldıqları əmtəələr sonra külçə qızıla aid edilir. Beləliklə, qızılın alqı- 
satqısı ilə əlaqədar əməliyyatlar ehtiyat aktivlərinin artmasına və ya 
azalmasına gətirib çıxarsa da, iqtisadiyyatın rezidentləri və qeyri-rezi- 
dentləri arasında baş verən əməliyyat demək deyildir. Daha əyani olsun 
deyə bunu aşağıdakı misalla aydınlaşdıraq. Tutaq ki, Azərbaycan

1 Müxtəlif ölkələrin mərkəzi bankları arasında hesablaşmaları aparmaq üçün BVF-nin yaratdığı 
beynəlxalq aktivlər;

2 Ölkələrin xarici valyuta ilə (adətən ölkələrin BVF-na ödədikləri üzvlük haqları nəticəsində 
formalaşır) tələbləri.
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Respublikasının Mərkəzi bankı Nyu-Yorkun Federal ehtiyat bankından 
dəyəri 150 mln. dollara bərabər olan qızıl satın alır. Bundan başqa o, 
Azərbaycan Respublikasının özündə emal müəssisələrində istehsal olu
nan daha 15 mln. dollarlıq qızıl satın alır. Bu əməliyyatlar tədiyə 
balansında aşağıdakı kimi əks etdirilir.

(mln.
Ehtiyat aktivləri 0
Külçə qızıl -150
Nağd pullar və depozitlər 150

dollar)

Göründüyü kimi, Azərbaycanda qızıl emalı müəssisəsində istehsal 
olunan qızılın satın alınması tədiyə balansında qeyd edilmir. Ona görə ki 
bu əməliyyat ölkənin rezidentləri arasında baş vermişdir.

Tədiyə balansının tərkib hissələrindən biri də sair investisiyalardır. Sair 
investisiyalar yuxarıda nəzərdən keçirilən dörd funksional kateqoriyaya 
daxil edilməmiş aktivlər və öhdəliklərlə əlaqədar bütün əməliyyatları əhatə 
edir. Bunlara kreditləri, nağd pulları və depozitləri misal göstərmək 
olar. Dolayı investisiyalar kimi sair investisiyalar da rezidentlərin maliyyə 
alətləri və ya öhdəlikləri olub-olmaması nəzərə alınmaqla təsnifləşdirilir. 
Daha sonra isə aktiv və öhdəliklər maliyyə vasitələrinin (alətlərinin) 
növlərinə görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 1) ticarət kreditləri və avans
ları; 2) nağd pullar və depozitlər; 3) borclar (ssudalar); 4) sair. Bundan 
sonra isə dolayı investisiyalarda olduğu kimi aktivlər kreditorun daxili 
sektorları, öhdəliklər isə debitorun daxili sektoru üzrə təsnifləşdirilir. Bu 
zaman sair və dolayı investisiyaların sektorlar üzrə təsnifləşdirilməsi tam 
olaraq bir-birinə uyğun gəlir. Nəhayət sair investisiyalar ödənilmə müddə
tinə görə təsnifləşdirilir, qısamüddətli və uzunmüddətli investisiyalara 
bölünür. Tədiyə balansında ilkin ödənilmə müddəti bir ildən çox olan 
maliyyə vasitələri uzunmüddətli, ilkin ödənilmə müddəti bir il və daha az 
olan maliyyə vasitələri isə qısa müddətli hesab olunur.

12.5. Tədiyə balansındakı maliyyə hesabında əks olunmayan 
dəyişikliklər. Tədiyə balansının qalığı konsepsiyası

Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də aktivlərin tərkibində həyata ke
çirilən əməliyyatlar və sair dəyişikliklər arasında dəqiq «sərhədlər» 
müəyyən edilmişdir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, tədiyə balansının ma
liyyə hesabında maliyyə aktivləri və öhdəliklərində yalnız iqtisadi əmə
liyyatların təsiri nəticəsində baş verən dəyişikliklər əks etdirilir. Aktiv
lərin və öhdəliklərin həcmində əmələ gələn dəyişikliklərə valyutaların
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məzənnələrinin, faiz dərəcələrinin və bazar qiymətlərinin dəyişməsi n ə ti
cəsində maliyyə vasitələri dəyərinin dəyişməsini misal göstərmək olar.

Hesabat dövründə maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin həcmində baş 
verən sair dəyişikliklər, həmçinin hesabat dövrünün əvvəlinə və axırına 
onların həcmi haqqındakı məlumatlar ölkənin beynəlxalq investisiya m öv
qeyini ifadə edən uyğunlaşdırma hesablarında əks etdirilir. Xatırladırıq ki, 
bu hesablarda müəyyən bir tarixə rezidentlərin qeyr-re/idenllər qarşısında 
yığılıb qalmış bütün maliyyə aktivləri və öhdəlikləri qeyd edilir. Beynəl
xalq investisiya vəziyyətinin əks olunduğu uyğunlaşdırma hesabmdakı 
maddələrin adları ilə tədiyə balansının maliyyə hesabmdakı maddələrin 
adları bir-birinə tam uyğun gəlir. Uyğunlaşdırma hesabları cari dövr 
ərzində ölkənin beynəlxalq investisiya mövqeyində hansı amillər hesabma 
dəyişiklik baş verdiyini izləməyə imkan verir. Uyğunlaşdırma hesab
larında aşağıdakı amillər bir-birindən fərqləndirilir: 1) əməliyyatların 
nəticələri ilə əlaqədar olaraq baş verən dəyişikliklər; 2) qiymətlərin tərəd
düd etməsi ilə əlaqədar olan dəyişikliklər; 3) valyuta məzənnələrindəki 
tərəddüdetmələrlə əlaqədar baş verən dəyişikliklər; 4) sair dəyişikliklər 
(təsnifləşdirmələr, silinmələr, qızılın alqı-satqısı ilə əlaqədar olan dəyişik
liklər). Ölkənin beynəlxalq investisiya mövqeyini ifadə edən və uyğunlaş
dırma hesablarındakı maddələr aşağıdakılardan ibarətdir (cədvəl 12.7).

Cədvəl 12.7
Ölkənin beynəlxalq investisiya mövqeyinin sxemi

Aktivin 
və ya  

öhdəliyin 
növü

Dövrün
əvvəlinə
mövcud

olan
mövqe

Aktivlərin və öhdəliklərin dəyişməsi Dövrün
axırına

m övcud
olan

m övqe

Əməliyyatlar
nəticəsində

Qiymət
lərin də
yişməsi 
nəticə
sində

Valyuta 
məzənnə

lərinin 
dəyişm ə
si nəticə

sində

Sair
dəyiş
mələr

1 n 3 4 5 6 7

Tədiyə balansının əsas anlayışlarından biri də qalıq (saldo) və ya 
ümumi qalıqdır. Bu anlayış tədiyə balansında müəyyən maddələr qrupu 
üzrə qalığı göstərir. O, ümumi iqtisadi nöqteyi-nəzərdən ilkin və müstəqil 
olan, həm də uzunmüddətli sabit meyilləri ehtiva edən əməliyyatları əks 
etdirən qalıq olmalıdır. Bütün digər əməliyyatlar bu qalığı maliyyələşdir
mək məqsədilə həyata keçirilir, ikinci dərəcəli xarakter daşımaqla adətən 
qısamüddətli və əksəriyyət hallarda ölkənin mərkəzi bankının, yaxud da
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hökumətin tənzimləmə funksiyası ilə əlaqədar olur. Odur ki, tədiyə 
balansının qalığım təşkil edən əməliyyatlarla onun maliyyələşdirilməsi ilə 
əlaqədar əməliyyatları bir-birindən fərqləndirmək lazımdır.

BVF-nin rəsmi metodoloji tövsiyələrində tədiyə balansının qalığı 
anlayışı əslində müzakirə olunmur. Bu, onunla əlaqədardır ki, tədiyə ba
lansının qalığı subyektiv anlayışdır və onun müəyyən edilməsi həm təhli
lin məqsədindən, həm də ölkənin və onun milli valyutasının beynəlxalq 
iqtisadi münasibətlərdə oynadığı roldan asılıdır. BVF ölkələrə tədiyə 
balansını iki variantda tərtib etməyi -  standart komponentlərə uyğun 
olaraq (bitərəflik mövqeyindən) və analitik təhlil əsasında -  tövsiyə edir. 
Tədiyə balansının bitərəf variantda qalığı sıfra bərabər olmalıdır. Əməliy
yatlar isə iqtisadi meyarlar nəzərə alınmaqla təsnifləşdirilir. Analitik 
variantda tədiyə balansının tərtibçiləri maddələri müəyyən qədər yenidən 
qruplaşdıra və tədiyə balansının qalığını bu və ya digər bir üsulla 
müəyyənləşdirə bilərlər.

Əməliyyatların ikili qeydiyyatı prinsipinə uyğun olaraq qeyd etmək 
lazımdır ki, tədiyə balansınm qalığının onun maliyyələşdirilməsi mənbə
lərini təşkil edən bütün əməliyyatları göstərməməldə müəyyənləşdirmək 
olar. Maliyyələşdirmə əməliyyatları ilə əlaqədar yanaşmalardan birinə 
uyğun olaraq əməliyyatlar iki yerə bölünür: 1) ehtiyat aktivləri ilə aparı
lan əməliyyatlar; 2) xalis maliyyələşdirmə əməliyyatları. Xalis maliyyə
ləşdirmə əməliyyatları dedikdə, vaxtı keçmiş borcların ödənilməsi üçün 
yığım və onunla əlaqədar aparılan sair əməliyyatlar, tədiyə balansındakı 
kəsiri maliyyələşdirmək üçün rəsmi orqanların verdikləri borc, bəzi 
kapital transfertlər (məsələn, borcun bağışlanması), habelə bir sıra digər 
əməliyyatlar nəzərdə tutulur. Maliyyələşdirmə ilə əlaqədar digər bir 
yanaşmada dəyişiklik dedikdə, bank sisteminin (mərkəzi bank da daxil 
olmaqla) xalis xarici aktivləri, yaxud da mərkəzi bankın xalis xarici aktiv
ləri nəzərdə tutulur. Bu yanaşmaların ikisində də müxtəlif modifıka- 
siyalardan istifadə oluna bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, tədiyə balansının qalığı barədə danışarkən 
əksəriyyət hallarda cari əməliyyatlar üzrə qalıq nəzərdə tutulur. Bu qalıq 
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. O, bir çox hallarda rezidentlərlə qeyri- 
rezidentlər arasında real iqtisadi qiymətlilərin mübadilə qalığı kimi 
qələmə verilir. Əgər cari əməliyyatlar üzrə qalıq müsbət işarəli olarsa 
bu o deməkdir ki, hesabat dövründə rezidentlər qeyri-rezidentlərə 
daha çox real iqtisadi qiymətlilər təqdim etmişlər. Qalığın mənfi 
işarəli olması isə hesabat dövründə qeyri-rezidentlərin rezidentlərə daha 
çox real iqtisadi qiymətlilər təqdim etməsi deməkdir.
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12.6. Tədiyə balansının MHS ilə qarşılıqlı əlaqəsi

Tədiyə balansı və milli hesablar sistemi müstəqil inkişaf etsələr də, 
həmişə belə hesab olunmuşdur ki, bunlar öz aralarında uyğunlaşdırıl
malıdır. Tədiyə balansına dair “Əsasənamə”nin beşinci nəşrinin ən 
mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada istifadə edilən qeydiyyat 
prinsipləri və təsnifləşdimıələr əslində milli hesablar sisteminin 1993-cü 
il variantı ilə uyğunlaşdırılmışdır. Bu, tədiyə balansından MHS-də məlu
mat mənbəyi kimi istifadə olunmasına imkan verir. Başqa sözlə, mak
roiqtisadi prosesləri təhlil etmək üçün əsas sayılan ümumi daxili məhsul, 
ümumi milli gəlir, sərəncamda qalan ümumi milli gəlir və s. kimi 
makroiqtisadi göstəriciləri hesablamaq üçün istifadə olunur. Bəzi 
mütəxəssislər MHS-də «Qalan dünya» bölməsinin hesablarını tədiyə 
balansı üçün alternativ mənbə hesab edirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, onlar arasında bir o qədər də ciddi sayılmayan bir sıra metodoloji 
uyğunsuzluqlar vardır, Bu sistemləri təfərrüatı ilə müqayisə etməzdən 
əvvəl həmin iqtisadiyyatın rezidentləri ilə qeyri-rezidentləri arasında baş 
verən əməliyyatların MHS-dəki hesablarda necə əks etdirildiyini qısa 
nəzərdən keçirmək lazımdır.

MHS-də rezidentlərlə qeyri-rezidentlər arasındakı bütün əməliyyatlar 
“Qalan dünya” bölməsindəki hesablarda əks etdirilir.1 Qeyri-rezidentlərlə 
rezidentlər arasındakı cari əməliyyatlar “Qalan dünya”nın “əmtəə və xid
mətlər”, “ilkin gəlirlər və cari transfertlər” hesablarında (cədvəl 12.8 və 
12.9).

Cədvəl 12.8
“Qalan dünyanın” əmtəə və xidmətlər hesabı

İ s t i f a d ə E h t i y a t l a r
Əmtəə və xidmətlərin ixracı 
Əmtəələrin ixracı 
Xidmətlərin ixracı

Əmtəə və xidmətlərin idxalı 
ƏrnLəələrin idxalı 
Xidmətlərin idxalı

“Qalan dünyanın” əmtəə və xidmətlər 
üzrə qalığı

“Qalan dünya” bölməsindəki bütün hesablar rezidentlər nəzərə alın
maqla tərtib olunur. Odur ki, göstərilən bu iki hesabın “ehtiyatlar”

1 Bununla yanaşı, həmin əməliyyatlar həm də iqtisadiyyatın bölmələri və bütövlükdə 
iqtisadiyyat üçün nəzərdə tutulan hesablarda qeyd olunur. Lakin onlar bu hesablarda 
rezidentlər arasında baş verən əməliyyatlardan ayrılmamışdır.
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tərəfində qeyri-rezidentlərin rezidentlərdən aldıqları, “istifadə” tərəfində 
isə onlara verdikləri iqtisadi dəyərlər qeyd edilir. Bu hesabların öz 
aralarında tarazlaşdırıcı maddə “Qalan dünyanın əmtəə və xidmətlər hesa
bının qalığı” ilə, kapital əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan hesablarla isə 
“Qalan dünyanın” “cari əməliyyatlar üzrə hesabın qalığımdır. Bu hesabın 
qalığı tədiyə balansının müvafiq qalığının analoqudur. Kapital əmə
liyyatları üçün hesab “xalis kreditlər/xalis borclar”ın tarazlaşdırıcı 
maddəsi ilə əlaqələndirilir və forması aşağıdakı kimidir (cədvəl 12.10 — 
12.11).

Cədvəl 12.9
“Qalan dünyanın” ilkin gəlirlər və cari transfertlər hesabı

İ s t i f a d ə E h t i y a t l a r
Əməyin ödənilməsi 
Mülkiyyətdən əldə edilən gəlir 
istehsala və idxala görə vergilər 
istehsala və idxala görə subsidiyalar (-) 
Gəlirlərə və əmlaka görə cari vergilər 
Sosial yardımlar 
Sair cari transfertlər

Əməyin ödənilməsi 
Mülkiyyətdən əldə edilən gəlir 
istehsala və idxala görə vergilər 
istehsala və idxala görə subsidiyalar (-) 
Gəlirlərə və əmlaka görə cari vergilər 
Sosial yardımlar 
Sair cari transfertlər

“Qalan dünyanın” cari əməliyyatlar 
hesabı üzrə qalıq

Cədvəl 12.10
Kapital ilə əməliyyatlar hesabı

Aktivlərin dəyişməsi Öhdəliklərin və kapitalın xalis 
dəyərinin dəyişməsi

“Qalan dünyanın” cari əməliyyatlar 
hesabı üzrə qalıq

İstehsalın məhsulu olmayan qeyri- 
maliyyə aktivlərinin xalis alqışı

Alınmış kapital transfertlər (+) 
Verilmiş (ödənilmiş) kapital transfertlər 

(-)
Xalis kreditlər (+ )/ xalis borclar (-)

Cədvəl 12.11
Maliyyə hesabı

Aktivlərin dəyişməsi Öhdəliklərin və kapitalın xalis 
dəyərinin dəyişməsi

Xalis kreditlər (+) / xalis borclar (-)
M aliyyə aktivlərinin xalis alqışı Qəbul edilmiş xalis öhdəliklər
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“Qalan dünya” hesablarında MHS-nin əsas göstəricilərinin -  ümumi 
daxili məhsul, ümumi milli gəlir, sərəncamda qalan ümumi milli gəlir, 
ümumi milli qənaət (yığım -  ÜMY), qənaət və kapital tran sfe ro r 
hesabına (bu göstərici CNW ilə işarə olunur) milli sərvətdə baş verən 
dəyişikliklər -  hesablanması üçün zəruri olan əməliyyatlar haqqında bir 
çox məlumatlar əks etdirilir. Bu göstəricilər və “Qalan dünya” hesabının 
məlumatları arasındakı əlaqə 12.12 cədvəlində əks etdirilmişdir (“Qalan 
dünya” hesabının məlumatları qara şriftlərdə verilmişdir).

Cədvəl 12.12
Tədiyə balansı göstəricilərinin MHS-dəki “Qalan dünya” hesabı ilə

qarşılıqlı əlaqəsi

MHS-nin əsas göstəriciləri
“Qalan dünya” hesabı ilə 
əlaqəsi olan göstəricilər

MHS ilə əlaqəsi 
olan digər 
göstəricilər

ÜDM  = C +  İ -X-M
X - əmtəə və xidmətlərin ixracı 

M -  əmtəə və xidmətlərin 
idxalı

C -  son istehlak  
t- ümumi qənaət 

(yığım )

ÜMG = ÜDM +CE+NPİ+NT Pİ

CE -  qeyri-rezidentlərdən 
alınmış və onlara ödənilmiş 

əmək ödəmələrinin qalığı 
NPİ- qeyri-rezidentlərdən 

mülkiyyətə görə alınmış və 
onlara ödənilmiş gəlirlər 

NTPİ -  qeyri-rezidentlərdən 
alınmış və onlara ödənilmiş 

istehsala və idxala görə 
vergilərin qalığı

SQÜMG = ÜMG + NCRT
NGRT -  qeyri-rezidentlərdən 
alınmış və onlara ödənilmiş 

cari transfertlərin qalığı
ÜMG = SQÜMG -  C=İ+X- 
M +CE+NPİ+NTPİ+NCRT

—
"

CNW = ÜDM  -  D+NCPT

NCPT -qeyri-rezidentlərin  
aldıqları və onlara ödənilmiş 

kapital transfertlərin qalığı

D -  əsas kapitalın 
istehlakı (bazar 

dəyəri ilə qiym ət
ləndirilmiş əsas 

aktivlərin 
köhnəlməsi)
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Qeyd etmək lazımdır ki, X-M+CE+NPİ+NTPİ+-NCRT ifadəsi 
“Qalan dünya” hesabları üzrə cari əməliyyatların (CAB) qalığına 
bərabərdir. Buradan da ən mühüm makroiqtisadi bərabərliyi yazmaq 
olar:

ÜMY -  İ = SAB

İndi isə tədiyə balansı ilə “Qalan dünya” hesablarının təfərrüatı 
ilə müqayisəsinə keçək. Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də və MHS- 
də rezident və qeyri-rezidentlərin qiymətləndirilməsi üçün demək olar 
ki, eyni meyarlardan istifadə olunur. Həm də hər iki sistemdə bu 
məqsədlə ölkənin iqtisadi ərazisi və iqtisadi mənafelərin mərkəzi 
anlayışlarından istifadə edilir. Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də və 
MHS-də əməliyyatlar, aktivlərin və öhdəliklərin müəyyən bir tarixə 
mövcud olan eyni bazar qiymətləri ilə qiymətləndirilməsi konsepsiya
sından istifadə olunur. Bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, həm 
tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də, həm də MHS-də əməliyyatların 
qeydolunma vaxtını müəyyən etmək üçün hesablama metodundan 
istifadə edilir. Bu sahədə hər iki sistemdə eyni metodlar tətbiq olunur. 
Həm tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də, həm də MHS-də belə hesab 
olunur ki, hesablarda leqal yoxsa qeyri-leqal olmasından asılı olmayaraq 
bütün əməliyyatlar (məsələn, narkotik maddələrin satışı) qeyd 
edilməlidir. Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də və MHS-də müxtəlif 
valyutalarla ifadə olunan əməliyyatları və qalıqları vahid valyutaya 
çevirmək üçün eyni qaydadan istifadə edilir. Bütün bunlar onu göstərir 
ki, tədiyə balansının tərtib olunması metodologiyası ilə MHS arasında 
qarşılıqlı əlaqə vardır.

Həm tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də, həm də MHS-də əm
təələrin hərəkəti FOB qiyməti ilə qiymətləndirilir. Bu, “Əsasnamə’ də 
və onun MHS-də analoqu olan maddələrin əhatə dairəsini əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxınlaşdırmağa imkan verir. Lakin buna baxmayaraq, MHS- 
də və tədiyə balansında onların əhatə dairəsi bir-birindən bir qədər 
fərqlənir. Belə ki, tədiyə balansına dair “Əsasnamə”də, “Əmtəələr” 
maddəsində təmir üçün əmtəələrin hərəkəti də qeyd olunur. Bu, MHS-də 
qəbul edilmiş qaydadan fərqlənir. Başqa sözlə, MHS-də investisiya 
əmtəələrinin təmiri ilə bütün digər əmtəələrin təmiri arasında fərq 
qoyulur. Digər əmtəələrin təmiri xidmət göstərilməsi kimi
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təsnifləşdirilir.Lakin “Əsasnaməmdə belə bir izahat verilir ki. bu  
uyğunsuzluq təcrübədə xarici ticarətdə investisiya və qeyri-investisiya 
əmtəələrinin bir-birindən fərqləndirilməsindəki çətinliklərlə əlaqədardır. 
Emal üçün nəzərdə tutulan əmtəələrin müəyyən olunmasında da  
uyğunsuzluqlar vardır.

Tədiyə balansına dair “Əsasnamə’' ilə MHS arasında mövcud olan 
ən mühüm uyğunsuzluqlardan biri də maliyyə vasitəçilərinin 
göstərdikləri xidmətin müəyyən edilməsindədir. MHS-də maliyyə 
vasitəçiliyi maliyyə bazarında əməliyyat aparmaqla maliyyə aktivlərini 
əldə etmək üçün üzərinə öhdəlik götürür ki. bu da istehsal fəaliyyəti 
hesab olunur. Maliyyə vasitəçilərinin fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, onlar 
maliyyə resurslarını kreditorlardan qəbul edir və ondan istifadə etmək 
arzusunda olan debitorlara verir.

Məlum olduğu kimi, maliyyə vasitəçiləri göstərdikləri xidmətə görə 
haqqı açıq-aşkar formada almırlar. Bununla birlikdə onlar, kreditorlara 
ödədikləri faizi azaltmağa, debitorlardan aldıqları faizi isə artırmağa ça
lışırlar. MHS metodologiyasına görə maliyyə vasitəçilərinin göstər
dikləri xidmətlərin dəyəri aşağıdakı kimi müəyyən edilir: maliyyə 
vasitəçilərinin mülkiyyətdən əldə etdikləri bütün gəlirlərdən (tədiyə 
balansında investisiya gəlirlərinin analoqu) aşağıdakılar çıxılır: a) ödə
nilməli olan faiz məbləği; b) özünün xüsusi kapitalından investisiya qo
yuluşu üçün istifadə etdikdə əldə edəcəyi mülkiyyətə görə gəlir. Bu, 
onunla əlaqədardır ki, özünün xüsusi vəsaitindən investisiya qoymaq 
məqsədilə istifadə olunması maliyyə vasitəçiliyi deyildir.

Təəssüf ki, MHS-də xüsusi kapitalın investisiyalaşdırılmasından 
əldə edilən gəlirlə cəlb edilmiş vəsaitin investisiyalaşdırılmasından əldə 
edilən gəlirin necə müəyyən olunması dəqiq göstərilməmişdir. Aydın 
məsələdir ki, bu, yalnız şərti qaydada müəyyən edilə bilər. Maliyyə 
vasitəçilərinin göstərdikləri xidmətin dəyərinin dolayı yolla 
hesablanmasının mürəkkəbliyi bu anlayışdan beynəlxalq əməliyyatlar 
sferasında tədiyə balansına dair “Əsasnamə nin beşinci nəşrində istifadə 
olunmasına imkan verməmişdir. Maliyyə vasitəçilərinin göstərdikləri 
xidmətin dəyərinin dolayı yolla hesablanmasının MHS-də və tədiyə 
balansı ilə MHS arasında uyğunsuzluğun olmasım aşağıdakı şərti 
misalla aydınlaşdıraq, Tutaq ki, bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı ev 
təsərrüfatlarından, hasilat müəssisələrindən və istehlak malları istehsal 
edən müəssisələrdən ibarətdir. Dövrün əvvəlində cv təsərrüfatları illik
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faiz norması 5% olmaqla milli valyuta ilə xarici bankda 60 mln. pul 
vahidi depozitə qoymuşdur. Bu məbləğdən 50 mln. pul vahidi illik faiz 
norması 10% olmaqla hasilat sənayesi müəssisələrindən xammal almaq 
üçün istehlak malları istehsal edən müəssisələrə kredit verilmişdir. Fərz 
edək ki, xidmətin dəyəri nəzərə alınmadan, başqa sözlə, xidmətin 
“dəyərindən” təmizlənmiş faiz dərəcəsi 7%-ə bərabərdir. Hasilat səna
yesinin müəssisələri dəyəri 50 mln. pul vahidinə bərabər olan xammal 
istehsal edir və onu istehlak malları istehsal edən müəssisələrə satır. 
Bundan başqa, hasilat sənayesi müəssisələri istehlak malları istehsal 
edən müəssisələrə həm də keçmiş dövrdə istehsal olunmuş və dəyməri 20 
mln.pul vahidinə bərabər olan xammal satır. İstehlak malları istehsal 
edən müəssisələr satın aldıqları bütün xammaldan istehsal prosesində 
istifadə edir və dəyəri 100 mln. pul vahidinə bərabər olan əmtəə istehsal 
olunur. Hesabat dövründə bu məhsulun 50%-i ixrac olunur, 25%-i ev 
təsərrüfatlarına satılır, 25%-i isə reallaşdırılmamış qalır. Tədiyə 
balansının cari əməliyyatları hesabını tərtib edək və bu ölkənin həm 
ÜDM-ni, həm də Ümumi Milli Gəlirini hesablayaq (cədvəl 12 13 və 
12.14).

Cədvəl 12.13
Tədiyə (ödəniş) balansı (milli valyuta ilə, mln. vahid)

Tədiyə balansının 
maddələri

Tədiyə balan-sına 
dair «Əsasnamə»yə 

uyğun olaraq 
aparılan hesablama

MHS-nin 1993-cü il varian
tında əməliyyatların uçota 
alınması prinsiplərinə uyğun 
aparılan hesablama

Cari əməliyyatlar 
hesabı

48,0 48,0

Omtəə və xidmətlər 50,0 47,3
Əmtəələr (ixrac) 50,0 50,0
Xidmətlər (idxal) - г -2,7
Gəlirlər -2,0 0,7
Əm əyin ödənilməsi 
İnvestisiya gəlirləri:

-2,0 0,7

Əldə edilən 3,0 4,2
Ödənilən -5,0 -3,5
Cari transfertlər - -

281



Ümumi Milli gəlir (ÜMG) ümumi daxili məhsulun (ÜDM) və q ey ri-  
rezidentlərə istehsal amillərinin verilməsi (satılması) nəticəsində ə ldə  
edilən gəlirlərin qalığının cəmi kimi belə müəyyən o lunur: 
78,5+0,7-79,2

Tədiyə balasına dair • Əsasnamə”də gəlirlə xidmətlər bir-birindən 
dəqiq fərqləndirilir. Maliyyə vasitəçilərinin göstərdikləri xidmətlərin d o 
layı yolla hesablanan dəyəri nəzərə alınmazsa, bu fərqləndirmə m illi 
hesablar sisteminə uyğun gəlir. Bu fərqi qeyd etmək üçün tədiyə 
balansına dair “Əsasnamə”də istehsal amillərinin (əmək, kapital və 
torpaq) göstərdikləri xidmət anlayışından istifadə olunmur. Lakin qeyri- 
rezidentlər özlərinin əməkləri və ya kapitalları ilə rezidentlərə x idm ət 
göstərdikdə, onlar həmin ölkənin ÜDM-nin bir hissəsinə sahib çıxm aqla 
öz ölkələrinin ümumi milli gəlirini artırmış olurlar. “Qalan dünya” 
hesabmdakı “Əməyin ödənilməsi” kateqoriyası tədiyə balansındakı 
“Əməyin ödənilməsi” kateqoriyasına uyğun gəlir. “Mülkiyyətdən əldə 
edilən gəlirlər” kateqoriyası isə tədiyə balansındakı “İnvestisiya gəlir
lərinə” uyğun gəlsə də, maliyyə vasitəçilərinin göstərdikləri xidmətlərin 
dolayı yolla hesablanan dəyəri onların nəzəri cəhətdən bir-birinə uyğun 
gəlməsinə imkan vermir.

Cədvəl 12.14
Ümumi daxili məhsulun hesablanması

Son istifadə metodu ilə hesablanma İstehsal metodu ilə hesablanma
Ev tsərrüfatlarının istehlakı, C: 26,2 Məhsul buraxılışı, O 150,0

əmtəələr 25,0 Aralıq isehlak, İC: 71 ,5

xidmətlər
(mal .vasit, göstərd.xidmət) L2

əmtəələr
70 ,0

ümumi yığım  (maddi dövriyyə 
vəsaitlərinin artımı), İ

5,0

Xidmətlər (m aliyyə vasitəçi
lərinin göstərdikləri xidmətlərin 
dolayı yol-la qiym) 1,5

Əmtəələrin ixracı, X xidmətlərin 
idxalı (maliyy vasit, göst. xidmət) 2,7
ÜDM (C+İ+X-M ) 78,5 ÜDM  (O-İC) 78,5

Tədiyə balansında cari transfertlərin əhatə dairəsi onun MHS-dəki 
əhatə dairəsinə uyğun gəlsə də, milli hesablar sistemində “Qalan dünya” 
hesabında və tədiyə balansında cari transfertlərin təsnifləşdirilməsi bir- 
birinə uyğun gəlmir. Belə ki, MHS-də bəzi cari transfertlər (subsidiyalar 
çıxılmaqla istehsala və idxala qoyulan vergilər) dövləti idaretmə orqan-
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larinin ilkin gəlirləri kimi təsnifləşdirilir. Ona görə də belə transfertlər 
MHS-də ayrıca maddədə əks etdirilir. Yerdə qalan cari transfertlər 
(sosial sığortaya ayırmalar, sosial yardımlar və sair cari transfertlər) 
MLIS-də ilkin gəlirlərin yenidən (təkrar) bölgüsü hesab olunur. 
Beləliklə, MHS-də sərəncamda qalan milli gəliri hesablamaq üçün 
formal olaraq tədiyə balansındakı cari transfertlərin qalığından istifadə 
edilə bilməz. Lakin qeyri-rezidentlər istehsala və idxala qoyulan 
vergiləri dövləti idarəetmə orqanlarına ödədikləri, yaxud da onlardan 
istehsala görə subsidiya aldıqları zaman problemi nəzərə almamaq olar.

MHS-dəki və tədiyə balansındakı kapital ilə əməliyyatlar hesabı 
formalarına görə fərqlənirlər, mahiyyətlərinə görə bir-birinin eynidir.

MHS-dəki maliyyə hesabı ilə tədiyə balansındakı maliyyə hesabı 
əhatə dairələrinə görə bir-birinə uyğun gəlsə də, hər iki sistemdə 
maliyyə hesabında əməliyyatların təsnifləşdirilməsi bir-birindən 
fərqlənir. Belə ki, maliyyə əməliyyatları tədiyə balansında funksional 
əlamətlərinə, MHS-də isə maliyyə vasitələrinin tiplərinə görə 
təsnifləşdirilir.

MHS-də elə hesablar da vardır ki, onlarda iqtisadi əməliyyatlarla 
əlaqədar olmayan dəyişikliklər (aktivlərin və öhdəliklərin yenidən qiy
mətləndirilməsi hesabı, aktivlərin həcmində digər dəyişikliklər hesabı) 
əks etdirilir. Xarici aktivlər və öhdəliklər balansı da bunun kimidir. 
Bunlar ölkənin beynəlxalq investisiya mövqeyində olduğu kimi 
müəyyən tarixə qeyd edilir.

Yuxarıda göstərildiyi kimi, tədiyə balansında əks etdirilən bütün 
əməliyyatlar, həm də MHS-nin “Qalan dünya” hesabında qeyd olunur. 
Başqa sözlə, tədiyə balansından MHS üçün məlumat mənbəyi kimi 
istifadə edilə bilər. Lakin tədiyə balansının maddələrinin təsnifləş-diril- 
məsində “Qalan dünya” hesabında istehsala və idxala qoyulan vergilər, 
habelə qeyri-rezidentlərdən alman və onlara verilən subsidiyalar gös
təriciləri yoxdur. Bu, onunla izah edilir ki, təcrübədə belə əməliyyatlara 
olduqca nadir hallarda rast gəlinir. Belə əməliyyatlar baş verdikdə isə 
onlar tədiyə balansında digər cari transfertlərin içərisində qeyd edilir. 
Əgər tədiyə balansının “Cari transfertlər” maddəsində subsidiyalar çıxıl
maqla məhsullara və idxala görə qoyulan vergiləri uçota almaq üçün 
ayrıca sətir nəzərdə tutulsa, tədiyə balansı ilə MHS-nin əsas göstəriciləri 
arasında tam uyğunluğu təmin etmək olar (sxem 12.1).
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Tədiyə balansının tərtib olunması metodologiyası vaxtaşırı olaraq 
nəzərdən keçirilir və təkmilləşdirilir. Çünki o, daim dəyişən iqtisadi 
reallıqlara cavab verməlidir.

Nəticə

-Tədiyə balansında ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrdə həyata keçirdiyi 
əməliyyatların sistemləşdirilmiş siyahısı verilir, onun xarici iqtisadi 
fəaliyyətinin yekunları əks etdirilir, valyuta-maliyyə vəziyyəti qiymətlən
dirilir;

-Tədiyə balansının ən mühüm göstəricilərindən biri ölkənin qızıl- 
valyuta ehtiyatlarının dəyişməsidir;

-Tədiyə balansının tərtib olunması metodologiyasının inkişaf etdiril
məsində Millətlər liqasının böyük xidmətləri olmuşdur;

- Tədiyə balansı mühasibat balansından əsaslı sürətdə fərqlənir;
- Tədiyə balansının məlumatları adətən dinamikada müxtəlif sxem

lərdə öz əksini tapır;
- Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”nin ən mühüm anlayışlarından 

biri də “rezident” və “qeyri-rezident” anlayışlarıdır;
- Elə əməliyyatlar da vardır ki, onları qiymətləndirərkən bazar 

qiymətlərindən istifadə edilməsi mümkün deyildir;
- Tədiyə balansında əməliyyatların qeydə alınmasında müxtəlif 

metodlardan istifadə olunur. Bunlara “hesablama əsasında uçotaalmma” 
və “kassa əsasında uçotaalmma” metodlarım misal göstərmək olar;

- beynəlxalq əməliyyatlar müxtəlif növ valyutalarla aparıldığına görə 
tədiyə balansını tərtib və beynəlxalq investisiya vəziyyətini müəyyən 
edərkən hansı valyutanın seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir;

- Tədiyə balansı standart tərkib hissələrindən ibarətdir. Burada “cari 
əməliyyatlar hesabı” və “kapital və maliyyə “alətləri” ilə aparılan əmə
liyyatlar hesabı” xüsusi yer tutur;

- Mülkiyyət hüququ dəyişmədən ölkənin sərhədlərindən kənara çıxan 
bəzi əmtəələr üzrə istisna hallan mövcuddur;

- Tədiyə balansını tərtib etmək üçün ixrac və idxal olunan 
məhsulların qiymətləndirilməsi məsələsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır;

- tədiyə balansında “xidmətlər” maddəsi təfərrüatı ilə xırdalanır, yəni 
kiçik hissələrə bölünür;

- qeyri-cari transfertlər kapital transfertlər adlanır. Kapital transfertlər 
həm onu verənin, həm də onu alanın aktivlərinin, yaxud da passivlərinin 
dəyişməsinə səbəb olur;
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-Kapitalı qoyan ölkə və ya müəssisə onun idarə olunm asında 
bilavasitə iştirak etdikdə və ya onların üzərində nəzarəti h əy a ta  
keçirdikdə buna birbaşa investisiya deyilir;

- Dolayı (maliyyyə, portfel) investisiyalar da vardır;
- Tədiyə balansının əsas anlayışlarından biri də qalıq (saldo) və y a  

ümumi qalıqdır;
- MHS-də “qalan dünya” bölməsinin hesablarını tədiyə balansı üçün  

alternativ mənbə hesab edirlər. Bunların arasında sıx əlaqə vardır;
- MHS-də bəzi məsələlər öz həllini tapmamışlar və bunların aradan 

qaldırılmasına ehtiyac vardır.

Təhlil üçün suallar

- Tədiyə balansı nə deməkdir. Bununla əlaqədar anlayış və  
təsnifləşdirmələr nə vaxt dərc olunmuşdur;

- Nə üçün tədiyə balansı makroiqtisadi təhlilin başlıca «alət»lərindən 
biridir;

-Tədiyə balansından hansı məqsədlər üçün istifadə edilir;
- Tədiyə balansı anlayışı iqtisadi ədəbiyyatda ilk dəfə nə vaxt və kim  

tərəfındn işlədilmişdir;
-ABŞ iqtisadçısı D.Leri neçənci ildə öz ölkəsinin hansı illəri əhatə 

edən tədiyə balansını tərtib etmişdir;
- Tədiyə balansında bütün əməliyyatlar hansı qruplara bölünür;
- Tədiyə balansı mühasibat balansından nə ilə fərqlənir;
- Tədiyə balansı mühasibat uçotunun hansı qaydalarma əsasən 

düzəldilmişdir;
- Əməliyyatların tədiyə balansının kreditində və ya debetində əks 

etdirilməsi qaydası necədir?
- “Rezident” və “Qeyri-rezidenf’lər kimlərə deyilir?
- Tədiyə balansında əməliyyatlar hansı qiymətlərlə qeyd edilir?
- Hansı əməliyyatların bazar qiymətləri ilə qiymətləndirilməsi 

mümkün deyildir?
- Tədiyə balansında əməliyyatlar qeydə alınarkən hansı metodlardan 

istifadə edilir?
- Ölkənin tədiyə balansını tərtib və beynəlxalq investisiya mövqeyini 

müəyyən edərkən valyuta necə seçilir?
- Cari əməliyyatlar dedikdə nə başa düşülür?
- Tədiyə balansının hansı standart tərkib hissələri vardır?
-Ölkənin sərhədlərindən kənara çıxan əmtəələrin tədiyə balansında
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əks etdirilməsinin hansı istisna halları vardır?
- FOB qiymətləri hansı tərkib hissələrindən ibarətdir?
- SİF qiymətləri dedikdə nə başa düşülür?
- Tədiyə balansında «xidmətlər» maddəsi necə xırdalanır?
- Cari translertlər maddəsi hansı tərkib hissələrinə ayrılır?
- Aktivlərin və ya öhdəliklərin hansı funksional qrupları bir-birindən 

fərqləndirilir;
-Birbaşa, maliyyə (portfel) invesitisiyalar dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- Dolayı investisiyalar necə təsnifləşdirilir;
- Opsion nə demkədir;
- Tədiyə balansında ehtiyat aktivləri hansı tərkib hissələri üzrə verilir, 

onları necə səciyyələndirmək olar;
- Uyğunlaşdırma hesablarında hansı amillər bir-birindən fərqlən

dirilir;
- Tədiyə balansına dair “Əsasnamə”nin beşinci nəşrinin ən mühüm 

xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?
- “Qalan dünya”nın əmtəə və xidmətlər, ilkin gəlirlər və cari trans- 

fertlər hesablarının, “Kapital ilə əməliyyatlar” və “Maliyyə hesabı” 
hesablarının əsas göstəriciləri hansılardır;

- Tədiyə balansı göstəricilərinin MHS-dki “Qalan dünya” hesabı ilə 
nə kimi qarşılıqlı əlaqəsi vardır.
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XIII FƏSİL

MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİN BEYNƏLXALQ
MÜQAYİSƏSİ

13.1. Müqayisənin aparılmasının ümumi əsasları

Beynəlxalq miqyasda ümumi daxili məhsulun (ÜDM) və digər 
makroiqtisadi göstəricilərin müqayisəsinə marağın artması xarici iqtisadi 
əlaqələrin, inteqrasiya proseslərinin, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın 
intensivləşməsi ilə əlaqədardır. Məlum olduğu kimi, ÜDM-in və digər 
makroiqtisadi göstəricilərin müqayisə edilməsinin təşəbbüskarları beynəl
xalq təşkilatlardır (BMT, BVF, Dünya bankı, Avropa İttifaqı və i.a.). Bu 
təşkilatlar dünya və regional iqtisadiyyatın vəziyyətini və inkişaf meyil- 
lərini təhlil etmək sahəsində üzərlərinə düşən vəzifələri (ölkələrə maliyyə 
yardımı göstərmək, kredit vermək, büdcələrinin formalaşmasına kömək 
göstərmək) yerinə yetirmək üçün makroiqtisadi informasiyalara ehtiyac 
hiss edirlər. Dövləti idarəetmə orqanları isə iqtisadi siyasətin işlənib 
hazırlanması ilə əlaqədar qərarların qəbul edilməsi üçün regional və 
dünya iqtisadiyyatında ölkələrin yeri haqqında məlumatlara malik olmaq 
istəyirlər. Dünya iqtisadiyyatının inkişaf meyillərinin təhlili, habelə iqti
sadi proseslərin modelləşdirilməsi ilə məşğul olan elmi-tədqiqat təşkilat
lan da beynəlxalq müqayisənin aparılmasına maraq göstərirlər.

Makroiqtisadi dəyər göstəricilərinin beynəlxalq müqayisəsinin 
aparılması aşağıdakı problemlərin həll olunmasını tələb edir: 1) 
Makroiqtisadi göstəricilərin məzmununun müqayisə oluna bilən şəklə 
salınması; 2) Milli valyuta ilə ifadə edilmiş göstəricilərin vahid valyuta 
ilə ifadə edilməsi üçün zəruri metodun seçilməsi. Birinci problem bey
nəlxalq təsnifləşdirmə standartlarına və metodoloji sənədlərə əsasən həll 
edilir. Hazırda ÜDM-i müqayisə edərkən belə bir standart kimi BMT-nin 
statistika Komissiyası tərəfindən bəyənilmiş MHS-nin 1993-cü il 
variantından istifadə olunur. Çünki MHS-də ÜDM və digər makroiqtisadi 
göstəricilərə ətraflı və elmi cəhətdən əsaslandırılmış xarakteristika verilir. 
İkinci, yəni nəticələrin hesablanması üsulunun seçilməsi probleminin 
həlli (indekslərin, onların çəkilərinin seçilməsi, xüsusi indekslərdən ümu
mi indekslərin hesablanması və i.a.) aparılan müqayisənin məzmunu, 
məqsədi və vəzifələrinə, ilkin məlumatların xarakterinə (onların dəqiqliyi, 
müqayisə edilə bilən olması) uyğun olaraq müəyyən edilir.

1950-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq valyutaların bir-birinə dəyiş
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dirilməsi üzrə məzənnələr makroiqtisadi göstəricilərin müqayisə olun
masının dəqiqliyini təmin edə bilmir. Çünki bu məzənnələrdən yalnız 
xarici iqtisadi əməliyyatları həxata keçirmək üçün istifadə olunurdu. 
Məzənnələr müxtəlif siyasi və konyunkturla əlaqədar səbəblər üzündən 
illər üzrə tərəddüd edə və valyutaların alıcılıq qabiliyyətində hər hansı bir 
dəyişikliyi əks etdirməyə bilərdi. Ona görə də 1950-ci illərin ortalarından 
başlayaraq milli valyuta ilə ifadə olunan göstəricilərin müqayisə oluna 
bilən vahid valyutaya çevrilməsi onların (yəni valyutaların) alıcılıq 
qabiliyyətinin paritetliyinin hesablanması yolu ilə həyata keçirilir.

Alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi (AQP) müəyyən miqdarda əmtəənin 
hər vahidinin satm alınmasına ölkənin valyutası ilə nə qədər pul vahidi 
sərf olunursa, həmin miqdarda əmtəənin bir vahidinin satm alınmasına 
başqa bir ölkənin milli valyutası, yaxud da ümumi şərti valyuta ilə də bir 
o qədər pul vahidi sərf olunduğunu göstərir. Başqa sözlə, AQP “A” 
ölkəsində müəyyən miqdarda əmtəənin satm alınmasına o ölkənin valyuta 
vahidindən nə qədər sərf olunursa, “həmin miqdarda əmtəə və xid
mətlərin” “B” ölkəsinin valyutası ilə satm alınmasına da bir o qədər 
valyuta vahidi sərf olunması deməkdir. Bir məhsuldan söhbət getdikdə 
“həmin miqdarda” anlayışı “eyni miqdarda” anlayışına uyğun gəlir. Lakin 
çoxsaylı əmtəə və xidmətlərdən ibarət olan ÜDM-dən söhbət getdikdə 
“həmin miqdarda” sözü “eyni əmtəə və xidmətlər səbəti” mənasını 
vermir. Çünki səbətin tərkibi ölkələr üzrə bir-birindən fərqlənsə və geniş 
diapazonda tərəddüd etsə də, hər bir səbət istehlakçı üçün ekvivalent 
faydalılığı təmin edə bilər.

AQP dinamikada müəyyən edilən qiymət indekslərinin bəzi ərazilər 
üzrə analoqu ola bilər. Belə indekslərdən müəyyən zaman kəsiyində alıcı
lıq qabiliyyətinin dəyişməsinin eyni bir valyuta ilə müəyyən edilməsi 
üçün istifadə olunur. AQP isə müəyyən məkan daxilində müxtəlif valyu
taların alıcılıq qabiliyyətləri arasındakı fərqi müəyyən etməyə imkan 
verir. Buna uyğun olaraq AQP beynəlxalq müqayisələrdə bir növ 
“məkan deflyatoru” rolunu oynayır. Çünki milli dəyər göstəricilərini 
onun köməyilə hər hansı bir real pul vahidinə çevirmək mümkün olur. 
Milli valyuta ilə ifadə olunmuş göstəricilərin AQP-nin köməyilə müqa
yisə edilə bilən vəziyyətə gətirilməsinə iqtisadi ədəbiyyatda “göstəricinin 
real həcmi” deyilir.Beynəlxalq müqayisələrdə “real” terminindən isti
fadə etməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, AQP-nin köməyi ilə müqayisə 
oluna bilən vəziyyətə gətirilmiş göstərici və milli valyuta ilə ifadə 
olunmuş, lakin “göstəricinin nominal həcmi” adlandırılan göstərici ara
sındakı fərqi aşkara çıxarmaq mümkün olsun.
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AQP-nin hesablanmasının ümumi sxemi belədir: ilkin göstərici (m ə 
sələn, ÜDM) təfərrüatı ilə əmtəə qruplarına bölünür. Sonra onların h ə r  
biri üçün müəyyən miqdarda təmsilçi əmtəələr (məhsul və xidm ətlər), 
onların qiymətləri seçilir. Bundan sonra hər qrup üzrə ayrılıqda fərdi v ə  
qrupdaxili, valyutaların alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi müəyyən edilir. 
Daha sonra müəyyən bir yolla onlar ümumi AQP-də iriləşdirilmiş 
variantda hesablanır və bundan göstəricilərin müqayisəsini aparmağa im 
kan verən valyuta ilə (şərti beynəlxalq valyuta, yaxud da hər hansı b ir  
ölkənin valyutası) qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir.

Həm metodoloji, həm işin təşkili, həm də ölkələri daha geniş m iqyasda 
əhatə etmək baxımından hərtərəfli xarakter daşıyan, müntəzəm olaraq apa
rılan və hamı tərəfindən qəbul olunan müqayisə BMT -nin beynəlxalq m ü 
qayisə proqramıdır. Bu proqram 1960-cı illərin axırlarında BMT-nin İqti
sadi və Sosial Şurasının qərarlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Proqram ı 
hazırlamaqda məqsəd milli hesablar sistemində müqayisə aparmaq üçün  
istifadə edilməsi məqsədəuyğun olan valyuta ilə müvafiq həcm göstəriciləri 
haqqında daha dəqiq informasiya əldə etməkdən ibarət olmuşdur. BM T-nin 
beynəlxalq müqayisələr proqramı tanınmış mütəxəssislərin rəhbərliyi altın
da beynəlxalq təşkilatların statistika orqanları, milli statistika xidmətləri, 
elmi bölmələr tərəfindən yerinə yetirilən geniş tədqiqat proqramıdır.

BMT proqramının həyata keçirilməsi və maliyyələşdirilməsində D ün
ya bankı, İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Statistika 
təşkilatı xüsusi fəallıq göstərirlər. Hazırda Dünya bankı 2005-ci ilin 
məlumatlarına əsasən dünyanın müxtəlif regionlarından olan 160 ölkə 
üzrə ÜDM-in beynəlxalq miqyasda müqayisəsinin təşkilini əlaqələndirir 
və maliyyələşdirir. BMT-nin beynəlxalq müqayisə proqramında əsas 
müqayisə obyekti ÜDM-in son istifadə metodu ilə hesablanan tərkib 
hissələridir. Bu, həm ölkələrin iqtisadi inkişafını, həm də qiymətlərin 
səviyyəsini müqayisə etməyə imkan verir.

BMT-nin beynəlxalq müqayisə Proqramı (BMP) mərhələlər üzrə 
həyata keçirilir. Hər mərhələ təqribən beş il davam edir. Dördüncü 
mərhələdən başlayaraq (1980-ci il) BMT BMP-ə üzv ölkələrin çoxluğunu 
nəzərə alaraq proqramı regional prinsip üzrə həyata keçirir. Şərti olaraq 
belə hesab olunur ki, müvafiq regionun ölkələri bu və ya digər dərəcədə 
yekcins (eynitipli) qrupları əmələ gətirir. Avropa ölkələri BMT BMP-nin 
tərkib hissəsi olan müqayisəetmənin avropa proqramında iştirak edirlər. 
İİƏT və Avropa İttifaqı çərçivəsində aparılan müqayisədə BMT BMP-nin 
tərkib hissəsidir. Lakin bunların özlərinə məxsus metodoloji xüsusiyyət
ləri də vardır. Belə müqayisələr MDB ölkələri arasında da aparılır.
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Müqayisə aparılarkən ÜDM çoxsaylı yekcins (eynitipli) əmtəə qrup
larına bölünür. Qrupun məzmununa uyğun gələn zəruri sayda əmtəələr 
seçilir ki, bunlara da “qrupu təmsil edən əmtəələr” deyilir. BMT-nin 
BMP standartları üzrə təsnifləşdirilməsinə görə ÜDM təqribən 150 ilkin 
əmtəə qrupuna bölünür. Ümumiyyətlə, alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyini 
hesablamaq və müqayisə aparmaq üçün istifadə olunan ÜDM-ə sərf 
edilən xərcləri aşağıdakı kimi xırdalamaq olar:

1) ilkin əmtəə qrupları — yekcins əmtəələrin toplusu;
2) analitik qruplar (analitik maraq doğuran ilkin əmtəə qruplarının, 

məsələn, qida məhsullarının toplusu);
3) ÜDM-in iriləşdirilmiş əsas tərkib hissələri -  ev təsərrüfatlarının 

son istehlak xərcləri, dövləti idarəetmə orqanlarının son istehlak xərcləri, 
əsas kapitalın ümumi yığımı və i.a.

Hər qrup üzrə ən azı 3-6 əmtəə -  təmsilçi (məhsul və xidmətlər) 
seçilir. Beləliklə, ölkələri bir-biri ilə müqayisə etmək üçün 600-800 
istehlak əmtəələri (xidmətləri), 200-300 investisiya əmtəələri (maşın və 
avadanlıq növləri), 10-20 obyekt -  təmsilçi seçmək lazımdır. Bu, qiymət
lər üzərində xüsusi müşahidə aparılmasını zəruri edir. Müşahidənin apa
rılmasına əmtəəşünaslardan ibarət ekspertlər cəlb edilməsi də məqsədəuy
ğundur. Lakin onların vəzifəsi yalnız istehsal və istehlak üçün səciyyəvi 
olan çoxlu sayda əmtəə-təmsilçi seçməkdən ibarət olmamalıdır. Onlar 
həm də əmtəə və xidmətlərin keyfiyyətindəki fərqləri tapmalı, qiymət
ləndirməli və lazım gəldikdə qiymətlərdə düzəlişlər etməlidirlər.

ÜDM və AQP-nin beynəlxalq müqayisəsinin aparılmasının başlıca 
mərhələlərindən biri hər hansı bir ölkə iqtisadiyyatını təmsil edən əmtəə və 
xidmətlərin seçilməsi və qiymətləndirilməsidir. Son istifadə üçün nəzərdə 
tutulan ÜDM və onun tərkib hissələrinə sərf olunan xərclərin təfərrüatı ilə 
təsnifləşdirilməsi təmsilçi-əmtəələrin siyahısını tərtib etmək üçün baza 
rolunu oynayır. İstifadə olunan bu təsnifləşdirmə ilkin qrup adlanır. Bu 
paritetin hesablanması üçün istifadə olunan bazis səviyyəsidir. Təcrübə 
nöqteyi-nəzərindən ilkin qruplar yekcins (eynitipli) məhsulların toplusudur. 
Onun tərkibindən qiymətlərin öyrənilməsi üçün bəzi məhsullar seçilir. 
Təmsilçi əmtəələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsi üçün aparılan 
işləri aşağıdakı dörd mərhələyə bölmək olar:

1) lazımi materialların (əmtəələrin siyahısı, kataloqlar və i.a.) hazır
lanması;

13.2. Valyutaların alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinin hesablanması
metodologiyası
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2) məlumatların toplanması (qiymətlər üzərində müşahidə a p a rılm a s ı, 
məhsulların keyfıyyətindəki fərqlərin müəyyən edilməsi üçün m ə lu 
matların toplanması);

3) təmsilçi əmtəələrin və onların qiymətlərinin razılaşdırılması;
4) alıcılıq qabiliyyətinin qruplar üzrə paritetliyinin hesablanması.
İlkin qrupların və bunların hər birindən təmsilçi əmtəələrin seçilm əsi

ni həyata keçirmək məqsədilə paritetlik əldə etmək üçün istifadə o lu n a n  
metodologiya aşağıdakı iki əsas prinsipə əsaslanır: 1) ilkin qruplar ü z r ə  
təmsilçi əmtəələr dəstinin (məsələn, “sitrus bitkiləri” qrupu üçün ən ç o x  
yayılmış növü seçilməlidir) təmin olunması; 2) müqayisədə iştirak e d ə n  
bütün ölkələr üçün təmsilçi əmtəələr dəstinin təmin olunması. M üqay i
sənin aparılması üçün müəyyən edilən təmsilçi əmtəələr səbəti d ig ə r  
ölkələrə nisbətən (onları şərti olaraq “əyalət ölkələri” adlandıraq) b ə z i  
ölkələr (onları şərti olaraq “mərkəzi ölkələr” adlandıraq) üçün d a h a  
münasib olarsa, bu öz ifadəsini onlardakı qiymətlər arasındakı f ə rq in  
artmasında tapa bilər. Deməli, ÜDM-in fiziki həcmi göstəricilərinin 
müqayisəsini apararkən əmtəələr dəstini düzgün seçmək və ən e tib a r lı  
nəticə əldə etmək məqsədilə bütün iştirakçı ölkələr eyni vəziyyətdə  
olmalıdırlar.

Məhsullar hər bir ilkin qrup üçün aşağıdakı meyara uyğun o la 
raq seçilir:

1) Seçilən hər bir əmtəə qrup və milli istehlakın strukturu ü ç ü n  
təmsilçi olmalı, başqa sözlə, daxili bazar üçün səciyyəvi olm alıdır. 
Fikrimizi bir qədər də sadə şəkildə ifadə etsək o, istehlak üçün xarakterik, 
ticarət obyektlərində geniş təmsil olunmalı və təmsil etdiyi ə m tə ə  
qrupunda yüksək xüsusi çəkiyə malik olmalıdır;

2) Seçilən hər bir əmtəə digər ölkələrdəki analoqu ilə imkan daxilində 
ən yüksək səviyyədə müqayisə edilə bilən olmalıdır. Bu o, deməkdir k i ,  
əmtəələr növünə və modelinə görə düzgün müəyyən olunmalıdır. B u , 
bütün ölkələrin eyni əmtəələr üçün qiymətlər haqqında düzgün m əlum at 
hazırlanmasına zəmanət verir. Beləliklə, müqayisə aparılarkən məhsulla
rın keyfiyyət fərqləri aradan qaldırılmış olur.

Bu tələb keyfiyyət fərqlərini qarşılıqlı surətdə aradan qaldırdığına 
görə hər bir konkret şəraitdə onlar arasında kompromis axtarmaq lazım 
gəlir. Hər bir ölkə hər bir ilkin qrup üçün bir xarakterik təmsilçi əmtəə 
seçməlidir. Bu, ilkin qruplar üçün paritetliyin hesablanması qaydalarına 
uyğun olaraq onun (yəni ilkin qrupun) bütün iştirakçı ölkələr üçün 
bərabərhüquqlu təmsilçi olacağına zəmanət verir. Bu meyar çox vacibdir. 
Ona görə ki, təmsilçi əmtəələrdəki mümkün olan nisbi fərqlər qiymətlər
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arasındakı nisbətin artmasına, yaxud da azalmasına doğru aparır. Bu isə 
öz növbəsində məhsulların fiziki həcmindəki nisbətin dəyişməsinə -  
artmasına və ya azalmasına -  səbəb olur. Qiymətəmələeətirici əsas tex
niki-iqtisadi parametrlər göstərilməklə təmsilçi əmtəələrə'hərtərəfli xarak
teristika vermək üçün onlar təsvir olunur. Əmtəələrin təfərrüatı ilə təsvir 
olunması qiymətlər haqqında məlumatların toplanması ilə məşğul olan 
şəxslərə daxili bazarda təklif olunan əmtəələrin eyniləşdirilməsini həyata 
keçirməyə imkan verir. Əmtəələrin təsvir olunması aşağıdakı atributlar
dan ibarətdir: 1) əmtəənin kodu və adı; 2) əmtəənin ümumi təsviri (hazır
landığı yer, markası, modeli); 3) xüsusi cəhətləri — texniki parametrləri, 
əmtəəyə tam xarakteristika verilməsi (ölçüsü, çəkisi, həcmi, gücü, 
hazırlandığı əsas material və i.a.); 4) əmtəənin məqsədli təyinatı (onun 
tətbiq sahəsi, xüsusilə də maşın və avadanlıqlar üçün); 5) əmtəənin fotosu 
(lazım olduqda); 6) qiymətlərin təshih olunması üçün müşahidənin 
sənədləşdirilməsi; 7) qiymətlər üzərində aparılmış müşahidənin qeyd 
edilməsi üçün qrafa. Dünya bankı bu məqsəd üçün “SPD -  yanaşma” 
deyilən standartlaşdırılmış yanaşma qaydası işləyib hazırlamışdır. Bu 
standartlar təmsilçi əmtəələrin dünyanın müxtəlif regionları arasında 
müqayisə oluna bilən şəklə salınmasını təmin etməlidir.

Təmsilçi əmtəələrin siyahısı hazırlandıqdan sonra onların qiymətləri 
seçilməlidir. Bu əmtəələrin qiymətləri haqqında məlumat toplamaq üçün 
aşağıdakı mənbələrdən istifadə etmək olar: 1) Milli istehlak qiymətləri, 
topdansatış qiymətləri indekslərini hesablamaq üçün istifadə olunan 
materiallar. Bunlar müntəzəm olaraq əldə edilə bilən, ümummilli və 
təmsilçi məlumat olsalar da, ölkələr üzrə az müqayisə oluna biləndirlər; 
2) qiymətlərin müayinə olunması nəticəsində əldə olunan məlumatlar; 3) 
kataloqlar, preyskurantlar, internet.

Seçilmiş təmsilçi əmtəələrin qiymətlərini müəyyən edərkən BMT-nin 
beynəlxalq müqayisə proqramının əsas prinsipinə əməl olunmalıdır. Bu 
prinsip ondan ibarətdir ki, təmsilçi əmtəələrin qeyd olunan qiymətləri 
əmtəə qruplarının dəyəri haqqında məlumatlara, başqa sözlə, milli valyuta 
ilə milli hesablardakı əmtəə qruplarının həcmini qiymətləndirmək üçün 
istifadə olunan qiymətlərə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu o deməkdir ki:

1) Milli statistika orqanlarının istifadə etdikləri qiymətlər (istehsalçı 
və ya son istehlak qiymətləri, subsidiyaların daxil edilməsi, yaxud da 
edilməməsi və i.a.) təmsilçi əmtəələr və ÜDM-in istehsalına sərf olunan 
xərclərin tərkib hissələri üzrə eyni olmalıdır;

2) ölkənin bütün ərazisi üzrə orta qiymətlərdən istifadə olunmalıdır. 
Qiymətlər üzərində aparılmış müşahidə nəticəsində əldə edilmiş məlu
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matlara əsasən orta qiymətlər çəkili hesabı orta kəmiyyətin düsturundan 
istifadə olunmaqla hesablanmalıdır. Qiymətlər üzərində bir neçə rayonda, 
yaxud da müəyyən zaman kəsiyi ərzində müşahidə aparıldıqda, milli 
qiymətləri hesablamaq üçün onlar təshih olunmalıdır. Təshih olunmamış 
qiymətlərdən də istifadə edilməsi mümkündür. Lakin qeyd etmək lazım
dır ki, bu qiymətlərdən müşahidənin nəticələri ümummilli səviyyədə 
hesablanan orta illik qiymətlərə uyğun gəldikdə, yaxud da heç olmasa ya
xın olduqda istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Müqayisə olunan ölkələr 
üzrə qiymətlərdəki təhrifetmələr eyni olduqda da təshih olunmamış 
qiymətlərdən istifadə edilə bilər.

Qiymətlər üzərində müşahidə aparılmasını təşkil edərkən aşağı
dakılar nəzərə alınmalıdır:

1) Şəhər və kənd yerlərindəki qiymətlərdə olan fərqlər;
2) Müxtəlif ticarət obyektlərindəki (supermarketlər, ixtisaslaşdırılmış 

mağazalar və i.a.) qiymətlərdə olan fərqlər;
3) Qiymətlərin növləri (bazar qiymətləri, inzibati qaydada tənzim

lənən qiymət və tariflər və i.a.).
Qeyd etmək lazımdır ki, həyata keçirilən satış əməliyyatlarını əks 

etdirən qiymətlər qeydiyyata alınmalıdır. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir 
əmtəə (məsələn, yüngül minik maşını) üzrə preyskurant qiyməti dərc 
olunmuşdursa, lakin ticarət təşkilatı onu aşağı qiymətə satmışdırsa, onda 
həmin qiymət (satış qiyməti) preyskurant qiyməti deyil, istehlakçı tərə
findən ödənilmiş son qiymət hesab edilməlidir. Deməli, əmtəələr satın 
alınarkən alıcıların ödədikləri qiymətlər əsas götürülür. Bu, mebel və 
yüngül minik maşınları da daxil olmaqla bütün əmtəələrə aiddir. Qiymət
lərə vergilər də (əlavə dəyər vergisi və digər vergilər) daxil edilir. Ümumi 
qaydaya uyğun olaraq yenidən satış qiymətləri üzərində müşahidə 
aparılmamalıdır.

Hər hansı bir əmtəə üzrə həqiqəti əks etdirən orta qiyməti hesablamaq 
üçün aşağıdakı iki başlıca cəhəti nəzərə almaq lazımdır: 1) üzərində 
müşahidə aparılan qiymətlərin sayı; 2) ticarət obyektlərinin seçilməsi. 
Məlum olduğu kimi, müxtəlif ölkələrin və məhsulların özlərinin fərdi 
xüsusiy-yətlərində fərqlər vardır. Bu, zəruri sayda əmtəələrin qiymətləri 
üzərində müşahidə aparılmasını çətinləşdirir. Bununla əlaqədar olaraq 
yalnız bəzi ümumi qaydalardan danışmaq olar. Üzərində müşahidə 
aparılan qiymətlərin sayı iki meyarın təsiri ilə fərqlənə bilər. Bunlardan 
biri məhsulların qiymətlərinin dispersiyasının kəmiyyəti, digəri isə 
üzərində müşahidə aparılacaq məhsulun mövcud olmasıdır.

Aydın məsələsidir ki, tənzimlənən qiymətlər (məsələn, nəqliyyatda
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gediş haqqına dair dövlət tarifləri) üzərində bir müşahidə aparılması ilə 
kifayətlənmək olar. Qiymətlərin dispersiyası (qiymətlərin ölkə ərazisi və 
ticarət obyektlərinin tiplərinə, ilin vaxtına görə fərqlənməsi) böyük olduq
da daha çox müşahidə aparmaq lazımdır. Ölkənin bütün ərazisində isteh- 
lak olunan məhsullar üzrə də çoxsaylı müşahidə aparılmalıdır. Əksinə, 
ölkədə nadir hallarda istehlak olunan məhsulların qiymətləri üzərində az 
sayda müşahidə aparmaq lazımdır.

AQP-nin müəyyən edilməsi məqsədilə qiymətlərin qeydiyyatını 
aparmaq üçün ticarət obyektlərinin seçilməsinə milli statistika xidməti 
orqanları məsuliyyət daşıyırlar. Bu seçim istehlakm strukturuna və ticarət 
obyektlərinin tipinə uyğun olaraq aparılmalıdır. Ticarət obyektləri 
aşağıdakı tiplərə bölünür: 1) universal mağazalar: 2) super və hiper 
marketlər; 3) kiçik topdansatış ticarəti mağazaları; 4) ixtisaslaşdırılmış 
mağazalar; 5) bazarda köşklər və sıralar; 6) xüsusi bölməyə xidmətin 
təklif olunması; 7) dövlət bölməsinə xidmətin təklif olunması.

Hər bir məhsul (məsələn, kartof) həm bazarda, həm supermarketdə. 
həm də ixtisaslaşdırılmış mağazalarda öz adını saxlayır. Məsələn, adları 
çəkilən ticarət obyektlərinin hamısında “kartof kartof deməkdir”, yaxud 
da “çörək çörək deməkdir”. Bunların ayrı cür adları yoxdur və onların 
keyfiyyətinin eyni olması haqqında insanlarda aldadıcı təsəvvür 
formalaşa bilər. Əslində isə bu məhsulların harada satılmasından asılı 
olmayaraq onların keyfiyyətində kəskin fərqlər ola bilər və olur. Ona görə 
də ticarət şəbəkəsində fəaliyyət göstərən müxtəlif mağazalarda konkret 
məhsul növlərinin satışındakı faktiki strukturu nəzərə almaqla qiymətləri 
qeydiyyatdan keçirmək lazımdır. Məsələn, müşahidə aparılan qiymətlərin 
sayı 20-ə bərabərdirsə və məlumata görə satışın 50%-i supermarketlər in, 
40%-i ixtisaslaşdırılmış mağazaların, 10 %-i isə bazarın payına düşürsə, 
onda supermarketdə 10, ixtisaslaşdırılmış mağazalarda 8, bazarda isə 2 
müşahidə aparılmalıdır. Bu zaman məhsulun orta qiyməti real gerçəkliyi 
əks etdirəcəkdir.

13.3. Xüsusi hallarda təmsilçi əmtəələrin siyahısının işlənib 
hazırlanması və onların qiymətləndirilməsi

Yuxarıda nəzərdən keçirilən qaydalardan həm istehlak, həm də 
investisiya əmtəələrinin müqayisə olunmasını təşkil etmək üçün istifadə 
edilə bilər. Lakin tikinti, mənzil xidməti və qeyri-bazar xidmətləri kimi 
mürəkkəb sahələr mövcuddur ki, bu sahələrdə xüsusi metodlardan 
istifadə olunmalıdır. Belə ki, BMT-nin beynəlxalq müqayisə proqramında
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ümumi yığımın bir hissəsi olan tikinti işlərinin həcmini müqayisə etm ək 
üçün “standart tikinti” metodundan istifadə edilir. Bu metodun m a
hiyyəti ondan ibarətdir ki, qiymətlər müqayisə edilərkən konkret tikinti 
obyektləri deyil, “şərti təmsilçi tikinti obyektləri” götürülməlidir. Ona 
görə ki, tikinti sahəsində də hər bir ölkənin milli xüsusiyyətlərində, yaxud 
da millətin adət-ənənələrində kəskin fərqlər vardır. Bunlar ölkələrin 
yerləşdikləri ərazilərin iqlim şəraiti, habelə onların coğrafi mövqeləri ilə 
əlaqədardır. Bu isə real obyektlərin içərisindən seçim aparılmasını 
çətinləşdirir. Odur ki, hər bir standart tikinti obyekti üçün onun yerinə 
yetirilməsi mərhələləri üzrə normativlərə uyğun olaraq bütün işlərin 
siyahısı tərtib edilir. Tikinti obyektlərinin dəyərini qiymətləndirmək üçün 
hər bir iş və avadanlıq növü üzrə hər hansı bir ilin milli qiymətlərini 
seçmək lazımdır. Əslində məsələ belə həll olunur ki, şərti tikinti 
obyekti həmin ölkədə ucaldılsa idi neçəyə başa gələrdi? Beləliklə, 
milli valyuta ilə işin fiziki həcminin smeta dəyəri hesablanır.

BMT-nin beynəlxalq müqayisə proqramı beynəlxalq və milli statistika 
xidmətlərinin, tanınmış alimlərin iştirakı ilə 30 ildən artıq bir müddətdə 
həyata keçirilməsinə baxmayaraq bir çox metodoloji problemlər tam həll 
edilməmiş olaraq qalır. Bu, hər şeydən əw əl qeyri-bazar xidmətlərinin 
göstərildiyi sahələrə aiddir. Çünki alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinin 
ənənəvi metodla hesablanması mümkün deyildir. Bu, onunla əlaqədardır 
ki, bəzi xidmətlər pulsuz göstərildiyinə görə onların qiymətləri haqqmda 
informasiya əldə etmək mümkün olmur. Məsələn, bəzi ölkələrdə mənzil 
təsərrüfatı kimi çox mürəkkəb bir sahədə göstərilən xidmətlərin müqabi
lində həyata keçirilən ödənişlərin qiymətləri haqqmda məlumat əldə etmək 
demək olar ki, qeyri-mümkündür. Bununla əlaqədar olaraq həmin sahə 
üzrə alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi dolayı metodla hesablanır.

Fərdi və kollektiv xarakter daşıyan (ümumi idarəetmə, ölkənin müda
fiəsi, elm) qeyri-bazar xidmətlərini müqayisə etmək üçün istifadə olunan 
dolayı metodlardan biri yenidən qiymətləndirmədir. Bu metodun 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu xidmətlərin istehsalına çəkilən xərclər 
(aralıq istehlak, əməyin ödənilməsi, əsas kapitalın istehlakı) “referativ 
qiymət indeksi”nə uyğun olaraq yenidən qiymətləndirilir. Müqayisəet- 
mənin başqa bir dolayı metodu fiziki göstəricilərdən istifadə olunmasıdır. 
Bunlara tibbi xidmətdə çarpayı-günlərin sayını, mənzil-kommunal təsər
rüfatında faydalı sahəni (m2) misal göstərmək olar. Müəyyən təmsilçi 
vəzifəsini yerinə yetirən göstəricilərin seçilməsi əsasında müvafiq qeyri- 
bazar xidmətlərinin fiziki həcmi indeksləri hesablanır. Sonra isə milli 
valyuta ilə hesablanmış dəyərin həcmini müəyyən edilmiş fiziki həcm
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indeksinə bölməklə alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi hesablanır.
Beynəlxalq müqayisələrdə əmtəələrin keyfıyyətindəki fərqlərin nəzə

rə alınması çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Müqayisədə sosial-iqtisadi 
inkişaf səviyyəsinə görə fərqlənən ölkələr iştirak etdikdə bu, xüsusilə 
vacibdir. Əmtəələr bir-birinə tam oxşar olmadıqda qiymətlərin təshih 
edilməsi zəruridir. Qiymətlər aşağıdakı yollarla təshih oluna bilər.

1) qiymətlərin sadə yolla təshih olunması. Bu o deməkdir ki, müxtəlif 
ölçülü satınalmaların, müxtəlif ölçülü bağlamaların qiymətləri ümumi bir 
vahidə (məsələn, parçanın 1 m2-nin qiyməti, 1 kq-ın və ya 1 litrin qiyməti 
və i.a.) çevrilir. Burada əksəriyyət hallarda müqayisə aparılmasına nail 
olmaq üçün ümumi ölçü vahidinə çevirmə aparmaq mümkündür.

2) qiymətlərin bir parametr üzrə təshih olunması. Burada bir əsas 
qiymətəmələgətirici texniki parametrə malik mürəkkəb məmumatların 
(soyuducuların tutumu, kömürün, qazın istilikvermə qabiliyyəti və i.a.) 
qiymətlərinin təshih olunması nəzərdə tutulur. Burada da əksəriyyət 
hallarda müqayisə aparılmasına nail olmaq üçün ümumi ölçü vahidinə 
çevirmə mümkündür;

3) Çoxamilli asılılıq olduqda qiymətlərin təshih olunması. Bu üsuldan 
qiymətəmələgətirici parametrlər birdən çox olduqda (məsələn, çəki, güc, 
ölçü, həcm, yükqaldırma qabiliyyəti və i.a.) istifadə olunur. Əksəriyyət 
hallarda çoxamilli asılılıq “Maşın və avadanlıqlar” qrupunun payına dü
şür. Belə bir şəraitdə məsələni reqressiya təhlilinin köməyilə həll etmək 
olar. Bu, həm kəmiyyət, həm də xalis keyfiyyət (avtomobildə rahatlıq 
şəraiti, qida məhsullarının təzə olması) əlamətlərinə aiddir.

Reqressiv təhlilin köməyilə bütün hallarda qiymətlərin təshih olun
ması zamanı səmərəli, lakin xeyli informasiya tələb edən metodda 
aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

1) qrupların bir çoxunda əmtəələr haqqında zəruri məlumatlar 
(onların qiymətləri, texniki parametrləri1 və s.) olmur;

2) kəmiyyətcə bilavasitə ölçülməsi mümkün olmayan parametrlərin 
qiymətləndirilməsini aparmaq lazımdır;

3) reqressiya formalarının seçilməsi xeyli dərəcədə subyektiv 
xarakter daşıyır;

4) bir ölkə və ya ölkələr qrupu üzrə olan məlumatların digər ölkələrin 
məlumatları ilə müqayisəsinin reqressiv təhlili nəticəsində əldə edilmiş 
məlumatlara qiymətlərin strukturunda və qiymətəmələgətirici əlaqələrin 
formalarındakı müxtəliflik nəzərə alınmaqla müəyyən düzəlişlər edilmə-

1 Parametr -  har hansı bir hadisənin bu və ya digər xassəsini göstərən kəmiyyətdir.
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lidir. Odur ki, beynəlxalq miqyasda müqayisə ilk növbədə bir-birinə 
oxşar ölkələr arasında aparılmalıdır.

Belə bir cəhəti xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, təmsilçi əmtəələrin 
hamısının bütün ölkələr tərəfindən qiymətləndirilməsinə və “hər bir 
ölkənin digər bir ölkə ilə” ikitərəfli müqayisə olunması prinsipinə əmə! 
edilməsinə ehtiyac yoxdur. Təmsilçi əmtəələrin siyahısı hər bir ölkədə 
onlardan bəzilərinin qiymətləndirilməsini təmin etməlidir. Bu, alıcılıq 
qabiliyyətinin paritetliyi haqqında tam məlumat əldə edilməsinə imkan 
verir. Məsələn, tutaq ki, altı müxtəlif ölkə götürülmüşdür. Bunlardan 1-ci 
ölkə inkişaf etmiş, 2-ci ölkə zəif inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxildir və 
i.a. Təmsilçi əmtəələrin siyahısına hər bir ölkə üçün qiymətlərin qismən 
uyğun gəldiyi əmtəələr daxil edilməlidir. Bu vəziyyəti 13.1 cədvəlindəki 
məlumatlardan aydm görmək olar.1

Cədvəl 13.1

Məhsullar/ölkələr Ölkə 1 Ölkə 2 Ölkə 3 Ölkə 4 Ölkə 5 Ölkə 6
Lap yüksək  
keyfiyyət

qiymət* qiymət

Yüksək keyfiyyət qiymət*
Ortadan yuxarı 
keyfiyyət

qiymət qiymət* qiymət

Ortadan aşağı 
keyfiyyət

qiymət* qiymət

Aşağı keyfiyyət qiymət qiymət
*

qiymət

Lap aşağı keyfiyyət qiymət qiymət
*

* -  ölkə üçün təmsilçi əmtəəni göstərir.

Beləliklə, 13.1 cədvəlindən göründüyü kimi, hər bir ölkə özünə oxşar 
ölkə ilə (1-ci ölkə 2-ölkə ilə, 2-ci ölkə 3-cü ölkə ilə, 3-cü ölkə 4-cü ölkə 
ilə) müqayisə olunur və müqayisə edilən məhsulların seçilməsi xeyli 
asanlaşır.

13.4. Alıcılıq qabiliyyəti paritetliyinin hesablanması metodları

Müqayisənin nəticələri bir sıra tələblərə cavab verməlidir. Xarici 
iqtisadi ədəbiyyatda onları indekslərin hesablanması üçün testlər 
adlandırırlar. Bunlar aşağıdakılardır:

1 Mənbə: “Экономическая статистика» M., ИНФРА -  M, 2007,
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1) alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyini hesablamaq üçün istifadə edilən 
“çəkilər” öyrənilən bütün ölkələr üzrə müvafiq göstəricilərin və qiymət
lərin strukturundakı xüsusiyyətləri kifayət qədər əks etdirməlidir. Bu, bir 
çox hallarda iki ölkə üzrə müvafiq göstəricilərin müqayisəsinin nəticə
lərinin üçüncü ölkənin məlumatlarından asılı olması kimi başa düşülür;

2) alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinin hesablanması nəticəsində əldə 
olunan göstərici seçilmiş müqayisə bazasından (müqayisə üçün baza kimi 
götürülən ölkə, baza “çəkiləri” və i.a.) asılı olmamalıdır.

Bu tələblərə əməl olunmadıqda müqayisənin nəticələri xeyli dərəcədə 
“çəkilərin” düzgün seçilməsindən asılı olur ki, bu da əldə olunan məlu
matların bir qədər ixtiyari olmasına gətirib çıxarır. Bunun beynəlxalq 
təcrübədə çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki o, dövrlərarası müqayisəyə 
nisbətən müəyyən üstünlüklərə malikdir. Qrupdakı heç bir ölkə birinci, 
yaxud da seçilmiş baza kimi təbii statusa malik olmur. Çünki hər hansı 
bir ölkənin bazis ölkə kimi götürülməsi üçün heç bir əsaslandırılmış 
səbəb yoxdur. Digər tərəfdən, beynəlxalq miqyasda bazanın seçilməsi son 
nəticələrə çox böyük təsir göstərir. Bu ölkələr üzrə məhsulların qiymət
lərində və həcmində kəskin fərqlər olur.

3) Alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi həm ümumi göstərici kimi, həm 
də onun tərkib ünsürləri üzrə elə hesablanmalıdır ki, o, bütün tələblərə 
cavab versin. Buna iqtisadi ədəbiyyatda hadisənin daxili tərkib hissə
ləri arasında uyğunlaşdırma deyilir. Bu tələb yerinə yetirilmədikdə 
hadisənin tərkib hissələri arasında müəyyən uyğunsuzluqlar əmələ gəlir. 
Məsələn, müqayisə olunan valyutada “A” ölkəsi göstəricisinin bütün 
tərkib hissələri “B” ölkəsi göstəricisinin tərkib hissələrindən böyük ola 
bilər. Lakin başqa bir variantda bütövlükdə “B” ölkəsinin göstəricisinin 
“A” ölkəsinin göstəricisindən böyük olması da mümkündür.

Yuxanda göstərilən bir sıra tələblərin aralarında müəyyən məntiqi 
ziddiyyətlər olur. Məsələn, tranzitlik və xarakterlilik arasındakı ziddiyyət 
ondan ibarətdir ki, birinci tələbi yerinə yetirmək üçün vahid çəki və 
qiymətlər, ikinci tələbin təmin edilməsi üçün isə ideal halda iki ölkə 
cütlüyü üçün xüsusi çəkilərdən istifadə olunması nəzərdə tutulur. Ona 
görə də hər hansı bir çoxtərəfli müqayisə apararkən yalnız bu tələbləri 
yerinə yetirməklə kompromisə nail olmaq mümkündür. Bu məqsədlə 
həndəsi orta indeksin aşağıdakı düsturundan istifadə edilə bilər:

m
PPP (A/B) = [ П р р р / А / В ) ] 1/m; i = 1,2,..., m!-/

Burada: PPP (A/B) -  “A” ölkəsinin “B” ölkəsinə nisbətən qrup üzrə 
orta qiymət indeksi;
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РРР (A/В) -  “A” ölkəsinin “В” ölkəsinə nisbətən fərdi qiymət 
indeksləri; m -  qrupda olan təmsilçi əmtəələrin sayı deməkdir.

Burada həndəsi orta indeksin düsturunun seçilməsi qeyri-rəsmi ana
litik təsəvvürlərlə əlaqədardır. Bu düsturdan istifadə olunması fərdi məh
sulların çəkiləri haqqında müqayisə edilə bilən etibarlı informasiyaların 
olmaması ilə izah edilir. Lakin Avrostatm müqayisələrində məhsulların 
təmsilçiliyi nəzərə almır. Alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi ilkin qruplar 
səviyyəsində şərti çəkilərlə (təmsilçi əmtəələr üçün bu vahidə, qeyri- 
təmsilçi əmtəələr üçün 0 (sıfra) bərabərdir) hesablanır. Hər hansı bir 
ölkənin (“A” və “B” ölkələri) valyutaları arasında alıcılıq qabiliyyətinin 
paritetliyi Paaşe və Laspeyres indeksləri düsturlarından istifadə olun
maqla müəyyən edilə bilər. Paaşe düsturu ilə alıcılıq qabiliyyətinin 
paritetliyi aşağıdakı kimi hesablanır:

PM 1,  IX .-a , IX ______ IX
IX . -a  ' L w j ( p j P b )  ’Z w j p p p i A / B )

Burada: Pa, Qa, Рь və Qb -  “A” və “B” ölkələrində əmtəələrin 
qiymətləri və miqdarı; Wa və Wb -  “A” və “B” ölkələrində milli valyuta 
ilə əmtəə qruplarının dəyərlə kəmiyyəti (həcmi) deməkdir.

AQP Laspeyres düsturu ilə aşağıdakı kimi hesablanır:

Г.ЛШЧ- I . P .  &  _ ' L W > - ( P J P , . ) S L W b - P P P ( A I B '>L(A/Bbs^ ;— ı*i----- y w ,—
Adətən Paaşe və Laspeyres indekslərinin qiymətləri arasında kəskin 

fərq olur. Bu, onunla izah edilir ki, ölkələr üzrə məhsulların qiymətləri və 
həcmi arasında mənfi korrelyasiya meyilləri -  Gerşenkron səmərəsi 
müşahidə olunur. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədəki 
institusional vahidlər digər ölkələrdəkinə nisbətən ucuz olan məhsul və 
xidmətlərdən daha çox satın alırlar. Paaşe və Laspeyres indeksləri 
arasında çox böyük kənarlaşmanın olduğunu nəzərə alsaq beynəlxalq 
qoşa müqayisələrdə rəsmi nəticə kimi Fişer indeksindən istifadə olunur. 
Bu indeks Paaşe və Laspeyres indekslərindən həndəsi orta kəmiyyət kimi 
aşağıdakı düsturla hesablanır:

F = JPxL
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13.5. Valyutaların alıcılıq qabiliyyəti və ümumi daxili məhsulun 
müqayisəsindən əldə olunan nəticələrdən təcrübədə istifadə edilməsi

BMT, Dünya bankı, BVF, İİƏT və Avropa İttifaqı, ayrı-ayrı ölkələrin 
milli hökumətləri, habelə elmi-tədqiqat müəssisələri beynəlxalq müqayisə 
proqramından geniş istifadə edirlər.

Burada qarşıya qoyulan ən mühüm məqsədlərdən aşağıdakıları qeyd 
etmək olar:

1) ölkənin ümumi iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və xalqın rifah halının 
qiymətləndirilməsi;

2) milli iqtisadiyyatların səmərəliliyinin aşkara çıxarılması və 
müqayisə edilməsi;

3) ölkələrin iqtisadi və hərbi potensialının müqayisə olunması;
4) ölkələrin maliyyə imkanlarının (beynəlxalq təşkilatların 

büdcələrinə üzvlük haqqının ödənilməsi imkanları) təhlili;
5) inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrə edəcəkləri 

yardımın həcminin əsaslandırılması;
6) bazarlardakı mövcud konyunkturanın (bazarların tutumunun) 

təhlili;
7) qiymətlərin səviyyəsinin beynəlxalq müqayisəsi;
8) beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın öyrənilməsi;
9) iqtisadi nəzəriyyələrin (inkişaf modellərinin) işlənib hazırlanması.
İqtisadi təhlil zamanı bir sıra vəzifələr yerinə yetirilərkən valyutalar

arasındakı məzənnələrə əsasən müəyyən olunan göstəriciyə nisbətən 
alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi əsasında müəyyən edilən ÜDM (və onun 
tərkib hissələri) göstəricisinə üstünlük verilir. Məsələn, ölkələrin 
inkişafına dair ümumi indeksi hesablamaq üçün istifadə olunan üç əsas 
göstəricidən biri BMT-nin inkişaf layihəsində (BMT-nin İL, UNDP) 
nəzərdə tutulan əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM göstəricisidir. Bu 
göstərici BMT-nin beynəlxalq müqayisə proqramına əsasən baza 
tədqiqatları yolu ilə hesablanır. İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı 
(İİƏT) və Avropa İttifaqı (Aİ) müntəzəm olaraq Beynəlxalq müqayisə 
proqramının (BMP) nəticələrini milli hesablar sisteminin tərkib hissəsi 
kimi dərc edirlər. Avropa İttifaqında bu məlumatdan inzibati məqsədlər 
üçün istifadə olunur. Buna Aİ çərçivəsində inkişaf səviyyəsi nisbətən 
aşağı olan ölkələrə maliyyə yardımı edilərkən istifadə olunan regional 
real ÜDM göstəricisindən istifadə edildiyini misal göstərmək olar. Başqa 
sözlə, Aİ çərçivəsində nisbətən zəif inkişaf etmiş regionlar müəyyən 
edilərkən alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi əsasında hesablanan hər nəfərə
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düşən regional real ÜDM-in kəmiyyəti nəzərə alınır. BMT-ə üzvlük 
haqqının ödənilməsi, yaxud da Dünya bankının ssudalar üzrə güzəştli faiz 
dərəcələrinin müəyyən olunmasında hələlik beynəlxalq müqayisə proqra
mının nəticələrindən istifadə edilmir. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir 
ki, beynəlxalq müqayisə proqramının göstəriciləri adətən bir neçə il sonra 
dərc olunur və BMT-nin və Dünya bankının maraq dairəsində olan bütün 
ölkələri əhatə etmir. BMT-nin Statistika komissiyasının axırıncı sessi
yalarında hazırda beynəlxalq müqayisə proqramının nəticələrindən yalnız 
analitik məqsədlər üçün istifadə olunmasının məqsədəuyğun olduğu qeyd 
edilmişdir.

Yuxarıda nəzərdən keçirilən misallar ölkələrin milli valyutaları ara
sındakı məzənnələr, yaxud da milli qiymətlər nəzərə alınmaqla aparılan 
müqayisəyə nisbətən beynəlxalq müqayisə proqramının köməyilə aparı
lan müqayisənin üstünlüyə malik olduğunu göstərir. Lakin qeyd etmək 
lazımdır ki, yuxarıda göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bey
nəlxalq müqayisə proqramından istifadə olunması öz-özünə baş verə 
bilməz. Hər bir konkret şəraitdə qarşıda duran vəzifələri həll etmək üçün 
beynəlxalq müqayisə proqramının məlumatlarından dəqiqliklə istifadə 
olunması yollarını axtarıb tapmaq lazımdır. Beynəlxalq aktivlərin və 
öhdəliklərin, xarici iqtisadi əməliyyatların müqayisəsini apararkən bey
nəlxalq müqayisə proqramının məlumatlarından deyil, valyutaların bir- 
birinə dəyişdirilməsi məzənnələrindən istifadə edilməsi daha məqsədə
uyğundur. Bəzi məsələlərdə (məsələn, ayrı-ayrı ölkələr üzrə yığım 
normaları müqayisə olunduqda) hətta beynəlxalq qiymətlərdən deyil, 
milli qiymətlərdən istifadə edilməsi daha münasibdir. Çünki bu göstərici 
istehsalın gələcəkdə artırılması üçün ölkənin malik olduğu məhsuldan 
istifadə dərəcəsini özündə əks etdirir və onun müqayisə edilməsi alıcılıq 
qabiliyyətinin paritetliyi ilə əlaqədar deyildir.

Məlum olduğu kimi, BMT-nin beynəlxalq müqayisə proqramı ilk 
növbədə ÜDM və onun tərkib hissələrinin müqayisə edilməsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Müqayisənin gedişində əldə olunan valyutaların 
alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyi (AQP, purchasing power parity, PPP) 
müəyyən dərəcədə köməkçi xarakter daşıyır. Odur ki, onların tətbiq 
dairəsi makroiqtisadi göstəricilərin və nəticələrin iqtisadi təhlili beynəl
xalq çərçivədən kənara çıxdıqda hər bir konkret halda xüsusi təhlil 
obyekti olmalıdır. Bu, xüsusilə bazar iqtisadiyyatında olmayan ölkələrə 
aiddir. Alıcılıq qabiliyyətinin valyutaların dəyişdirilməsi məzənnəsinə 
olan nisbəti kimi hesablanan göstərici “qiymətlərin səviyyəsinin 
müqayisəsi” adlanır. Bu göstərici hər hansı bir ölkədə əmtəə və
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xidmətlərin orta qiymətləri mövcud dəyişdirmə məzənnəsi ilə başqa bir 
ölkənin valyutasına çevrildikdə həmin ölkədəki qiymətdən nə qədər 
yüksək və ya aşağı olduğunu göstərir. Bu göstəricidən ölkələri əmtəə və 
xidmətlərin milli qiymətlərinin “ucuz” və “baha” olduğu ölkələrə 
bölərkən istifadə edilir. Bu təsnifatdan turistlər daha çox istifadə edirlər. 
Belə bir qanunauyğunluq aşkara çıxarılmışdır ki, hansı ölkədə əhalinin 
hər nəfərinə düşən ÜDM daha çoxdursa miüi qiymətlərin səviyyəsi də 
bir o qədər yüksək olur. Müəyyən zaman kəsiyində milli qiymətlərin 
kəskin surətdə dəyişməsi ölkənin beynəlxalq bazarlarda mövqeyinin 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi deməkdir.

İqtisadi təhlildə “qiymətlərin nisbi səviyyəsi” göstəricisindən də isti
fadə olunur. Bu göstərici ayrı-ayrı ÜDM kateqoriyaları üçün alıcılıq qabi
liyyəti paritetliyinin bütövlükdə ÜDM üçün ümumi alıcılıq qabiliyyətinin 
paritetliyinə olan nisbəti kimi hesablanır. Bu göstərici, məsələn, istehlak 
əmtəələrinin istehsal avadanlıqlarına nisbətən ucuz olduğu ölkələri müəy
yən etməyə imkan verir.

Beynəlxalq müqayisələr çoxcəhətli olduğuna görə istifadə olunan me
todlardan heç biri müqayisəli təhlili tam əhatə edə bilməz. Onların hər 
biri müəyyən şərtiliyə malikdir, iqtisadi fəaliyyətin ayrı-ayrı tərəflərini 
əks etdirir və mütləq dəqiqliyə malik ola bilməz. Ona görə də müasir 
ekspertlərin əksəriyyəti belə bir fikrə tərəfdar çıxırlar ki, universal metod 
yoxdur və müxtəlif məqsədlər üçün müxtəlif metodlardan istifadə etmək 
lazımdır. Bu, müqayisəli təhlil üçün bir-birini qarşılıqlı surətdə tamam
layan məlumatların əldə edilməsinə imkan verə bilər. Məsələn Avrostat 
və İİƏT çərçivəsində müqayisələrdə (Eurostat -  OECDPPP proqramme) 
aşağıdakı iki metoddan istifadə edilməsi qərara alınmışdır.

Bunlardan biri Giri-Kamisa, digəri isə EKŞ metodu adlanır.1
Çoxtərəfli müqayisəni apardıqda isə beynəlxalq qiymətlərin strukturu 

metodundan istifadə olunması daha səmərəli ola bilər. Bu, strukturunun 
əhəmiyətli dərəcədə təbii-coğrafi şəraitdən asılı olduğu sahələrin

BMT-nin beynəlxalq müqayisə proqramında Giri-Kamisa metodunun müxtəlif modifika- 
siyalarından istifadə edilir. Bu metoda görə beynəlxalq orta qiymətlər milli qiymətlərdən 
çəkili hesabi orta kəmiyyət kimi (çəki kimi, ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal və ya istehlak olunmuş 
məhsulların fiziki həcmi götürülür) hesablanır. Bu zaman milli qiymətlər alıcılıq 
qabiliyyətinin paritetliyinin köməyilə şərti beynəlxalq valyutaya çevrilir. Bu metoddan 
istifadə olunması ideyası İrlandiya statistiki R.Giri tərəfindən təklif olunmuş, riyazi yolla 
hesablanması üsulu isə Livan alimi S.Kamis tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. EKŞ 
abbreviaturası Macarıstan statistikləri O.Eletta və P.Keveşin, habelə Polşa statistiki B.Şultsun 
soyadlarının baş hərflərindən əmələ gəlmişdir. EKŞ-ə metodundan məhsulların fiziki həcmi 
müqayisə olunarkən istifadə edilir.
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(məsələn, kənd təsərrüfatı) göstəriciləri üçün xüsusilə vacibdir. Bundan 
başqa, beynəlxalq qiymətlərin strukturu metodundan istifadə olunması 
göstəricilərin mütləq səviyyəsi, strukturu və aralarındakı qarşılıqlı əlaqə
lərin təmin edilməsinə imkan verir. Beynəlxalq qiymətlərin strukturu me
todundan regionlar və bir neçə ölkə qrupları üzrə müqayisə aparılmasında 
da istifadə oluna bilər. Bu məqsədlə Giri-Kamisa metoduna nisbətən 
beynəlxalq qiymətlərin strukturu metodu üstünlüyə malikdir. Məsələn, 
İİƏT tərəfindən aparılan müqayisələrdə fiziki həcmləri müqayisə etmək 
üçün EKŞ-e, strukturları müqayisə etmək üçün isə Giri-Kamisa me
todundan istifadə olunur.

Bir-birindən fərqlənən alternativ qiymətləndirmələrin mövcudluğu 
beynəlxalq müqayisə təcrübəsi üçün səciyyəvidir. Hətta ölkələrin rəsmi 
statistika orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən aparılan müqa
yisələrin nəticələri istifadə edilən metodlardan, müqayisə olunan ölkələrin 
sayından və digər amillərdən asılı olaraq bir-birindən fərqlənir. Ona görə 
də hər bir konkret halda müxtəlif müqayisələrin nəticələrindəki kəskin 
kənarlaşmaların səbəbləri (təmsilçi əmtəələrin siyahısındakı müxtəliflik, 
metodoloji xüsusiyyətlər, ilkin məlumatların yenidən nəzərdən keçiril
məsi və i.a.) göstərilir.

Nəticə

- Beynəlxalq miqyasda ölkələr üzrə bir çox makroiqtisadi 
göstəricilərin müqayisəsinin zəruriliyi onların arasındakı iqtisadi 
əməkdaşlığın geniş miqyas alması ilə əlaqədardır;

- Makroiqtisadi göstəricilərin beynəlxalq müqayisəsi bir sıra 
problemlərin həll edilməsini tələb edir. Bunlardan biri və ən başlıcası 
alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinin həll edilməsidir;

- Hamı tərəfidən qəbul olunan müqayisə BMT çərçivəsində -  BMT- 
nin beynəlxalq müyqayisə proqramıdır. Bu proqram 1960-cı illərin 
axırlarında hazırlanmışdır və mərhələlər üzrə həyata keçirilir;

- Ölkələr arasında müqayisə aparılarkən ÜDM çoxsaylı eynitipli 
əmtəə qruplarına bölünür. Hər qrupdan zəruri sayda əmtəələr seçilir ki. 
bunlara da “qrupu təmsil edən əmtəələr” deyiliir;

- qrupun tərkibindən qiymətlərin öyrənilməsi üçün bəzi məhsullar 
seçilir və dörd mərhələdən keçən prosesdə lazımi məlumatlar toplanır. Bu 
zaman müxtəlif meyarlardan istifadə olunur;

- seçilmiş təmsilçi əmtəələrin qiymətlərini müəyyən edərkən BMT- 
nin beynəlxalq müqayisə proqramının əsas prinsipinə əməl olunmalıdır;
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- üzərində müşahidə aparılan qiymətlərin sayı iki meyarın təsiri ilə 
fərqlənə bilər. Bunlardan biri məhsulların qiymətlərinin dispersiyasının 
kəmiyyəti, digəri isə üzərində müşahidə aparılacaq məhsulun mövcud
luğudur.

- alıcılıq qabiliyytinin paritetliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə 
qiymətlərin qeydiyyatım aparmaq üçün ticarət obyektlərinin seçilməsinə 
milli statistika xidməti orqanları məsuliyyət daşıyırlar;

- iqtisadiyyatda tikinti, mənzil xidməti və qeyri-bazar xidmətləri kimi 
mürəkkəb sahələr də mövcudur. Bu sahələrdə xüsusi metodlardan istifadə 
edilməlidir;

-beynəlxalq müqayisədə əmtəələrin keyfıyyətindəki fərqlərin nəzərə 
alınması çox böyük əhəmiyyətə malikdir;

- müqayisənin nəticələri bir sıra tələblərə cavab verməlidir. Bunları 
xarici iqtisadi ədəbiyyatda testlər adlandırırlar;

- Paaşe və Laspeyres indekslərinin qiymətləri arasında kəskin fərq 
olur. Bu, Gerşenqron səmərəsi ilə izah olunur;

- Paaşe və Laspeyres indeksləri arasında çox böyük kənarlaşma 
olduğuna görə beynəlxalq qoşa müqayisələrdə Fişer indeksindən istifadə 
edilir;

-iqtisadi təhlildə “qiymətlərin nisbi səviyyəsi” göstəricisindən istifadə 
edilir;

-aralarında intensiv iqtisadi əlaqələrin olduğu, BƏB-də fəal iştirak 
edən və təxminən eyni sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik olan və 
əlaqələrin zəif olduğu və sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrində, istehsalın, 
istehlakın və qiymətlərin strukturunda çox böyük fərqin olduğu dövlətlər 
üzrə müqayisə apardıqda müxtəlif metodlardan istifadə olunur.

Təhlil Uçün suallar

- Beynəlxalq miqyasda müqayisənin aparılmasına marağın artması nə 
ilə əlaqədardır;

- Makroiqtisadi dəyər göstəricilərinin beynəlxalq müqayisəsinin apa
rılması hansı problemlərin həll olunmasını tələb edir;

- Milli valyuta ilə ifadə olunan göstəricilərin müqayisə olunan vahid 
valyutaya çevrilməsi nə vaxtdan həyata keçirilir;

- alıcılıq qabiliyyətinin paritetliyinin (AQP) hesablanmasının ümumi 
sxemi necədir;

- BMT-nin Beynəlxalq müqayisə proqramı nə vaxt və hansı orqan 
tərəfindən hazırlanmışdır. Bu proqramın reallaşdırılmasının maliyyələş
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dirilməsində hansı beynəlxalq maliyyə və iqtisadi təşkilatlar daha fəal 
iştirak edir;

- BMT-nin beynəlxalq müqayisə proqramı necə həyata keçirilir:
-ÜDM-ə sərf olunan xərcləri necə xırdalamaq olar;
- təmsilçi əmtəələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsi üçün aparılan 

işləri hansı mərhələlərə bölmək olar;
- Məhsullar seçilərkən hansı meyarlardan istifadə edilir;
- Əmtəələrin təsvir olunması hansı atributlardan ibarətir;
- Təmsilçi əmtəələrin qiymətləri haqqında hansı mənbələrdən 

məlumat toplamaq olar;
- Seçilmiş təmsilçi əmtəələrin qiymətlərini müəyyn etmək üçün hansı 

prinsipə əməl olunmalıdır;
- Qiymətlər üzərində müşahidə apararkən nələri nəzərə almaq 

lazımdır;
- Ticarət obyektləri hansı tiplərə bölünür:
- Tikinti obyektlərinin dəyərini qiymətləndirmək üçün hansı 

qiymətləri seçmək lazımdır;
- Qiymətlər hansı yollarla təshih olunur;
- Beynəlxalq miqyasda müqayisə ilk növbədə hansı ölkələr arasında 

aparılmalıdır;
- Xarici iqtisadi ədəbiyyatda testlər adlandırılan “şeylər” hansılardır;
- Həndəsi orta indeksdən hansı məqsədlər üçün istifadə edilir;
-AQP-nin hesablanmasında indeksin hansı düsturlarından istifadə

olunur;
- Qarşıya qoyulan ən mühüm vəzifələr hansılardır;
- “Qiymətlərin nisbi səviyyəsi” göstəricisi necə hesablanır;
- Beynəlxalq müqayisə nəticəsində əldə edilən məlumatların əsas 

istifadəçiləri kimlərdir.
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XIV FƏSİL

SOSİAL-İQTİSADİ STATİSTİKANIN MƏLUMAT MƏNBƏLƏRİ 

14.1. Əsas məlumat mənbələri

Sosial-iqtisadi statistikanın göstəricilərini hesablamaq üçün əsas 
məlumat mənbəyi kimi təsərrüfat subyektlərinin (hüquqi və fiziki şəxs
lərin) fəaliyyətinə dair müxtəlif mənbələrdən əldə edilən informasiyalar
dan istifadə olunur. Bu informasiyaların toplanması ilə hər şeydən əvvəl 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (Dövlətstatkom) 
məşğul olur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Dövlətstatkom sosial-iqtisadi 
proseslərin bütün cəhətlərini hərtərəfli təhlil etmək üçün lazım olan 
informasiyaya olan tələbatı tam ödəyə bilmir. Çünki bəzi məlumatların 
toplanması onun imkanı xaricindədir. Başqa sözlə, dövləti idarəetmə or
qanlarının, büdcə və maliyyə təşkilatlarının, kiçik sahibkarların fəaliyyəti, 
habelə xarici iqtisadi əməliyyatlar haqqında başlıca informasiyalar 
Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycanın Mərkəzi Bankı, vergi və gömrük 
xidməti orqanları və digər strukturlar tərəfindən toplanır.

Statistik məlumatlar “Rəsmi statistika haqqında” və “İnforma
siya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 
uyğun olaraq toplanır, təhlil edilir və nəşr olunur. Dövlətstatkom tərəfin
dən müəyyən olunan məlumatların toplanması, təhlili və nəşr olunması 
metodları isə Azərbaycan Respublikasının rəsmi standartları hesab edilir. 
Azərbaycan Respublikasının Dövlətstatkomu aşağıdakı əsas vəzifələri 
yerinə yetirir:

- statistik müşahidənin aparılması və göstəricilərin formalaşdırılması 
üçün beynəlxalq standartlarla uyğunlaşdırılmaqla rəsmi metodologiyanı 
işləyib hazırlayır;

- statistik müayinələrin hazırlanması, aparılması və onun metodiki 
təminatını həyata keçirir;

- texniki-iqtisadi və sosial informasiyaların ümumrespublika təsnifa
tını işləyib hazırlayır və istifadə edir;

- statistik müşahidənin aparılması üçün zəruri olan məlumatların 
təqdim olunması qaydalarımı işləyib hazırlayır.

Azərbaycan Respublikası Dövlətstatkomu müşahidənin aparılması 
üçün zəruri məlumatları müvafiq dövlət statistika və mühasibat hesabat
ları formalarına əsasən hüquqi şəxslərdən, onların filiallarından və 
nümayəndəliklərindən, həmçinin hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
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fəaliyyətini həyata keçirən vətəndaşlardan alır, əldə etdiyi fərdi məlumat
ların məxfiliyini təmin etmək məqsədilə onları ümumiləşdirilmiş şəkildə 
nəşr etdirir.

Rəsmi statistik məlumatlar başdan-başa, yaxud da seçmə müşahidəsi 
vasitəsilə toplanır. Bu məlumatlar dövrü, vaxtaşırı və cari hesabatlardan, 
birdəfəlik uçotalmalardan, müxtəlif siyahıyaalmalardan, sorğulardan, 
müayinələrdən və s. ibarətdir.

Statistik müşahidələr aparılarkən bütün mənbələrdən məlumatların 
alınması, inzibati registrlərdən və ya dövlət statistika orqanlarının məlu
matları əsasında aparılan qiymətləndirmələrdən istifadə edilməsi, beynəl
xalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınmaqla dövlət statistika orqanları 
tərəfindən müəyyən edilir. Bu zaman istifadə olunacaq mənbənin key
fiyyətinə, məlumatların vaxtında təqdim edilməsinə, respondetlərə düşən 
yükə xüsusi diqqət yetirilir.

Siyahıyaalmaların həyata keçilməsi normativ aktlara uyğun olaraq 
aparılır. Onların yerinə yetirilməsi üçün statistika orqanlarında işləməyən 
şəxslər cəlb olunurlar.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün hü
quqi və fiziki şəxslər məlumatları müəyyən edilmiş qaydada və. müddətdə 
statistika orqanlarına təqdim etməyə borcludurlar.

Azərbaycan Respublikasında statistik məlumatların müqayisə oluna 
bilən şəklə salınmasını təmin etmək üçün beynəlxalq təsnifatlarla uzlaş
dırılmış və yerli şəraitə uyğunlaşdırılmış texniki-iqtisadi və kommersiya 
məlumatlarının təsnifatı yaradılır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində məlumatları özündə əks etdi
rən statistik vahidlərin Dövlət reyestri aparılır, orada hüquqi və fiziki 
şəxslərin maliyyə-təsərrüfat, əsas və qeyri-əsas fəaliyyətini səciyyə
ləndirən ünvan və statistika göstəriciləri əks etdirilir.

İlkin statistik məlumatlar hüquqi və fiziki şəxslər haqqında ilkin 
məlumatları səciyyələndirdiyinə görə mötəbər ilkin uçota əsaslanmalı, 
məcmuələrin tərtib edilməsi və sosial-iqtisadi təhlil aparmaq üçün istifadə 
olunmalıdır.

Azərbaycanda Statistik məlumatların əsas mənbələrini iki qrupda 
birləşdirmək olar: 1) daxili mənbələr; 2) digər (xarici) mənbələr.

Daxili mənbələrə Azərbaycanın Dövlətstatkomu tərəfindən təşkil 
olunan müşahidənin forma və növləri vasitəsilə toplanan və təhlil edilən 
məlumatlar aid edilir. Buna aşağıdakılar daxildir: 1) müəssisələrin 
hesabatları; 2) müəssisələrin registri; 3) siyahıyaalma və müayinələr.

Digər (xarici) mənbələrə isə başqa strukturların təşkil etdikləri mü-
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14.2. Statistik məlumatların digər mənbələri

Statistik məlumatların digər mənbələrini təfərrüatı ilə təsnifləşdirsək 
aşağıdakıları göstərə bilərik:

1) Müəssisələrin hesabatı;
2) Müəssisələrin registri;
3) Siyahıyaalmalar və müayinələr;
4) İnzibati mənbələr;
5) Pul və bank statistikasının məlumatları;
6) Tədiyə balansı;
7) Gömrük statistikasının məlumatları.
Müəssisələrin hesabat sisteminə iki informasiya mənbəyi daxildir: 1) 

mühasibat hesabatı; 2) statistika hesabatı. Bu hesabat növləri bir-biri ilə 
qarşılıqlı surətdə əlaqədardır. Çünki onların ikisi də mühasibat uçotunun 
məlumatlarına əsaslanır. Lakin buna baxmayaraq onların arasında fərqlər 
də vardır.

İqtisadiyyat mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma prinsipləri əsasında idarə 
olunduğu şəraitdə statistika sistemi bütün təsərrüfat subyektləri tərəfindən 
təqdim olunan başdan-başa icbari mühasibat və statistika hesabatlarına 
əsaslanmışdır. Başdan-başa hesabat təqdim etmək yolu ilə toplanan məlu
matlar istehsal vasitələri (investisiya əmtəələri) üzərində dövlət mülkiy
yətinə əsaslanan iqtisadiyyatın idarə edilməsi üçün zəruri olan əsas 
informasiyaların təminatçısı olmuşdur. Belə bir şəraitdə seçmə müşahidə
sindən az-az hallarda istifadə olunmuşdur. Başqa sözlə, seçmə tədqiqatlar 
əsas etibarilə ev təsərrüfatları haqqında məlumatların toplanması, yaxud 
da zaman-zaman hər hansı əlavə informasiyaların əldə edilməsi üçün apa
rılmışdır. Müəssisələrin statistik hesabatlarında əsas diqqət natura ifa
dəsində məhsul istehsalı və dövlət plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi 
göstəriciləri haqqında məlumatların toplanmasına yönəldilmişdi.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində isə iqtisadiyyatda qeyri-dövlət bölmə
sinin rolunun artması ilə əlaqədar başdan-başa müşahidə metodu ilə tam, 
dəqiq və etibarlı statistik məlumatların əldə edilməsində müəyyən çətin
liklərin olması statistikanın bütün sahələrində seçmə müşahidəsindən və 
informasiyaların işlənməsinin yeni metodlarından istifadə olunmasını 
zəruri etmişdir. Bazar münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişaf etmiş

şahidənin forma və növlərini aid etmək olar. Buna aşağıdakılar daxildir:
1) inzibati mənbələr; 2) pul və bank statistikası; 3) tədiyə balansı; 4)
gömrük statistikasının məlumatları.
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olduğu ölkələrdə bir qayda olaraq müntəzəm şəkildə verilən hesabat əsas 
etibarilə iri və orta müəssisələrdən informasiya əldə olunmasını təmin 
edir, kiçik müəssisələr üzrə belə məlumatlar isə siyahıyaalınmanın və 
seçmə müayinələrinin köməyilə toplanır.

Mühasibat hesabatında müəssisənin iqtisadi vəziyyəti öz əksini tapır 
və o, əsas etibarilə istehsal prosesinin və təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələ
rinin təhlil olunması və idarəetmə orqanları qərarlarının qəbul edilməsi 
üçün sahibkarların lazımi informasiyalarla təmin olunmasına yönəldil
mişdir.

Müəssisələr üçün əsas hesabat sənədləri aşağıdakılardır:
1) mühasibat balansı; 2) mənfəət və zərər haqqında hesabat.
Büdcə təşkilatlan, banklar və siğorta müəssisələri üçün mühasibat 

hesabatının başqa formaları müəyyən edilmişdir. Bu, həmin təşkilatların 
fəaliyyətlərinin spesifik xüsusiyyətləri və maliyyələşdirmə mənbələri ilə 
əlaqədardır. Məsələn, büdcə təşkilatları üçün illik mühasibat hesabatının 
əsas formaları aşağıdakılardır: 1) gəlir və xərclər smetasınm icra olunma
sı balansı; 2) büdcə vəsaiti üzrə gəlir və xərclər smetasının yerinə yetiril
məsi haqqında hesabat. Bunlar özlərinin məzmunlarına görə müəssisələ
rin yuxarıda qeyd olunan hesabatlarına bənzəyirlər.

Statistik hesabatlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin vəziyyəti və 
inkişafını təhlil etmək, habelə iqtisadi siyasət məsələləri üzrə zəruri qərar
ların qəbul edilməsi üçün dövləti idarəetmə orqanlarını lazımi məlumat
larla təmin etmək məqsədilə toplanır və işlənir. Statistik hesabatlar mü
hasibat uçotunun məlumatlarına əsaslansa da onun (yəni statisti
kanın) göstəriciləri daha genişdir və onlardan bəzilərinin əldə edil
məsi üçün xüsusi hesablama və qiymətləndirmə tələb olunur. Məsə
lən, 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 operativ -  texniki və mühasibat uçotunun 
məlumatlarını, həmçinin əhalinin siyahıyaalınmasını və ailə büdcələrinin 
tədqiq olunması kimi xüsusi təşkil edilmiş müşahidələrin materiallarını 
ümumiləşdirir. Statistika hesabatlarının formaları Azərbaycan Respub
likasının Dövlətstatkomu tərəfınlən təsdiq edilir.

Statistika hesabatının inkişafı müxtəlif sahələrin müəssisələri üçün 
müşahidə formalarının vahid şəklə salınması (unifıkasiyası) istiqamətində 
baş verir. Bununla yanaşı, vaxtaşırı və birdəfəlik siyahıyaalmalar və 
müayinələrin köməyilə statistik müşahidənin seçmə metodlarının rolu da 
yüksəlir.
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Müəssisələrin registri başlıca və səmərəli vasitələrdən, çoxməqsədli 
informasiya sistemlərindən biridir. Müəssisələrin registri təsərrüfat sub
yektlərinin vahid siyahısına əsaslanır. O, iki hissədən -  inzibati və sta
tistika hissələrindən -  ibarətdir. Registrin inzibati hissəsinə “Müəssisə və 
təşkilatların vahid dövlət registri (MTVDR)”, statistika hissəsinə isə “Sta
tistik müşahidə obyektlərinin avtomatlaşdırılmış bankı (TAB)”, və 
“Təşkilatların mühasibat balanslarının məlumat Bankı (TMBMB)” da
xildir.

Registrin inzibati hissəsinə aşağıdakılar daxildir:
- qeydiyyat məlumatları (qeydiyyat nömrəsi, qeyd edən orqan, 

qeydiyyat tarixi);
- hüquqi şəxsin eyniləşdirilmiş məlumatları (adı, harada yerləşməsi, 

ünvanı);
- təsisçilərin tərkibi və nizamnamə kapitalında onların payının həcmi 

haqqında məlumat;
- sorğu məlumatları (telefon, faks, rəhbərin soyadı, adı, atasının adı);
- fərdi sahibkarlar üzrə analoji məlumatlar.
Registrin statistika hissəsində isə aşağıdakılar öz əksini tapır:
- müəssisənin tipi (iri, kiçik, qeyri-kommersiya);
- əsas fəaliyyət növü;
- dövlət bölməsinin, təbii inhisar subyektinin işarəsi, avrı-ayrı fəaliy

yət növləri üzrə lisenziyaların mövcudluğu;
- institusional vahidin kodu;
- xidməti işarələri (informasiyaların mənbələri, məlumatların işlən

məsinin xüsusi qaydası);
- müəssisənin həcmini səciyyələndirən iqtisadi göstəricilər;
- yerli vahidlər.
Registrin inzibati hissəsinin aparılması başlıca olaraq inzibati mənbə

lərdən, xüsusilə də hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların dövlət qeydiy
yatı haqqında məlumatlar əsasında həyata keçirilir. “Vahid pəncərə” 
konsepsiyasına uyğun olaraq təsərrüfat subyekti qanunvericiliklə müəy
yən edilmiş sənədləri yalnız qeydiyyat üçün təqdim edir.

Registrin statistika hissəsində onun inzibati hissəsində formalaşmış 
informasiya ilə yanaşı (eyniləşdirmə məlumatları, təsnifat işarələri, müəssi
sələrin həcmini səciyyələndirən xüsusi məlumatlar və i.a.), həm də əvvəlki 
dövrlərin informasiyalarından, hesablama nəticəsində alman kəmiyyətlər
dən və s. istifadə edilir.

Bu məlumatlardan nazirlik və komitələr, onların ərazi üzrə orqanları 
onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün
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istifadə edirlər. Avropa ölkələrində bu informasiyalardan əsas etibarilə 
biznes fəaliyyəti, məhsulların satış bazarları, xammal tədarükü, reklam 
işinin təşkili üzrə təşkilatların axtarılmasında geniş istifadə olunur.

Statistik məlumatların digər mənbələri içərisində siyahıyaalmalar və 
müayinələr xüsusi yer tutur. Burada söhbət hər şeydən əvvəl iqtisadi 
siyahıyaalmalardan gedir.

İqtisadi siyahıyaalmalar istehsal vahidlərinin statistik müayinəsinin 
formalarından biridir. Bu, müəssisələrin başdan-başa tədqiq olunması de
məkdir. Bunun köməyilə müəssisələrin coğrafi yerləşməsi və vahid me
yar üzrə eyni bir tarixə toplanmış məlumatlara əsasən onların funksional 
vəziyyəti aşkara çıxarılır. İqtisadi siyahıyaalmaların gedişində müəssi
sələrin hüquqi formaları, sahə mənsubiyyəti, işçilərinin sayı, əmək haqqı 
və s. öyrənilir.

Müəssisə və təşkilatların registrindən istifadə olunmaqla ərazi-təş- 
kilati prinsiplər əsasında seçmə tədqiqatlarına hazırlıq yerlərdə müntəzəm 
yoxlamaların aparılmasına, nəzərə alınmamış kiçik müəssisələrin aşkara 
çıxarılmasına, onların fəaliyyətinin xarakterinin dəqiqləşdirilməsinə im
kan verir. Statistikanın müxtəlif sahələrində siyahıyaalmaların və müayi
nələrin aparılmasına dair proqramlarda adətən, həm sahə statistikalarında, 
həm də makroiqtisadi statistikada, xüsusilə də milli hesablarda infor
masiyaya olan tələbat nəzərə almır.

Ölkə və onun regionları, inzibati rayonları üzrə daimi əhalinin sayı 
əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarına əsasən hesablanır. Əhalinin sa
yında baş verən dəyişikliklər onun son dəfə siyahıyaalınması nəticəsin
də əldə edilmiş yekun göstəricilərinə və vətəndaşların vəziyyəti aktlarının 
qeydiyyatı yolu ilə alınmış məlumatlara əsasən müəyyən edilir.

Ölkə iqtisadiyyatının əsas sahələrindən olan kənd təsərrüfatında rəsmi 
statistika uçotunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə son illərdə çox işlər 
görülmüş və görülür. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Pre
zidentinin 21 dekabr 2012-ci il tarixli, 2621 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statis
tikanın inkişafı Dövlət Proqramf’na uyğun olaraq ölkəmizdə 2015-ci ildə 
kənd təsərrüfatının siyahıyaalınmasının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Tədbirin adı belədir: “E -  kənd təsərrüfatı” sisteminin qurulması və 
istismarı. Bunun həyata keçirilməsi nəticəsində meşə təsərrüfatı, bitkiçilik 
və heyvandarlıq sahəsində aparılan müşahidələr əsasında yaradılmış 
aktual registrlərin məlumatlarından istifadə edilməsi mümkün olacaqdır.

“E-kənd təsərrüfatı” sistemi BMT-nin Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq 
Təşkilatının əsas tövsiyələrindən biri olmaqla yanaşı, ABŞ, Rumıniya və
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s. ölkələrdə geniş istifadə olunur.
Ən mühüm məsələlərdən biri də istehlak qiymətləri üzərində mü

şahidənin aparılmasıdır. Rusiya Federasiyasında hər ay 350 şəhərdə 
440 adda əmtəə və xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri üzərində müşahidə 
aparılır. İstehlak qiymətləri indeksi 400 min qiymət və tarif kotirovkasını, 
300 min pərakəndə ticarət və xidmətləri əhatə etməklə, bütün əsas əmtəə 
və xidmətlər qruplarım özündə ehtiva edir. İstehsalçı qiymətləri indeks
ləri 700 təmsilçi -  əmtəəni, 6 mindən çox müəssisənin hesabatım əhatə 
etməklə hər ay həyata keçirilən seçmə müşahidəsinin məlumatlarına 
əsasən hesablanır. Sənayenin bütün sahələri üzrə 50 minə yaxın təmsilçi 
əmtəənin qiymət kotirovkaları qeyd olunur. İşçi qüvvəsinin öyrənilməsi 
üzrə seçmə müşahidəsi də Ölkənin bütün regionlarında aparılır.

Kiçik müəssisələr üzrə məlumatlar rübdə bir dəfə keçirilən seçmə tə
sərrüfatlarına əsasən əldə edilir. Bu məqsədlə müəssisələrin 20%-i seçmə 
müşahidəsinə cəlb edilə bilər. Müşahidənin gedişində kiçik sahibkarlıq 
müəssisələrində məşğul olan işçilərin sayı, onların əmək haqqı fondu, 
istehsalın həcmi, məhsulların satışından əldə edilən vəsait, istehsal xərc
ləri, mənfəət məbləği, əsas kapital və s. haqqında məlumat toplanır.

Kiçik sahibkarlığın vəziyyəti və inkişafı haqqında daha ətraflı məlu
matlar onların siyahıyaalınması yolu ilə əldə edilir. Bir sıra tədqiqatlar 
vaxtaşırı (2-5 ildə bir dəfə) aparılır. Buna aşağıdakıların tədqiq olun
masını misal göstərmək olar:

- iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin müəssisələrində istehsal xərclə
rinin quruluşu;

- ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatları;
- topdan və pərakəndə ticarət, habelə ictimai iaşə şəbəkəsinin möv

cudluğu;
- kiçik sahibkarlıq sferasında texnoloji innovasiyalardan istifadə 

edilməsi;
- maliyyə lizinqi sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların işgüzar 

fəallığı;
- mənzil tikintisinin vəziyyəti;
- turizm firmalarının fəaliyyəti.
Ölkələrin böyük əksəriyyətinin statistika işləri təcrübəsində 

seçmə tədqiqatların başlıca növlərindən biri də ev təsərrüfatları 
büdcələrinin öyrənilməsidir. O, ev təsərrüfatlarının istehlak və yığım 
(qənaət) imkanlarını müəyyən edən gəlir və xərcləri haqqında lazımi 
məlumatların əldə edilməsinə imkan verir. Bu tədqiqatın məlumatları, 
müxtəlif əhali qruplarının həyat səviyyəsi, gəlirlərin səviyyəsinə görə
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onların arasındakı fərqlər haqqında geniş və operativ məlumatların əldə 
olunmasını təmin edir. Ev təsərrüfatları xərclərinin quruluşu haqqmda 
məlumatlardan istehlak qiymətləri indeksini hesablamaq üçün istifadə 
edilir. Seçməyə bütün növlərdən (tiplərdən) olan ev təsərrüfatları cəlb 
olunur.

inzibati məlumat mənbələrinə bütün səviyyələrdə (ölkə, region, yerli 
özünüidarəetmə) dövləti idarəetmə orqanlarının, Azərbaycanın Mərkəzi 
Bankının, Kapitalbank və dövlət büdcədənkənar fondların, vergi və 
gömrük xidmətinin hesabatları və s. daxildir.

İnzibati məlumat mənbələrindən biri də dövlət büdcəsinin icra 
olunması haqqmda hesabatdır. Bu hesabat ölkənin maliyyə nazirliyi tərə
findən işlənib hazırlanır və onun məlumatları dövlət maliyyəsi statistika
sının əsas məlumat mənbəyidir. Hesabat bütün səviyyələrdə büdcə gə
lirləri və xərclərini, dövlət büdcəsinin kəsirini və onun maliyyələşdiril
məsi mənbələrini özündə əks etdirir. Azərbaycan Respublikası 
büdcəsinin gəlir və xərcləri “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanununa uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyi tərə
findən hazırlanır.

Dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycan Respubli
kasında vergi xidməti təsərrüfat subyektlərindən və fiziki şəxslərdən 
onların bütün gəlir növlərindən ödədikləri vergilər haqqmda aldıqları mə
lumatları ümumiləşdirir. Bu məlumatlardan statistika orqanları gəlirlər və 
vergilər haqqmda digər mənbələrdən (Maliyyə nazirliyindən, əmək 
statistikasından, ev təsərrüfatları büdcələrinin müayinəsi və i.a.) daxil olan 
məlumatların düzgünlüyü üzərində nəzarəti həyata keçirmək üçün istifadə 
edirlər. Statistika orqanları fərdi vergi bəyannamələrinin məxfiliyini 
təmin etmək və işgüzar dairələrdə inam yaratmaq üçün hesablama və 
nəşrolun-malarda yalnız ümumiləşdirilmiş məlumatlardan istifadə 
edirlər.

Adətən Mərkəzi bank tərəfindən işlənib hazırlanan pul və bank statis
tikasının məlumatları bank sektorunun fəaliyyəti və iqtisadiyyatın müx
təlif sahələrinin kreditləşdirilməsi haqqında informasiyaların başlıca 
mənbəyidir. Bu məlumatlardan büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi mən
bəyinin tədqiqi zamanı da istifadə edilir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı 
bu sahədə aşağıdakı işləri yerinə yetirir: pul-kredit statistikasının gös
təriciləri, xarici borc, pul aqreqatları (pul bazası və pul kütləsi), qızıl- 
valyuta ehtiyatları, kreditlər və depozitlər üzrə faiz dərəcələri, daxili 
valyuta bazarının dövriyyəsi göstəriciləri, manatın digər valyutalara olan 
məzənnəsi, fiziki şəxslərin pul köçürmələri haqqmda məlumatları toplayır
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və nəşr etdirir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı öz funksiyalarını müvafiq 
qanunlar və normativ-hüquqi sənədlər əsasında həyata keçirir.

Tədiyə (ödəniş) balansı ölkənin xarici iqtisadi münasibətlərinin 
vəziyyəti və inkişafını təhlil etmək üçün istifadə olunan əsas vasitələrdən 
biridir. O, xarici ticarətin necə inkişaf etdiyi, ixrac-idxal əməliyyatları 
üzrə qalığın necə formalaşdığı, ölkənin hansı cari gəlirləri olduğu və 
transfertləri aldığı, xarici investisiyaların hansı formalarda cəlb edilməsi 
və digər ölkələrin iqtisadiyyatına investisiyaların qoyulması, xarici bor
cun hansı yollarla ödənilməsi və s. məsələləri göstərir. Tədiyə balansının 
məlumatlarından MHS-də “qalan dünya” hesablarının aparılması üçün 
istifadə edilir. Tədiyə balansının məlumatlarından həm xarici iqtisadi, 
həm də fıskal və monetar siyasətin həyata keçirilməsi, daxili valyuta 
bazarının və valyuta məzənnələrinin tənzimlənməsi üçün də istifadə 
olunur. Azərbaycanın tədiyə balansını BVF tərəfindən işlənib hazırlanmış 
metodologiya əsasında Mərkəzi Bankı tərtib edir.

Əmtəələrin xarici ticarəti üzrə əsas məlumat mənbələri gömrük 
statistikasıdır. Bu məlumatlar əmtəələrin idxal göstəricilərinin hesablan
ması üçün lazımdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına 
inteqasiyası ilə əlaqədar olaraq əmtəələrin və xidmətlərin ticarətinin 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdın İması prosesi davam edir, bu sahədə 
çox işlər görülmüşdür və görülür.

14.3. Azərbaycan Respublikası statistikasında hesabatın əsas 
formaları və məlumatların işlənməsi

Statistika hesabatları məlumatların əsas mənbələrindən biri olaraq qa
lır. Bunların köməyilə aşağıdakı məlumatlar toplanır: 1) Müəssisə və təş
kilatların fəaliyyətini səciyyələndirən ümumi iqtisadi göstəricilər (əmtəə 
və xidmətlərin istehsalı və yüklənməsi, investisiyalar, işçilərin sayı və 
hərəkəti, əmək haqqı fondu); 2) iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində 
fəaliyyət göstərən təşkilatların əsas göstəriciləri; 3) iqtisadiyyatda institu- 
sional dəyişikliklər, kiçik sahibkarlıq; 4) investisiyalar və əsas kapital 
(fondlar); 5) qiymətlər və tariflər; 6) əhalinin iqtisadi fəallığı, işçilərin 
əmək şəraiti və əməyinin ödənilməsi; 7) maliyyə; 8) xarici iqtisadi 
fəaliyyət; 9) əhalinin gəlirləri və həyat səviyyəsi; 10) demoqrafik 
göstəricilər; 11) hüquq pozuntuları; 12) təbii resurslar və ətraf mühitin 
mühafizəsi. Statistika hesabatları il, rüb, yaxud da ay üzrə tərtib olunur. 
İllik hesabatlar daha əhatəli və genişdir. Çünki onda bir ilin məlumatları
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öz əksini tapır və o müəssisənin illik təsərrüfat fəaliyyətini daha dərindən 
və hərtərəfli təhlil etməyə imkan verir.

Mülkiyyət formalarına görə aparılan qruplaşdırma müəssisələrin, 
əmək, maddi və maliyyə resurslarının bölmələr üzrə strukturunu və dina
mikasını müəyyən etməyə imkan verir. Məsələn, Azərbaycan Respubli
kasında 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 təsnifatı”nda onun hər bir forması təkrəqəm- 

li eyniləşdirmə kodu ilə işarə olunur, mülkiyyətin adı və qruplaşdırma 
aparmaq üçün məlumatların əldə edilməsinin metodları göstərilir. Mül
kiyyət formalarının “tənifatı”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 
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 vəzffəsini 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 təkmilləşdirilməsində mütərəqqi nəticələrə gətirib çıxara 
bilər. Başqa sözlə, bu, əmək, maddi və maliyyə ehtiyatlarının iqtisadiy
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yatın sahələri arasında bölgüsündə baş verən dəyişiklikləri izləməyə 
imkan verir. Bunu 14.5 cədvəlindəki məlumatlardan daha aydın görmək 
olar.

Cədvəl 14.5
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında məşğul olan əhalinin 

mülkiyyətin növləri üzrə bölgüsü1

Məşğul əhali
Min nəfər Yekuna görə %-lə

1995-ci il 2012-ci il 1995-ci il 2012-ci il
İqtisadiyyatda məşğuldar - 
cəmi 3613,0 4445,3 100,0 100,0
o cümlədən mülkiyyətin 
növləri üzrə;
dövlət 2027,2 1157,7 56,1 26,0
qeyri-dövlət 1585,8 3287,6 43,9 74,0
ondan:
xüsusi 7,0 2176,8 0,2 49,0
Sərbəst məşğul əhali 601,4 989,6 16,7 22,2

Sosial-iqtisadi statistikada çoxnövlü işarələr sistemindən istifadə
olunur. Bu, məlumatların axtarılması, tapılması və işlənməsini asan
laşdırır. Əsas işarə sistemləri 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 qruplaşdırılması nəzərdə 
tutulmuşdur.

Məsələn, adları çəkilən iqtisadi vahidlərin qeydiyyala alınması mül
kiyyətin və təsərrüfatçılığın bütün növlərini iqtisadi fəaliyyət sahələri, 
mülkiyyətin toşkilati-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- 
olunmaması müəyyən edilir. İqtisadi vahidlərin dövlət qeydiyyatı bir-biri 
ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki yarımsistemdən ibarətdir. Bunlardan biri 
müəssisələrin uçotu, digəri isə onların işini səciyyələndirən göstərici
lərdir. İqtisadi vahidlər dövlət qeydiyyatı çərçivəsində onların siyahısını 
aparan strukturlarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərə alınır. Qeydiyyat siyahısında

1 Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2007-ci il, s. 90; 2013-cü il, s. 
97-98.
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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 hesablama
larda (məsələn, əhali siyahısı vaxtaşırı təzələndikdə və ondan sorğu 
bazası kimi istifadə olunduqda) təsərrüfatçılıq edən subyektlərə lazımi 
xidmət göstərə bilər.

Dünya dövlətlərinin və onların valyutalarının təsnifləşdirilməsi ölkə
lərin və ərazilərin, yaxud da valyutaların adlarını bir-bir göstərməklə apa
rılır. Məsələn, Rusiya Federasiyası ölkələrin beynəlxalq təsnifləşdirmə- 
sində hərfi işarə ilə RU, rusiya rublu ilə 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 statistikanın məlumatları müxtəlif mənbələrdən əldə 
edilir. Bu məlumatların toplanması ilə Azərbaycan Respublikasının 
statkomu məşğul olur;

- Azərbaycan Respublikasının Dövlətstatkomu bir sıra çox mühüm 
vəzifələri yerinə yetirir. Bu məqsədlə müxtəlif vasitələrdən istifadə 
olunur;

- Azərbaycanda statistik məlumatların əsas mənbələrini iki qrupda 
birləşdirmək olar: 1) daxili mənbələr; 2) digər (xarici) mənbələr;

- müəssisələrin hesabat sisteminə iki informasiya mənbəyi daxildir: 
1) mühasibat hesabatı; 2) statistika hesabatı.

- müəssisələr üçün əsas hesabat sənədləri aşağıdakılardır: 1) müha
sibat balansı; 2) mənfəət və zərər haqqında hesabat.

- müəssisələrin registri iki hissədən ibarətdir. Bunlardan biri inzibati, 
digəri isə statistika hissələridir. Bunların hər biri də Öz növbəsində müx
təlif tərkib hissələrindən ibarətdir;

- istehsal vahidlərinin statistik müayinəsinin formalarından biri iqtisa
di siyahıyaalmalardır. Bu, müəssisələrin başdan-başa tədqiq olunması 
deməkdir;

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2012-ci il tarixli, 
2621 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2013-2017-ci illərdə Azərbay
can Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramıma uy
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ğun olaraq 2015-ci ildə kənd təsərrüfatının siyahıyaalınmasının keçiril
məsi nəzərdə tutulmuşdur;

- ən mühüm məsələlərdən biri də istehlak qiymətləri üzərində müşa
hidənin aparılmasıdır. Bu sahədə Rusiya Federasiyasında müsbət təcrübə 
toplanmışdır;

- kiçik sahibkarlığın vəziyyəti və inkişafı haqqında daha ətraflı 
məlumatlar onların siyahıyaalınması yolu ilə əldə edilir;

- ölkələrin böyük əksəriyyətinin statistika işləri təcrübəsində seçmə 
tədqiqatların başlıca növlərindən biri də ev təsərrüfatları büdcələrinin 
öyrənilməsidir;

- Azərbaycanın Mərkəzi Bankı bir sıra çox mühüm vəzifələri yerinə 
yetirir ki, bunlar da sosial-iqtisadi statistikanın başlıca mənbələrindən 
hesab edilir;

- Tədiyə (ödəniş) balansı ölkənin xarici iqtisadi münasibətlərinin 
vəziyyəti və inkişafını təhlil etmək üçün istifadə olunan əsas məlumat 
mənbələrindən biridir;

- Azərbaycan Respublikasının statistikasında ən mühüm məlumat 
mənbələrindən biri də müəssisələrin Dövlətstatkom tərəfindən təsdiq 
olunmuş və müəyyən edilmiş müddətlərdə verdikləri mühasibat və 
statistika hesabatlarıdır.

Təhlil üçün suallar

- sosial-iqtisadi statistikasının əsas məlumat mənbələri hansılardır və 
bu iş kim tərəfindən həyata keçirilir;

- Azərbaycan Respublikasının Dövlətstatkomu hansı vəzifələri yerinə 
yetirir;

- rəsmi statistik məlumatlar hansı vasitələrlə toplanır;
- siyahıyaalmalar hansı sənədlərə uyğun olaraq aparılır;
- Azərbaycanda statistik məlumatların əsas mənbələrini hansı qrup

larda birləşdirmək və onlara necə xarakteristika vermək olar;
- statistik məlumatların digər mənbələri necə təsnifləşdirilir;
- müəssisələrin hesabat sisteminə hansı informasiya mənbələri da

xildir;
- müəssisələr üçün əsas hesabat sənədləri hansılardır;
- büdcə təşkilatları üçün illik mühasibat hesabatının əsas formaları 

hansılardır;
- statistika hesabatlarının formaları kim tərəfindən təsdiq edilir;
- müəssisələrin registri dedikdə nə nəzərdə tutulur;
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- registrin inzibati hissələri hansı ünsürlərdən ibarətdir;
- registrin statistika hissəsinə nələr daxildir;
- iqtisadi siyahıyaalma dedikdə nə nəzərdə tutulur;
- Azərbaycanda kənd təsərrüfatının siyahıyaalınması nə vaxt 

aparılacaqdır. Bununla əlaqədar tədbir necə adlanır;
- istehlak qiymətləri üzərində müşahidənin aparılmasında Rusiya 

Federasiyasında toplanan təcrübəni necə səciyyələndirmək olar;
- kiçik sahibkarlığın vəziyyəti və inkişafı haqqında ətraflı məlumatlar 

hansı yolla əldə edilir;
- ev təsərrüfatları büdcələrinin öyrənilməsi sahəsində inkişaf etmiş 

ölkələrdə hansı təcrübə toplanmışdır;
- inzibati məlumat mənbələri hansılardır;
- Mərkəzi bank öz fəaliyyətində hansı işləri görür;
- tədiyə balansı nə deməkdir;
- statistika hesabatlarının köməyilə hansı məlumatlar toplanır;
- Azərbaycan Respublikası Dövlətstatkomu tərəfindən təsdiq olun

muş hesabat formalarından hansıları göstərmək olar.
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