AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Əlyazması hüququnda

GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADİ RAYONUNUN İQTİSADİ
İNKİŞAF VƏZİYYƏTİNİN XƏRC-BURAXILIŞ MODELİ
ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İxtisas:

5302.01 - “Ekonometriya; iqtisadi statistika”

Elm sahəsi:

İqtisad elmləri

İddiaçı:

Elnur Şahismayıl oğlu Rüstəmov

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
təqdim edilmiş dissertasiyanın
AVTOREFERATI

Bakı – 2022

Dissertasiya işi Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi
İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.
Elmi rəhbər:

iqtisad elmləri doktoru
Arzu Doğru qızı Hüseynova

Rəsmi opponentlər:

iqtisad elmləri doktoru, professor
Fizuli Əziz oğlu Məmmədov
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Cəmilə Qəzənfər qızı Musayeva
iqtisad elmləri namizədi, dosent
Aytəkin Telman qızı Əfəndiyeva

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində fəaliyyət
göstərən ED 2.38. Dissertasiya şurası

2

GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı. Azərbaycanda iqtisadiyyatın dayanıqlı
və diversifikasiya olunaraq inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft sektorunun
rəqabətqabiliyyətli inkişafı, daxili istehsalın dövlət tərəfindən dəstəklənməsi regionların davamlı inkişafının zəruriliyini şərtləndirir. Bu
məqsədlə 2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarının üçü müvəffəqiyyətlə icra edilmiş, 2019–2023-cü illəri əhatə edən dördüncü Dövlət
Proqramı isə uğurla icra edilməkdədir. Qeyd olunan, eləcə də iqtisadi
sahələrin, sahibkarlığın və insan kapitalının inkişafı, ixracın artırılması və digər sahələrin inkişafına yönələn yüzdən çox dövlət proqramları, yol xəritələri, konsepsiyalar və strategiyalar ölkə iqtisadiyyatının
əsas səhələrinin regional ixtisaslaşma baxımından innovasiyalı inkişafını təmin etmişdir.
Azərbaycan ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində parlaq
qələbəsi nəticəsində ölkəmizin ərazilərinin işğaldan azad olunması,
ərazi bütövlüyümüzün bərpası yeni iqtisadi reallıqlar yaratmış və regional iqtisadi qiymətləndirmələrin aparılmasını daha da aktuallaşdırmışdır. Bununla iqtisadi inkişaf baxımından yeni fürsətlər ortaya çıxmışdır ki, Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07 iyul 2021-ci il
tarixli Fərmanı ilə iqtisadi rayonların yeni təsnifatı verilmiş və bütün
iqtisadi rayonların qarşılıqlı və tarazlı şəkildə inkişaf etdirilməsi əsas
tələb kimi qarşıya qoyulmuşdur. Fərmanda da qeyd edildiyi kimi regionların zəngin resurslarından səmərəli istifadə etməklə onların tarazlı
inkişafının təmin edilməsi üçün kompleks işlərin yerinə yetirilməsi vacibdir. Bunun həyata keçirilməsi isə regionlarının sahəvi səpkidə iqtisadi əlaqələrinin real vəziyyətini əks etdirən analitik təhlil alətlərinin
yaradılmasına ciddi ehtiyac yaradır. Qeyd olunan işlərin sistemli və
əlaqələındirilmiş şəkildə yerinə yetirilməsi üçün regional sahələrarası
xərc-buraxılış modeli ən optimal qiymətləndirmə aləti hesab edilir. Bu
ölkə regionlarının iqtisadi sahələri arasında olan münasibətlərinin təhlili regionların iqtisadi potensiallarını aşkara çıxarmağa imkan verməklə daha səmərəli regional siyasət yürütməyə imkan verir.
Aparılmış təhlillər göstərir ki, regional sahələrarası xərc-buraxılış modelinin bütün iqtisadi rayonlar üzrə eyni zamanda qurulması və
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tətbiq edilməsi həm praktiki, həm də səmərəlilik baxımından əlverişli
deyildir və ilkin pilot olaraq bir və ya iki region üçün qurulması daha
əhəmiyyətlidir. Odur ki, regional sahələrarası xərc-buraxılış modelinin tətbiqində pilot regionun seçilməsində digər meyarlarla yanaşı
coğrafi mövqeyi və sənayeləşmə amilinin nəzərə alınması vacibdir.
Təhlillər göstərir ki, bu baxımdan əvvəlki bölgüdə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunu, yeni bölgü üzrə isə Qazax–Tovuz və Gəncə–Daşkəsən
və iqtisadi rayonlarına (bundan sonra tekst üzrə əvvəlki bölgüyə uyğun olaraq Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunu veriləcəkdir) pilot olaraq
baxmaq iqtisadi inkişaf baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə
ki, bu iqtisadi rayon Gəncə və Naftalan şəhərləri, Daşkəsən, Goranboy, Göygöl, Samux, Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz inzibati rayonlarını əhatə edir ki, ümumilikdə əhalisinin sayı, ərazisi,
coğrafi mövqeyi, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinə çıxış, xarici ölkə ilə
birbaşa gömrük sərhəddinin olması, sənayecə digər rayonlardan daha
yüksək inkişafı, mövcud xammal və təbii ehtiyatlar baxımından zənginliyi, ənənəvi istehsal sahələrinin, habelə kənd təsərrüfatının bütün
sahələrinin mövudluğu kimi səbəblər bu iqtisadi rayonun Azərbaycan
iqtisadiyyatında rolunu ön plana çıxarır.
Məhz bu baxımdan, dissertasiya işində iqtisadi rayon kimi pilot
olaraq Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu seçilərək, onun timsalında regional sahələrarası balans cədvəlləri tərtib edilməsi, regional xərc-buraxılış modelinin qurulması regional potensialın qiymətləndirilməsi baxımından yüksək nəzəri və praktiki əhəmiyyəti vardır. Bununla regional sahələrarası xərc-buraxılış modelinin tətbiqi regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə investisiyaların təsirlərinin qiymətləndirilməsi,
məşğulluğun təmin edilməsi, istehsalın sahəvi strukturu üzrə məhsul
istehsalı və digər vacib sosial – iqtisadi göstəricilərin ölçülməsinə və
səmərəli siyasət qərarları qəbul edilməsinə imkan verir.
İşlənmə dərəcəsi. Regional xərc-buraxılış modelinin qurulması
məsələləri BMT-nin metodologiyası əsasında müəyyən nəzəri-metodoloji çərçivədə həm yerli, həm də xarici tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmışdır. Araşdırmalar regional sahələrarası balansın ölkə timsalında praktiki olaraq tərtibi və bu əsasda regional sahələrarası balans modelinin qurulması istiqamətlərində aparılnmışdır. BMT-nin metodologiyası əsasında əsas beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının tövsiyyələri
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əsasında müxtəlif ölkələr üzrə regional sahələrarası balans cədvəlləri
tətrib edilmiş və müvafiq modellər işlənilmişdir. Problemin öyrənilmə
səviyyəsinin tədqiqi göstərir ki, bütün yanaşmaların əsasında Leontyevin xərc-buraxılış metodologiyası dayanır və bunun tətbiqi üçün
əsas çətinliklər ölkə xüsusiyyətləri və məlumatlara əlyetənliyin olması
ilə bağlıdır. Bu çətinliklər fonunda regional hesablar sisteminin tərtibi
sahəsində mövcud beynəlxalq metodologiyalarda regional sahələrarası balansların qurulması sahəsində problemlər hələ də qalmaqdadır.
Burada region üzrə bir sıra göstəricilərin, məsələn mərkəzi dövlət idarəetmə xərcləri, regiona gətirmə - regindan aparma və s. hesablanmasındakı çətinliklər yaranır. Odur ki, regional sahələrarası balans cədvəllərinin tətribi və uyğun balans modelinin qurulmasında ölkə xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq bu xarakterdə olan göstəricilərin hesablanması üçün müvafiq metodoloji yanaşmaların verilməsi vacibdir.
Bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ilkin olaraq regional sahələrarası balans modelləri empirik olaraq İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutununda 6 iqtisadi rayon
üzrə regional sahələrarası balans cədvəlləri tərtib edilmiş və bu əsasda
regional xərc-buraxılış modelinin qurulmuşdur. Lakin bu balanslar və
onların əsasında hazırlanmış modellər qismən hipotetik xarakter daşıdığından yuxarıda qeyd olunan çətinliklərin mövcudluğu baxımında
praktik tətbiq üçün yaralı alınmamışdır. Odur ki, Azərbaycan üçün regional sahələrarası balans cədvəllərinin və uyğun modelin praktiki
olaraq qurulmasının BMT-nin metodologiyası əsasında aparılması geniş şəkildə alternativ məlumatların əldə olunmasını və analitik işlərin
yerinə yetirilməsini tələb edir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi GəncəQazax (Gəncə - Daşkəsən və Qazax – Tovuz) iqtisadi rayonu üçün regional sahələrarası balans cədvəllərinin tərtibi və müvafiq regional
xərc - buraxılış modelinin qurulması, bu əsasda təsir qiymətləndirmələrin aparılması və iqtisadi sahələrin qarşılıqlı inkişaf nisbətlərinin
müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Tədqiqat işinin məqsədinə nail olunması üçün aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilmişdir:
– Regional xərc buraxılış modellərinin qurulmasının nəzəri-metodoloji aspektlərinin təhlil edilməsi;
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– Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının digər iqtisadi rayonlarla əlaqəli təhlil edilməsi;
– Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun sahələrarası balans cədvəllərinin tərtibi üçün zəruri alternativ məlumatların müəyyənləşdirilməsi
üçün müayinələrin aparılması;
– Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üçün regional sahələrarası balans
cədvəllərinin tərtib edilməsi
– Regional sahələrarası balans modeli qurulmaşı, müxtəlif simulyasıyalar əsasında təsir analizlərinin aparılması.
Tədqiqat metodları. Tədqiqat işində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Mərkəzi Bankı, Maliyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyinin, eləcə də digər rəsmi yerli və beynəlxalq qurumların statistik məlumatlarından istifadə edilmiş, statistik təhlil,
ekonometrik modelləşdirmə, müqayisəli təhlil, sahələrarası balans
təhlili üsullarından, Eviews və MS Excel proqram paketlərindən istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın obyekti kimi Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu seçilmişdir.
Tədqiqatın predmetini Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda
məhsul, iş və xidmətlərin istehsalı, bölgüsu mübadiləsi və istehlakı
prosesində yaranan iqtisadi münasibətlərin regional xərc-buraxılış
modeli əsasında qiymətləndirilməsi təşkil edir.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Tədqiqat işində aşağıdakı əsas müddəalar olaraq müdafiəyə çıxarılır:
– BMT “Milli Hesablar Sistemi” (2008) və Avropa Statistika
Bürosunun “Regional Hesablar metodu” (2013-dən) tələbləri və Azərbaycan iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərini nəzərə alınmaqla bütün regionlar üçün də tətbiq oluna bilən, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu timsalında regional sahələrarası balans modelinin qurulmasının ümumiləşdirilmiş metodologiyasının hazırlanması;
– Xərc-buraxılış modelinin tətbiqinin əhəmiyyətini göstərən və
regionun mövcud iqtisadi vəziyyətinin digər regionlarla müqayisəli
təhlilinin aprılması üçün diversifikasiya dərəcəsini xarakterizə edən
lokallşma əmsallarının hesablanması;
– Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə qurulmuş regional sahələrarası balans modelinin ölkə üzrə multiregional sahələrarası balans
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modelində istifadə edilmə imkanın əsaslandırılması;
– Regionda aralıq istehlak məhsullarının həm yerli, həm idxal,
həm də digər regionlar üzrə müəyyən edilməsi üzrə müayinənin metodologiyasının işlənməsi;
– Regional son istehlakın tərkibində ixracın, həm də digər regionlara aparmanın həcminin müəyyən edilməsi üzrə müayinənin metodologiyasının işlənməsi;
– Regional xərc-buraxılış modelinin qarışıq metodla qurulması
zamanı qarşıya çıxan problemlərin təsnifləşdirilməsi;
– Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə qurulmuş regional sahələrarası balans modelinin “ümumi-buraxılış-son məhsul”, “tarazlı qiymətlər”, “əmək ehtiyatları”, “kapital qoyuluşları” kimi modifikasiyalarının işlənilməsi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqat işininin elmi yeniliyini aşağıdakılar təşkil edir:
– BMT-nin metodologiyası əsasında Azərbaycanın regional
xərc-buraxılış modellərinin qurulması üçün tələb olunan alternativ statistik məlumatların əldə olunması, təsnifləşdirilməsi və zəruri göstəricilərin hesablanması üçün yanaşmalar verilmişdir;
– Gəncə qazax iqtisadi rayonu üzrə regional sahələrarası balans
və bu əsasda xərc-buraxılış cədvəli hazırlanmışdır;
– Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üçün xərc-buraxılış modeli qurulmuşdur və onun əmək, kapital və tarazlı qiymətlər kimi modifikasiyaları işlənmişdir.
– Qurulmuş modellər əsasında rayonun iqtisadi vəziyyətini
kompleks təhlil etməyə imkan verən birbaşa və tam xərc əmsalları (iqtisadi multiplikatorlar) qiymətləndirilmişdir.
Tədqiqat işinin nəzəri əhəmiyyəti. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun timsalında tərtib edilmiş regional sahələrarası balans cədvəli
və bu əsasda qurulmuş regional xərc-buraxılış modelininin göstəricilərinin hesablanması, təsir təhlillərinin verilməsi, iqtisadi sahələrin inkişafı və nəhayət qərar qəbul etmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
baxımından metodoloji əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, təklif olunmüş metodoloji yanaşmalar eyni müvəffəqiyyətlə digər bütün regionlar üzrə
anoloji modellərin qurulmasına geniş imkanlar açır və ölkə üzrə mul7

tiregional xərc-buraxılış modellərinin qurulmasında mühüm metodoloji əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının həm regional, həm də
sahə səpkisində şaxələndirilməsi üzrə mühüm dövlət siyasəti qərarlarının qəbul edilməsi üçün aparılacaq təsir təhlillərin adekvatlığını heç
şübhəsiz artırır.
Tədqiqat işinin praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat işinin nəticələrinin bilavasitə iqtisadi rayonun sahələri üzrə təsir təhlillərinin aparılması, regionda yaradılan əlavə dəyər və son məhsulun proporsiyalarının qiymətləndirlməsi, regional məşğulluq, investisiya siyasəti,
taarif - qiymət diferensiasiyası kimi məsələlərin öyrənilməsində vacib
alətdir. Eyni zamanda qeyd edilən məsələlərin həlli istiqamətində
mümkün ola bilən müxtəlif ssenarilərin simulyasiya edilməsi və region üçün mültiplikativ effekti daha yüksək olan variantın seçilməsində
xüsusi praktik əhəmiyyəti vardır.
Tədqiqat işinin aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin nəticələri aşağıdakı konfrans və seminarlarda məruzə edilmişdir:
– ECO-2013, 1st İnternational Conference on “Energy, Regional
İntegration, and Socio-Economic Development”. September 5-6, Baku, Azerbaijan;
– Economic and legal paradigm of the development of modern
society: a collection of scientific works on the results of the II International Scientific and Practical Conference of Teachers and Postgraduate Students (Donetsk, London, December 6, 2013);
– Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 22 noyabr 2014;
– Economic and Social Development 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Baku, 18-19
June 2020.
Dissertasiya işi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun iş planına müvafiq olaraq yerinə yetirilmişdir. Alınmış elmi-praktiki nəticələr qeyd
edilən İnstitut tərəfindən tətbiq edilmək üçün qəbul edilmiş, eyni zamanda müvafiq hesabatlar aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
Dissertasiya tədqiqatının nəticələri üzrə ümumi 9 elmi məqalə
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və 4 konfrans materialı, o cümlədən 2 məqalə və 1 konfrans materialı
xaricdə dərc olunmuşdur.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi
İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiya işinin həcmi və strukturu. Dissertasiya işi giriş, üç
fəsil, nəticə və təkliflər olmaqla 201 ədəbiyyat siyahısı və əlavələrdən
ibarətdir. İşin əsas hissəsi 131 səhifəni əhatə etməklə 201340 işarəyə
(şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı istisna edilməklə) bərabərdir. Dissertasiya işi ümumi olaraq girişdən (15302 işarə),
3 fəsildən (I fəsil – 82444 işarə, II fəsil – 115041 işarə, III fəsil – 34545
işarə), nəticə (4623 işarə), 201 sayda ədəbiyyat siyahısından (34002
işarə), 11 şəkildən, 15 qrafikdən, 43 cədvəldən və ibarət olmaqla 170
səhifə 336366 işarə həcmindədir.
DİSSERTASİYA İŞİNİN ƏSAS MƏZMUNU
Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, məqsəd və vəzifələri müəyyən edilmiş, əsas elmi yeniliklər, işin nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar göstərilmiş, tətbiq edilən
metodlar və işin aprobasiyası haqqında məlumat verilmişdir.
Dissertasiya işinin “Regional inkişafın xərc-buraxılış modeli əsasında qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları”
adlanan birinci fəslində regional xərc-buraxılış cədvəllərinin tərtibi və
regional xərc-buraxılış modellərinin qurulmasının nəzəri-metodoloji
əsasları öyrənilmiş, onların beynəlxalq standartlara uyğun tərtib edilməsi istiqamətində imkanlar araşdırılmış, bu sahədə dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin təcrübələri icmal edilmişdir. Həmçinin Regional Hesablar Sistemi (RHS), regional xərc-buraxılış modelinin (RXBM) formalaşdırılması problemləri və imkanları öyrənilmiş onların tərtibi üzrə
metodologiyalar nəzərdən keçirilmişdir. RHS əsasında qurulan
RXBM-in tədqiqat üsullarında yeri və rolu müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə bu fəsildə RXBM-in qurulması üçün Milli Hesablar Sistemi
ilə yanaşı RHS-in tərkib hissələrindən istifadənin vacibliyi qeyd olunmuş və bu əsasda RHS-in tərkibinin daha da detallı təhlili həyata keçirilərək bu modelin qurulmasında istifadə imkanları təhlil edilmişdir.
RHS-in formalaşdırılması zamanı meydana çıxa bilən problemlərin
həlli yollarına dair beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, RHS göstəriciləri
9

ilə milli səviyyədəki göstəricilərin əlaqəsi, toplanması və tətbiqi üsulları üzrə mövcud metodologiyalar nəzərdən keşirilmiş və problemlər
aşkar edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, RHS-ə aid göstəricilərin
MHS-in göstəricilərinə uyğunlaşdırılması sahəsində mövcud olan
problemlərin aradan qaldırılması üzrə metodoloji yanaşmalar işlənmişdir.
Dissertasiya işinin “Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun sosialiqtisadi vəziyyəti və regional xərc buraxılış modelinin qurulması”
adlanan ikinci fəsildə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun mövcud vəziyyəti və regional xərc-buraxılış modelinin qurulması prosesləri həyata
keçirilmişdir.
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun iqtisadi vəziyyətinin təhlilinin bilavasitə regional sahələrarası balans cədvəllərinin tərtibi və bu əsasda
qurulan regional sahələrarası balans modeli əsasında aparılması təmin
edilmişdir. Belə təhlil aləti regionun ölkə miqyasında yeri və rolunu
müəyyən etməyə geniş imkanlar açmaqla bərabər regional xərc-buraxılış cədvəllərinin tərtib olunmasında istifadə oluna bilən multiplikator
əmsallarının hesablanmasına imkan verir. İlkin olaraq Gəncə-Qazax
iqtisadi rayonun iqtisadi vəziyyətinin təhlili ölkənin məlumat bazasına
söykənməklə sadə əsaslı lokallaşma əmsallarının SLQs (simple location quotients) hesablanması ilə həyata keçirilmişdir. Bu əmsalın üzrə
hesablamalar aşağdakı düsturlar əsasında aparılmışdır1.
𝑅𝐺 ⁄𝑇𝑅𝐺
𝑅𝐺
𝑇𝑁𝐺
𝑆𝐿𝑄𝑖 = 𝑁𝐺𝑖 ⁄𝑇𝑁𝐺 ≡ 𝑁𝐺𝑖 ∗ 𝑇𝑅𝐺
(1)
𝑖

𝑖

və ya
𝑇𝑅𝐺

𝑆𝐿𝑄𝑖 = 𝑇𝑁𝐺
(2)
Burada 𝑅𝐺𝑖 - R-regionun i iqtisadi fəaliyyət sahəsi üzrə seçilmiş
göstərici; 𝑁𝐺𝑖 - ölkə üzrə i iqtisadi fəaliyyət sahəsində seçilmiş
göstərici; 𝑇𝑅𝐺- R-regionunda seçilmiş müvafiq göstərici; 𝑇𝑁𝐺- ölkə
üzrə seçilmiş müvafiq göstərici.
Təhlil zamanı həm ölkə, həm də regionlar üzrə əsas təsiredici
göstəricilər seçilərək götürülmüşdür.
1

Flegg A. T., Tohmo T. Regional input-output tables and the FLQ formula: a case
study of Finland // Regional Studies, 2013, v. 47, No 5, pp.703-721.
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Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun ölkə regionları arasındakı yeri və
əhəmiyyətini daha dolğun müəyyən etmək məqsədilə lokallaşma
əmsalları bütün regionlar üzrə də hesablanmışdır. Hesablanmış
lokallaşma əmsalları 2010-2019-cu illəri əhatə edir. Belə yanaşmada
məqsəd əmsalların son on ildə dəyişmə tendensiyasını müəyyən etmək
olmuşdur. Zamana görə trend əmsalları ən kiçik kvadratlar üsulu tətbiq
edilməklə qurulmuş xətti reqresiya tənliyində zaman əmsalı kimi
tapılmışdır.
𝑆𝐿𝑄𝑠 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡
(3)
Burada:v 𝑆𝐿𝑄𝑠- seçilmiş göstərici üzrə lokallaşma əmsalı; aSərbəst əmsal; b- Lokallaşma əmsalının zamana görə meyl əmsalıdır.
Lokallaşma əmsallarının və həmin əmsalların zamana görə meyl
əmsallarının hesablanmış nəticələri təhlil edilmişdir. Hesablanmış lokallaşma əmsallarının zamana görə dinamikası və lokallaşma əmsalının zamana görə meyl əmsalı Cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə lokallaşma əmsalları
və lokallaşma əmsalının zamana görə meyl əmsalı
lokallaşma əmsalı
Sənaye
Kənd təsərrüfatı
Əhalinin sayı
Hüquqi şəxslərin sayı
Sahibkar fiziki şəxslərin sayı
Muzdla işləyənlərin sayı
Muzdla işləyənlərin orta aylıq
nominal əmək haqqı
Əhalinin gəlirləri
Məhsulun ümumi buraxılışı
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi
Əsas kapitala yönəldilmiş
vəsaitlər
Kənd təsərrüfatı (bitkiçilik)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

2010
0,26
4,88
0,13
0,06
0,11
0,10

2013
0,22
4,17
0,13
0,07
0,12
0,10

2015
0,35
3,41
0,13
0,07
0,13
0,10

2017
0,37
3,71
0,13
0,08
0,20
0,09

2019
0,45
3,58
0,13
0,06
0,13
0,09

0,64
0,09
0,04
0,09

0,63
0,09
0,04
0,09

0,62
0,08
0,04
0,08

0,57
0,08
0,04
0,08

0,64
0,08
0,05
0,10

0,04
1,31
0,67

0,05
1,25
0,75

0,04
1,22
0,79

0,05
1,31
0,74

0,05
1,21
0,81

b
0.0292
-0.1326
-0.0002
-0.0006
0.0051
-0.0013
-0.004
-0.001
0.0006
-0.0006
-0.0007
-0.0027
-0.0096

Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel və EViews 9.0 proqram paketlərində
hesablanaraq hazırlanmışdır.
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Lokallaşma əmsalları ilə aparılmış statistik təhlillər Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunu digər iqtisadi rayonlar, həm də ümumilikdə ölkə
iqtisadiyyatı ilə müqayisə etməyə imkan vermişdir. Lokallaşma əmsalları əsasında təhlillərlə yanaşı ekonometrik üsulların köməyi ilə də
müəyyən təsir qiymətləndirmələri aparılmış və konkret empirik nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, 2010-2019-cu illəri əhatə etməklə illik
əsasda verilmiş və EViews 9 proqram paketindən istifadə olunaraq
ekonometrik modellər qurulmuş və nəticələr alınmışdır.
Lokallaşma əmsallarının zamandan asılılıq funksiyalarının təhlili göstərir ki, əsas sahələr üzrə ümumi buraxılışın, sənaye, kənd təsərrüfatı, xüsusilə heyvandarlıq məhsullarının istehsalının, əhalinin
sayının, muzdla işləyənlərin sayının, əhalinin gəlirlərinin zamandan
asılı olaraq dinamik inkişafı adekvat trend funksiyaları ilə ifadə oluna
bilir. Reqressiya tənliklərinin parametrləri təhlil edilərkən daha çox
müsbət artım yalnız sənaye istehsalında müşahidə olunur. Digər adekvat funksiyalarda zamandan asılılıq əmsallarının mənfi və sıfıra yaxın
olmaları olması Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə həmin göstəricilərin son illərdə azalmağa doğru meylli olduğundan xəbər verir.
Bu fəsildə həmçinin Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun RXBCnin tərtibi məqsədilə məlumat bazasının toplanma mənbələri, göstəricilərin əhatə dairəsi müəyyənləşdirilmiş və emal edilmişdir.
Toplanmış göstəricilərin əhatə dairəsi əsasən iqtisadi fəaliyyət
növləri üzrə məhsul buraxılışları və məhsul buraxılışlarına sərf edilən
aralıq istehlak məhsulları və əlavə dəyərin tərkibinə daxil olan mikro
göstəricilərdən ibarətdir. Məlumat bazasının formalaşdırılmasında
həm beynəlxalq təşkilatların metodiki göstərişlərindən, həm də müvafiq olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin metodiki göstərişlərindən istifadə edilmişdir (Cədvəl 2).
RXBC və RSBM tərtibi zamanı BMT “Milli Hesablar Sistemi”
(2008) və Avropa Statistika Bürosunun “Regional Hesablar metodu”
(2013) tələbləri və Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
tərtib edilmiş Milli hesablar sisteminə dair göstəricilər sistemindən və
statistik hesabatların doldurulmasına dair göstərişlərdən istifadə
edilmişdir. RSBC üç əsas kvadrantdan ibarət olduğunu nəzərə alaraq,
məlumat bazasının formalaşdırılması mərhələli olaraq həmin struktura
uyğun aparılmışdır.
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Sahə 1

1

...

2

Sahə n

3

Region üzrə
aralıq istehlak
(istehlakçı
qiymətlərlə)
(1+2+3)

Regionun iqtisadi fəaliyyət
sahələri üzrə məhsullar

Əmək haqqı
Sosial
sığortaya
ayırmalar
istehsala
vergilər
Amortizasiya
Mənfəət
Əlavə dəyər
(5+6+7+8+
9)
Regionunn
ümumi
buraxılışı
əsas
qiymətlərlə
(4+10)

5

6

7

8

9

Məhsula xalis
vergilər

Regiondan
xalis aparma

4

Regiondan
xalis ixrac

3

Dövlət
xərcləri
Yığım

Cəmi aralıq
tələb (1+2+3)

2

Regional son tələb

Son istehlak
xərcləri

...

1

Sahə n

Sahə 1

Regionun iqtisadi
fəaliyyət sahələri
üzrə məhsullar

10

II kvadrant

I kvadrant

4

5
6
7
III kvadrant
8
9
10

11

Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel proqram paketində hazırlanmışdır.
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Regionun ümumi
buraxılışı əsas qiymətlərlə (4+5+6+7+89)

Cədvəl 2. Regional Xərc buraxılış cədvəli (RXBC) ümumi
forması
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Məlumat bazası əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 18 mart 2013-cü il tarixli 14/08 nömrli qərarı ilə
təsdiq edilmiş 1-müəssisə illik hesabat formasının metodologiyasından istifadə edilməklə müvafik illik məcmüədən dəqiqləşdirmə aparılmaqla həyata keçirilmişdir. Məlumat bazası əvvəlcə 96 iqtisadi fəaliyyət növü üzrə daha geniş formada hazırlanmış, sonradan isə həmin
göstəricilər 19 iqtisadi fəaliyyət növü üzrə aqreqatlaşdırılmışdır.
Əsas qiymətlərlə regionun ümumi buraxılış göstəricisi 1-müəssisə illik hesabat formasının metodologiyasından istifadə edilməklə
müvafik illik məcmüədən dəqiqləşdirmə aparılmaqla regondakı fəaliyyət sahələri üzrə ayrılıqda formalaşdırılmışdır.
III kvadranta aid göstəricilər əsasən regionda yaradılmış əlavə
dəyərin tərkibinə daxil olan göstəricilərdən ibarətdir. Bu göstəricilər
də müvafiq olaraq 1-müəssisə illik hesabatının məlumatları əsasında
hazırlanan müvafik illik məcmüədən formalaşdırılmışdır. Bura əməkhaqqı xərcləri, sosial sığorta ayırmaları, xalis gəlir, istehsala vergilər,
əsas kapitalın istehlakı aiddir.
Regiondan xalis aparma sütunu üzrə hesablamaq üçün regiondan aparma məlumatlarından regiona gətirmə məlumatları iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə müvafiq olaraq çıxılmış və balansa əlavə edilmişdir.
Ümumi buraxılış və əlavə dəyər göstəriciləri formalaşdırıldıqdan sonra əsas qiymətlərlə regional ümumi buraxılış məlumatları sətrindən əsas qiymətlərlə əlavə dəyər sətri müvafiq olaraq çıxmaqla iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə aralıq istehlak tapılmışdır.
I kvadrantın tərtibi zamanı hər bir iqtisadi sahənin ümumi aralıq
istehlakında digər sahələrin məhsulunun payını müəyyən etmək üçün
statistik müayinə həyata keçirilmişdir. Bu müayinə iqtisadi region üzrə
bütün fəaliyyət sahələrindən seçilmiş 101 müəssisədə aparılmışdır.
Müayinənin nəticəsi olaraq həmin müəssisələrin istifadə etdiyi xammal və yaxud xidmətlər 19 iqtisadi fəaliyyət sahələrinə uyğun aqreqatlaşdırılmışdır. Müayinə nəticəsi alındıqdan sonra hər bir iqtisadi fəaliyyət sahəsi üzrə yekuna uyğun olaraq həmin faiz nisbətlərində I
kvadrantın tərkib hissəsi tam tərtib edilmiş olur.
II kvadrant regionda son istehlak - iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə
14

ev təsərrüfatlarının faktiki son istehlak xərcləri, dövlət idarəetmə orqanlarının istehlak xərcləri, xalis ixrac, əsas fondların ümumi yığımı
və regiondan xalis aparma, məhsula vergilər kimi göstəricilərin əsasında formalaşdırılmışdır. II kvadrantın hazırlanması üçün ilkin olaraq
ev təsərrüfatlarının faktiki son istehlak xərcləri sütunu üzrə məlumatlar hazırlanmışdır. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 12 iyun 2010-cu il tarixli 33/08 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş 1- xidmət №-li forma aylıq statistik hesabat formasının
metodologiyasından istifadə edilməklə müvafik illik məcmüədən dəqiqləşdirmə aparılmaqla həyata keçirilmişdir.
Dövlət idarəetmə orqanlarının istehlak xərcləri, ixrac, məhsula
xalis vergilər, əsas fondların ümumi yığımı üzrə məlumatları müvafiq
illik məcmüələrdən və hesabat formasının doldurulmasına dair metodologiyasından istifadə edilərək toplanmışdır.
Region üzrə müəssisələr arasında əsas fəaliyyətdən başqa digər
fəaliyyət növləri ilə məşğul olma halları müəssisələrin hesabatlarında
aşkar edilmədiyindən məlumat bazası formalaşdırılarkən resurs və istifadə cədvəllərindən istifadə edilmədən sahələrarası balans birbaşa
olaraq simmetrik xərc buraxılış cədvəli formatında hazırlanmışdır.
Dissertasiya işinin “Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda xərcburaxılış modeli əsasında iqtisadi sahələrin qarşılıqlı inkişaf nisbətlərinin müəyyən edilməsi” adlanan üçüncü fəsilində isə GəncəQazax iqtisadi rayonunda iqtisadi vəziyyətin regional xərc-buraxılış
modeli əsasında qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. Qurulmuş
modellər və aparılmış qiymətləndirmələr əsasında alınan nəticələr dərin təhlil edilmişdir.
- Xərc buraxılış modeli.
(I – A)X = Y
(4)
(I – A) - Birbaşa xərclər matrisi. Birbaşa xərclər əmsalı j sahəsində
məhsul vahidinə düşən son məhsul məsrəfinin kəmiyyətini göstərir.
- Xərc buraxılış modeli.
(I − A)−1 Y = X
(5)
−1
(I − A) - Tam xərclər matrisi. Tam xərc əmsalı j sahəsində
vahid son məhsul istehsalına bütün sahələrdə tələb olunan məhsulun
həcmini göstərir.
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- Əmək balansı modeli.
TY=tX
Lj

tj = X

j

(6)
(7)

T = t(E − A)−1 - Birbaşa və tam əmək tutumu matrisi. Birbaşa
əmək tutumu əmsalı j sahəsində məhsul vahidinə düşən əmək resurslarının kəmiyyətini, Tam fond tutumu əmsalı j sahəsində vahid son
məhsul istehsalına bütün sahələrdə tələb olunan əmək resurslarının
kəmiyyətini göstərir.
- Kapital balansı modeli.
FY=fX
(8)
𝑓𝑗 =

Ф𝑗
𝑋𝐽

(9)

F = f(E − A)−1 - Tam və birbaşa fond tutumu matrisi. Birbaşa
fond tutumu əmsalı j sahəsində məhsul vahidinə düşən istehsal fondları məsrəfinin kəmiyyətini, Tam fond tutumu əmsalı j sahəsində vahid
son məhsul istehsalına bütün sahələrdə tələb olunan fondların həcmini
göstərir.
- Tarazlı qiymət modeli.
𝑝̄ = (𝐼 − 𝐴𝑇 )−1 𝜐̄
(10)
𝑇
(𝐼 − 𝐴 )
(11)
T
−1
(I − A ) - Əlavə dəyər və qiymət səviyyələri matrisi. Transponirə olunmuş tam xərc əmsalları j sahəsində əlavə dəyər normaların,
transponirə olunmuş tam xərc əmsallarının tərsi isə əmsalı j sahəsində
qiymət səviyyələrini göstərir.
RXBM və onların modifikasiyaları əsasında üç istiqamət üzrə
tədqiqat aparılmışdır.
1. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə sahələrin ümumi buraxılış,
əlavə dəyər və son məhsul göstəricilərinin sahələrarası axınlar əsasında qarşılıqlı əlaqəsinin qiymətləndirilməsi.
2. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə iş qüvvəsi və əsas fondların artımının sahələrdə yaranan son məhsuldan asılılığının qiymətləndirilməsi.
3. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə sahələrin qiymət səviyyə16

ləri ilə əlavə dəyər normaları arasındakı qarşılıqlı əlaqənin qiymətləndirilməsi.
Birinci təhlil istiqamətində simulyasiyalar metodoloji hissədən
əldə edilmiş balans modeli və onun müxtəlif modifikasiyaları əsasında
19 iqtisadi fəaliyyət növü üzrə yerinə yetirilərək multiplikator əmsalları hesablanmışdır. Model əsasında əldə edilmiş tam xərc matrisinin
sütunlarının cəmi hər bir iqtisadi fəaliyyət növünün multiplikatoru rolunu oynayır. Aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan multiplikatorlar verilmişdir ki, bunlar da son məhsulların dəyişməsinə uyğun olaraq iqtisadi
fəaliyyət növlərinin ümumi buraxılışlarına təsirlərinin əmsallarını müqayisə etməyə imkan verir.
Cədvəl 3
Son məhsulun artımına uyğun əldə edilmiş multiplikator əmsalları
İqtisadi fəaliyyət növləri

Tam xərc
multiplikatorları
2.74
2.06
2.37

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq
Mədənçıxarma sənayesi
Emal sənayesi
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı
Tikinti
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə
İnformasiya və rabitə
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat
Təhsil
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi
Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel və EViews 9.0 proqram
hesablanaraq hazırlanmışdır.
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2.02
2.04
2.49
2.54
1.82
2.18
1.48
2.48
2.26
1.78
3.20
1.55
1.83
2.19
1.32
2.38
paketlərində

Ən yüksək təsir əmsalına malik olan iqtisadi fəaliyyət növləri
kimi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, kənd təsərrüfatı,
meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, emal sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, tikinti, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri kimi iqtisadi fəaliyyət növlərinin adını çəkmək olar. Belə demək olar ki, multiplikator
əmsalı yüksək olan iqtisadi fəaliyyət növləri prioritetlər olaraq seçilə
bilər və onlar üzrə son məhsulun artırılmasına çalışılmaqla iqtisadi rayonun ümumi məhsul buraxılışının artımına nail olmaq olar.
İkinci təhlil istiqamətində sahələrarası balans modelinin digər
modifikasiya modeli olan Əmək balansı modelinin nəticələrinə baxılmışdır. Son məhsul və iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayının əlaqəsinin qiymətləndirilməsi iqtisadi rayon üçün əhəmiyyət kəsb edən digər
məsələlərdən biridir. Bu model vasitəsilə 19 iqtisadi fəaliyyət növü
üzrə son məhsulun artımı nəticəsində ümumi iqtisadi rayon üzrə iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayının necə dəyişəcəyini simulyasiya etmək mümükdür. Simulyasiyalar əsasən iqtisadi rayon üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yerinə yetirilmişdir. İlk öncə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq iqtisadi fəaliyyət növü üzrə son məhsulun qeyd olunan 10%-lik artımı nəticəsi
verilir. Nəticələr göstərir ki, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq iqtisadi fəaliyyət növü üzrə son məhsulun 10% artımı iqtisadi
rayonun ümumi iqtisadiyyatında məşğul əhalinin sayını 8.2% artırır.
Göründüyü kimi ən yüksək artım kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, tikinti və ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə müşahidə olunmuşdur (uyğun olaraq
8.24%, 8.69% və 7.69%). Bu iqtisadi fəaliyyət növləri regionun iqtisadiyyatında mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı iqtisadi rayon
üzrə məşğul əhalinin əsasən qeyd olunan iqtisadi fəaliyyət növlərində
işlədiyini deməyə əsas verir. Bu da ki, təbii haldır. Kənd təsərrüfatı
tarixən iqtisadi rayonlarda əhalinin əsas məşğul olduğu sahələrdən hesab olunmuşdur. Qeyd olunan bu üç sahə ilə yanaşı digər sahələrdə də
müəyyən effektlər alınmışdır. Digər iqtisadi fəaliyyət növlərindən daha çox diqqəti çəkən təhsil sahəsidir. Aydındır ki, son məhsulun artımı
həm dövlət xərclərinin, həm də investisiyaların artımı ilə formalaşa
bilər. Bu halda isə təhsil sahəsinə pay düşür. Yəni iqtisadi rayonda ye18

ni təhsil ocaqları fəaliyyətə başlayır və bu əsasda da təhsil iqtisadi fəaliyyət növü üzrə məşğul əhalinin sayı artır. 19 iqtisadi fəaliyyət növləri
içərisindən ciddi təsirə malik olanları seçilərək verilmişdir. Çünki bəzi
iqtisadi fəaliyyət növləri digər iqtisadi rayonlar hesabına formalaşdığı
səbəbindən regionun iqtisadiyyatı üçün mühüm fayda kəsb etmir
(Şəkil 1).

Şəkil 1. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə son məhsulun 10% artımına
uyğun iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayının faiz artımı
Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel və EViews 9.0 proqram paketlərində
hesablanaraq hazırlanmışdır.

Sahələrarası balans modelinin digər modifikasiya modeli isə
kapital balansıdır. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə simulyasiyalar
edilmiş əmək balansında olduğu kimi burada da əsas effektlər kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq və tikinti iqtisadi fəaliyyət
növlərində müşahidə olunmuşdur (uyğun olaraq 21.98% və 25.79%).
Eyni zamanda, bu effektlər ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri və
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı kimi iqtisadi fəaliyyət növlərində də
kifayət qədər yüksək alınmışdır (uyğun olaraq 17.65% və 2.70%).
Göründüyü kimi yuxarıda qeyd olunan iqtisadi fəaliyyət növlərindən
başqa digər iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə təsirlər kifayət qədər kiçik
alınmışdır. Bəzi iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə isə təsirlər olmamış
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yaxud da ki, mənfi təsirlər müşahidə olunmuşdur ki, buna səbəb həmin
iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iqtisadi rayonun digər iqtisadi rayonlar
hesabına formalaşdığını əsas gətirməklə uyğunlaşdırmaq olar.

Şəkil 2. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə son məhsulun 10% artımına
uyğun əsas kapitalın balans dəyərinin artımı, faizlə
Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel və EViews 9.0 proqram paketlərində
hesablanaraq hazırlanmışdır.

Üçüncü təhlil istiqamində isə sahələrarası balans modeli əsasında onun modifikasiya modellərindən biri olan Tarazlı qiymət modelinin nəticələri verilmişdir. Belə ki, müəyyən sahələr üzrə əlavə dəyər
normalarında baş verə biləcək dəyişiklərin 19 fəaliyyət növü üzrə qiymətlərin səviyyəsinə təsirləri simulyasiya edilmişdir. Tarazlı qiymət
modeli hər hansı bir iqtisadi fəaliyyət növünün əlavə dəyər normasındakı dəyişikliyin yaxud da ki, hər hansısa bir iqtisadi fəaliyyət növünün qiymət səviyyəsindəki dəyişikliklərin 19 iqtisadi fəaliyyət növlərinin qiymət səviyyələrindəki dəyişikləri tapmağa imkan verir.
Nəticələr göstərir ki, emal sənayesi iqtisadi fəaliyyət növü üzrə də
əlavə dəyər noması 50% artırılaraq onun 19 iqtisadi fəaliyyət növünün
qiymət səviyyələrinə təsirləri simulyasiya edilmişdir. Emal sənayesi iq20

tisadi fəaliyyət növü üzrə əlavə dəyər normasının 50%-lik artımı 19 iqtisadi fəaliyyət növü üzrə qiymətlərin səviyyəsində ciddi təsirlər yaradır.
Yəni həmin iqtisadi fəaliyyət növünün özündə qiymətlərin səviyyəsi
29.2% artmışdır. Digər gözəçarpan nəticələr isə kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı və balıqçılıq (8.9%), tikinti (18.0%), ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri (16.3%), inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
(9.4%), digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi (9.1%) kimi iqtisadi
fəaliyyət növlərində alınmışdır (şəkil 3).
Emal sənayesində əlavə dəyər normasının 50% artımının digər
sahələrdəki qiymət səviyyəsinə təsiri
29.2
18.0 16.3
9.1

Digər sahələrdə…

1.5

İstirahət, əyləncə…

Əhaliyə səhiyyə…

Təhsil

5.9 4.2 5.7

Dövlət…

İnzibati və…

Peşə, elmi və…

Daşınmaz…

Turistlərin…

Nəqliyyat və…

Ticarət; nəqliyyat…

Tikinti

Su təchizatı,…

Emal sənayesi

Mədənçıxarma…

Elektrik enerjisi,…

1.2 1.0

0.4

9.4
4.6
1.6 3.4 1.7

Maliyyə və…

6.6 6.4

İnformasiya və…

8.9

Kənd təsərrüfatı,…

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Şəkil 3. Emal sənayesində əlavə dəyər normasının 50% artımının
digər sahələrdəki qiymət səviyyəsinə təsiri
Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel və EViews 9.0 proqram paketlərində
hesablanaraq hazırlanmışdır.
Simulyasiya qiymətləndirmələrin nəticələrinə əsasən elektrik
enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı iqtisadi
fəaliyyət növü üzrə əlavə dəyər normasının 20% artımına uyğun olaraq 19 iqtisadi fəaliyyət növü üzrə qiymətlərin səviyyələrində dəyişikliklər müşahidə olunur. Nəticələr qeyd olunan sahə üzrə əlavə dəyər
normasının dəyişməsinin təsirlərinin kifayət qədər olduğunu əks etdirir. Eyni zamanda, həmin sahənin özündə qiymətlərin səviyyəsini
12.6% artırmışdır (şəkil 4).
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Enerji təchizatı iqtisadi sahələr üzrə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məhz bu da model nəticələrində özünü tam göstərir. Belə ki, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı iqtisadi
fəaliyyət növü üzrə əlavə dəyər normasının 20% artımı nəticəsində bütün sahələrin qiymətlərin səviyyəsində öz təsirlərini ciddi şəkildə göstərmişdir.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və
təchizatı sahəsində əlavə dəyər normasının 20% artımının digər
sahələrin qiymət səviyyəsinə təsiri
12.6

5.1

Digər sahələrdə…

İstirahət, əyləncə…

Əhaliyə səhiyyə və…

2.2
2.1
1.1 1.6
0.5

Təhsil

İnzibati və yardımçı…

Peşə, elmi və…

1.3

Dövlət idarəetməsi…

3.3

2.6

Daşınmaz əmlakla…

1.1

Maliyyə və sığorta…

1.3

İnformasiya və rabitə

Ticarət; nəqliyyat…

Tikinti

Su təchizatı,…

Elektrik enerjisi,…

Emal sənayesi

Mədənçıxarma…

0.2

3.0

Turistlərin…

2.3 3.0

Nəqliyyat və anbar…

3.3 2.5 3.4

Kənd təsərrüfatı,…

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Şəkil 4. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və
təchizatı sahəsində əlavə dəyər normasının 20% artımının digər
sahələrin qiymət səviyyəsinə təsiri
Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel və EViews 9.0 proqram paketlərində
hesablanaraq hazırlanmışdır.

Bütün qeyd olunan simulyasiyaları ümumiləşdirərək model
nəticəsində hər bir iqtisadi fəaliyyət növü üzrə əlavə dəyər normasının
artırılmasına uyğun qiymətlərin səviyyəsinin artması ilə bağlı
multiplikator əmsalları hesablana bilər.
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Cədvəl 4
Əlavə dəyər normasının bir vahid artımına uyğun əldə edilmiş
tarazlı qiymət multiplikator əmsalları
İqtisadi fəaliyyət növləri
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq
Mədənçıxarma sənayesi
Emal sənayesi
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və
təchizatı
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı
Tikinti
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə
İnformasiya və rabitə
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat
Təhsil
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

Multiplikator
əmsalları
1.99
1.56
6.86
5.28
6.15
1.02
3.49
1.23
1.57
1.22
1.46
1.25
1.00
1.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.09

Mənbə: Müəllif tərəfindən Excel və EViews 9.0 proqram paketlərində
hesablanaraq hazırlanmışdır.

Model əsasında tərtib edilmiş multiplikator əmsalları cədvəlinə
nəzər yetirdikdə əlavə dəyər normasının artmasına uyğun olaraq qiymətlərin səviyyəsinin ciddi artmasını ifadə edən, yəni multiplikator
əmsalları böyük olan iqtisadi fəaliyyət növləri aydın şəkildə görünür
(Cədvəl 4). Ən yüksək multiplikator əmsalına malik olan iqtisadi fəaliyyət növləri emal sənayesi (6.86%), elektrik enerjisi, qaz və buxar
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı (5.28%), su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı (6.15%) və ticarət; nəqliyyat vasitələrinin
təmiri (3.49%) iqtisadi fəaliyyət növləridir. Belə çıxır ki, qiymətlərinin
səviyyəsi və əlavə dəyər normaları arasındakı münasibətlərə görə ad23

ları qeyd olunan iqtisadi fəaliyyət növləri rayonun iqtisadiyyatında daha mühüm istiqamətlərdir.
NƏTİCƏ
Dissertasiya işində aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:
1. Azərbaycanda regional sahələrarası balans cədvəllərinin BMT-nin
metodologiyası əsasında tərtib edilməsi məlumat çatışmazlığı və bir
sıra göstəricilərin hesablana bilməməsi səbəbindən müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Bu əsas etibarı ilə, ölkə miqyasında mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilən iqtisadi əməliyyatlar barədə məlumatların regional səpgidə bölüşdürülməsinin mümkün olmaması ilə
bağlıdır. Digər tərəfdən regional sahələrarası balansların tərtibi əsas
məsələ olaraq qarşıya qoyulmadığından regional hesabların tərtibində toplanması mümkün olan məlumatlar diqqətdən kənarda qalır.
Faktiki olaraq toplanmayan məlumatlar statistik hesabatlara əlavə
göstəricilərin daxil edilməsi yolu ilə aradan qaldırıla bilər. Məsələn,
regiondan digər regionlara aparılan məhsullar və regiona digər regionlardan gətirilən məhsullar kimi göstəricilər iqtisadi agentlər tərəfindən mütəmadi olaraq təqdim edilə bilər. Bunları nəzərə alaraq
dissertasiya işində sahələrarası balans cədvəllərinin beynəlxalq metodologiya nəzərə almaqla tərtibi üçün alternativ məlumatların əldə
edilməsi, siniflərə bölünməsi və zəruri göstəricilərin hesablanması
üçün metodoloji yanaşma işlənilmişdir.
2. Azərbaycanın iqtisadi rayonlarının sosial – iqtisadi inkişafının sahələrarası strukturunun öyrənilməsi, onların müqayisəli təhlili və ölkə
iqtisadiyyatına töhvəsinin qiymətləndirilməsi iqtisadi potensilaının
və ümumölkə miqyasında üstünlüklərinin ortaya çıxarılmasını zəruri edir. Belə qiymətləndirmələr bütün iqtisadi rayonlar üzrə eyni
vaxtda aparıla bilməməsi səbəbindən daha əhəmiyyətli iqtisadi rayonun pilot olaraq qiymətləndirilərək seçilməsi əhəmiyyətlidir. Bu
məqsədlə, bütün iqtisadi rayonlar üçün lokallaşma əmsalları son 10
ilin məlumatları əsasında 13 meyar götürülməklə qiymətləndirilmişdir. Hər bir meyar üzrə lokallaşma əmsallarının artma və ya azalma tendensiyaları müəyyənləşdirilmiş, bu əsasda ilkin pilot olaraq
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Gəncə - Qazax iqtisadi rayonun seçilməsi tövsiyyə edilmiş və regional sahələrarası balans cədvəllərinin qurulması ilə bağlı prosedurlar
müəyyən edilmişdir.
3. Pilot olaraq seçilmiş Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə xərc-buraxılış cədvəlinin qurulması üçün ilkin olaraq zəruri məlumatların toplanması və gərəkli göstəricilərin hesablanması məsələlər müəyyən
edilmişdir. Məlumatların əldə olunması üçün müayinə proseduru işlənilmiş, zəruri məlumatlar toplanaraq emal edilmiş və müvafiq
göstəricilər hesablanaraq Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üçün xərcburaxılış cədvəli tərtib edilmişdir. Regional xərc – buraxılış çədvəllərinin tərtibi üçün tətbiq edilmiş metodologiya belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, digər iqtisadi rayonlar üzrə aşağıdan yuxarıya
üsulla regionların sahələrarası balans cədvəllərinin tərtibi daha məqsədəuyğundur. Hər bir iqtisadi rayon üçün sahələrarası cədvəllərin
hesablanması bütövlükdə ölkə üzrə regionlararası sahələrarası balansın tərtibi reallaşa bilər. Bununla da, bütün iqtisadi rayonlar üzrə
müvafiq balansların tərtibi regionların rəqabətqabiliyyətliliyi, ölkə
iqtisadiyyatında konkret rayonun inkişafının ölkə iqtisadiyyatına
tövhəsini həm sahələrarası, həm də regionlararası əlaqələr nəzərə
alınmaqla qiymətləndirmək imkanı yaranar.
4. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üçün tərtib edilmiş xərc-buraxılış cədvəli əsasında iqtisadi rayonun sahələrarası balans modeli qurulmuşdur və onun əmək, kapital və tarazlı qiymətlər kimi modifikasiyaları
işlənmişdir. Qurulmuş modellər əsasında rayonun iqtisadi vəziyyətini kompleks təhlil etməyə imkan verən birbaşa və tam xərc əmsalları (iqtisadi multiplikatorlar) qiymətləndirilmişdir. Regional xərc buraxılış modelinin multiplikator əmsallarının hesablanması regiondakı sahələrin regionun umumi iqtisadi inkişafına verəcəyi töhvəni ölçməyə imkan verir, digər tərəfdən isə regionda yaradılan əlavə dəyərlə regionda istifadə olunan son məhsulun müqayisəsi nəticəsində regionun ümumilikdə öz-özünü necə təmin etməsi barədə
geniş təsəvvür yaradır.
5. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üçün qurulmuş regional sahələrarası
balans cədvəli regional xərc-buraxılış modelinin köməyi ilə regional
səpkidə sosial – iqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsi üzrə təsir təh25

lillərinin aparılması üçün qərar qəbulu mexanizmi işlənilmişdir. Belə ki, regional xərc buraxılış modellərinin əmək və kapital balansları
kimi modifikasiyaları və tarazlı qiymət modelləri regional işzizlik
problemlərinin həllində, investisiyaların prioritet sahələrinin müəyyən edilməsində, habelə qiymətləri tariflə tənzimlənən məhsullar
üzrə regional fərqləndirmə siyasətlərinin hazırlanmasında geniş imkanlar yaradır.
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