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ЭИРИШ 

 

Мювзунун актуаллыьы. Мцасир жямиййятдя рясми статистика хидмяти дювлят 

идаряетмясинин мцщцм васитяляриндян бири кими чыхыш едир вя онун фяалиййяти юлкя-

дя сосиал - игтисади просесляр щаггында адекват информасийанын ялдя едилмясиня ис-

тигамятлянир. Сон дюврлярдя Азярбайжанын бцтцн учот вя статистика системи базар 

мцнасибятляриня кечидля ялагадар олараг комплекс дяйишиклийя мяруз галмышдлыр. 

Бцтцн бу гейд едилянляр бирбаша бейнялхалг мцгайисяни щяйата кечирмяйя имкан 

верян стандартларын юлкянин учот вя статистика тяжрцбясиндя тятбигини зярури 

етмишдир. Бу истигамятдя апарылан юнямли ишлярдян бири макроигтисади щесабла-

маларда эениш тятбиг едилян və geniş analitik imkanlara malik Милли Щесаблар 

Системинин гурулмасыдыр. 

Яввялляр Милли Щесаблар Системи Милли Gялирин статистикасы базасында йаран-

мышдыр. Бунунла мцхтялиф методларла Mилли Gялирин (мящсулун) гиймятляндирилян 

эюстярижиляринin ващид системя интеграсийасы щяйата кечирилмишдир. Бу интегасийа 

Милли Эялирин мцхтялиф методларла щесабланмасынын ясасында дуран гайдаларын 

узлашдырылмасы вя щармонизасийасы демяк иди. Нювбяти мярщялядя МЩС - нин 

инкишафы вя тякмилляшдирилмяси игтисади просеслярин мцхтялиф аспектлярини характеризя 

едян макроигтисади информасийанын мцхтялиф бюлмяляринин (сащялярарасы ялагяляр, 

харижи игтисади ялагяляр, милли сярвят, малиййя васитяляри иля ямялиййатлар) эюстяри-

жиляринин цмуми системя интеграсийасы вя системин ясас эюстярижиляри (Цмуми Да-

хили Мящсул вя Милли Эялир)  иля щармонизасийасы истигамятиндя олмушдур. МЩС - 

нин бу жцр гурулушу онун аналитик имканларыны ящямиййятли шякилдя артырыр вя айры-

айры макроигтисади дяйишянляр арасындакы ялагяляри мцяййянляшдирмяйя имкан 

верир ки, бу да игтисадиййатдакы дяйишикликляри шяртляндирян амилляри ашкар етмяк 

цчцн важибдир. 

МЩС-нин мцасир хцсусиййяти онгдан ибарятдир ки, о, йалныз бцтювлцкдя 

игтисадиййатын дейил, щям дя онун мцщцм структур бюлмяляринин - сащяляр вя 

институсионал секторларын вязиййятини вя инкишафыны сяжиййяляндирмяйя, бу структур 

бюлмяляри арасындакы гаршылыглы ялагяляри ашкар етмяйя имкан верир. 
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Милли Щесаблар Системинин аналитик имканлара малик олмасы мцасир дюврдя 

статистик тящлилин консептуал ясасы кими онун ящямиййятини даща да артырыр. Magistr 

ишинин мювзусу да мящз бунларын контексиндя ясасландырылмышдыр. 

Tədqiqat ишинин мягсяди Милли Щесаблар Sистеминин аналитик имканларыны 

арашдырмаг вя онун ясасısnda ölkənin sosial - iqtisadi inkişafını статистик тящлил ет-

мякдир. 

Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин йериня 

йетирилмяси зярури щесаб едилмишдир. 

-игтисадиййатын макроигтисади статистик модели кими Mилли Hесаблар Sисте-

минин статистик тящлил вя прогнозлашдырмада йери вя ролуну арашдырмаг, 

- Милли Щесаблар Системинин гурулмасынын мягсядини, принсиплярини  və 

analitik imkanlarını арашдырмаг, 

- hесабларын ясас нювлярини вя онларын тяйинатыны арашдырмаг, 

- Милли щесаблар Системиндя истифадя едилян тяснифатлары вя онларын тяйинатыны 

юйрянмяк, 

-Ölkədə institusional fəaliyyətin, xüsusilə kiçik, xarici və birgə sahibkarlığın  

cari vəziyyətini araşdırmaq, 

- Цмуми Dахили Mящсулун dinamikasını вя гурулушуну статистик тящлил ет-

мяк, 

- gялирлярин йаранмасы, илкин бюлэцсц, тякрар бюлэцсц вя истифадяси щесаб-

ларыны статистик тящлил етмяк, 

- institusional sektorlar üzrə bəzi makroiqtisadi göstəricilərin formalaşması 

xüsusiyyətlərini araşdırmaq,  

- Ölkənin dünya təsərrüfatı ilə iqtisadi əməliyyatların cari vəziyyətini statistik 

təhlil etmək. 

Тядгигатын елми йенилийи ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- statistik təhlil və proqnozlaşdırmanın konseptual əsası kimi çıxış Milli He-

sablar Sisteminin analitik imkanları əsaslandırılmışdır, 

-Milli Hesablar Sisteminin mühüm xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir; 
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- sosial - iqtisadi proseslərin statistik təhlilində Milli Hesablar Sisteminin yeri və 

rolu müəyyənləşdirilmişdir, 

-ölkədə institusional fəaliyyətin cari vəziyyəti statistik təhlil edilmiş və onun 

inkişaf xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir, 

- rəsmi statistikanın məlumatları əsasında gəlirlər axını statistik təhlil edilmiş və 

inkişaf meylləri aşkar edilmişdir, 

- mühüm makroiqtisadi göstəricilərin formmalaşmasında iqtisadiyyatın sektor-

larının rolu müəyyənləşdirilmişdir, 

Magistr ишиндя статистиканын нязяриййясинин цмуми методларындан - нисби вя 

орта кямиййятляр, динамика сыраларынын тящлили вя с. методларындан истифадя едил-

мишдир.  

Tədqiqat ишинин информасийа базасыны Азярбайжан Республикасы Дювлят 

Статистика Комитясинин иллик мяжмуяляринин мялуматлары тяшкил етмишдир. 

Magistr dиссертасийанын гурулушу вя щяжми. Диссертасийа эириш,iki фясил, нятижя 

вя istifadə edilmiş ядябиййат сийащысыдан ибарятдир. Онун цмуми щяжми 78 сящифя-

дир. Ишдя 14 жядвял вя 6 график верилмишдир. Истифадя олунмуш ядябиййат сийащысында 

35 адда ядябиййат ады вардыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

ФЯСИЛ 1 

МИЛЛИ ЩЕСАБЛАР СИСТЕМИNİN ANALİTİK İMKANLARI  
VƏ ÖLKƏNİN  SOSİAL - İQTİSADİ İNKİŞAFININ СТАТИСТИК 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ  ONUN ROLU 
 

§1.1. Милли Щесаблар Системинин konseptual  ясасları, onun mühüm 
хцсусиййятляри  вя гурулмасы принсипляри 

 
Милли Щесабдарлыг тякрар истещсал просесинин мцхтялиф мярщяляляри арасындакы 

гаршылыглы ялагяляри, игтисадиййатын структуру, вязиййяти вя динамикасынын тящлили 

цчцн важиб олан ясас макроигтисади эюстярижиляри мцяййян етмяйя имкан верян 

игтисади просеслярин мцхтялиф аспектляри щаггындакы информасийанын низама 

салынмасынын вя системляшдирилмясинин хцсуси формасыдыр. Бу низама салма игтисади 

истещсалын сярщяддини, сярвят вя эялир эюстярижиляринин мащиййятини, ахын вя ещтийат-

ларын гиймятляндирилмяси принсиплярини, игтисади ямялиййатларын, актив вя ющдялик-

лярин гаршылыглы ялагядя олан тяснифатлашдырма системини вя эюстярижилярин гиймятлян-

дирилмяси методларыны характеризя едян бир сыра консепсийа вя мцддяалара ясас-

ланыр. 

Мцасир Мilli Щesablar Сisteminin мцщцм хусусиййяти онун цмуми яща-

тялилик характердя олмасыдыр. Бу о демякдир ки, Мilli Щesablar Сistemi игтисади 

просеслярин бцтцн аспектляринин (истещсал, эялирлярин бюлэцсц вя тякрар бюлэцсц, 

истещлак вя яманят, инвестисийанын малиййяляшдирилмяси, малиййя васитяляри иля 

ямялиййат, харижи игтисади ялагяляр, милли сярвятин формалашдырылмасы) гаршылыглы 

ялагядя тясвирини тямин едир. Цмумиляшдирилмиш шякилдя Мilli Щesablar Сisteminə 

бцтцн тясяррцфат субйектляри (институсионал ващидляр), бцтцн игтисади ямялиййатлар 

(мал вя хидмятлярля, эялирляр вя малиййя васитяляри иля), тясяррцфат субйектляринин 

бцтцн актив вя ющдяликляри щаггында информасийа дахилдир. Ейни заманда бу 

системдя фювгалядя характерли щадисяляр (тябии фялакят, техноэен фялакят, тябии 

ещтийатларын тцкянмяси) нятижясиндя актив вя ющдяликлярин дяйишмяси щаггында 

мялуматларда нязярдя тутулур. 

Игтисади просеслярин мцхтялиф аспектлярини характеризя едян эюстярижилярин 

(онларсыз игтисадиййатын вязиййятинин цмуми мянзярясини ялдя етмяк мцмкцн 
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дейилдир) узлашдырылмасына мцвафиг тяснифатларын вя гайдаларын (мясялян, яманятин 

мцяййян олунмасы мцхтялиф нюв активлярин ялдя едилмяси хяржляринин мцяййян 

едилмяси иля, кредитляшдирмя эюстярижиляринин мцяййянляшдирилмяси малиййя актив вя 

ющдяликляринин мцяййянляшдирилмяси иля узлашдырылмалыдыр) щармонизасийасы йолу иля 

наил олунур.  

Мцасир Мilli Щesablar Сisteminдя сосиал просеслярин, рифащын бир сыра 

аспектляринин (хидмятин ящалинин рифащына тясири, шяхси истещлак цчцн ев тясяррцфат-

ларынын мящсулу, эялирлярин ящалинин айры-айры груплары арасында бюлэцсц, ятраф 

мцитин дяйишмясинин игтисадиййата тясири вя с.) статистик тящлили цчцн дя информасийа 

вардыр.  

Мilli Щesablar Сistemi юз васитяляри кими сосиал - игтисади статистиканын 

яняняви цнсцрляриндян (тяснифатлар, агрегатлар вя эюстярижиляр, индексляр), мцщаси-

бат учотунун (щесаблар, игтисади ямялиййатларын икили йазылыш принсипи) вя еконо-

метрийанын (сащялярарасы балансын ейниликляр системи) цнсцрляриндян истифадя едир 

(9). 

Мilli Щesablar Сisteminin ясас эюстярижиляри жари базар гиймятляри иля 

щесабланыр (бу структурун тящлили цчцн важибдир), бундан башга физики щяжмин 

динамикасынын тящлили мягсядиля бир сыра эюстярижиляр сабит гиймятлярля щесабланыр. 

Мясялян, Цmumi Дaxili Мəhsuluн сабит гиймятлярля щесабланмасы игтисади артым 

темпини тящлил етмяйя имкан верир (йцксялдилмяси дцнйанын бцтцн юлкяляринин 

щюкумятляринин игтисади сийасятинин мцщцм мягсядляриндян биридир). Эюстярижи-

лярин сабит гиймятлярля щесабланмасы гиймят статистикасы цчцн хцсуси тялябляр иряли 

сцрцр вя айры - айры эюстярижиляр цчцн дефлйатор системинин ишляниб щазырланмасыны 

тяляб едир. Мilli Щesablar Сistemində бу жцр дефлйаторларын (мал вя хидмятлярин 

кейфиййятинин дяйишмясини якс етдирян индеекслярин дцстурларынын сечилмяси, гейри - 

базар хидмятляринин дефлйаторлашдырылмасы методлары мясяляляри дя дахил олмагла) 

щесабланмасы принсипляри дягиг формалашдырылмышдыр. Демяли, гиймят статистикасы 

Мilli Щesablar Сisteminin мцщцм компонентидир. 

Мilli Щesablar Сisteminin мцщцм хусуиййятляриндян бири дя ондан ибарятдир 

ки, о, йалныз ян мцщцм макроигтисади эюстярижиляр системини юзцндя якс етдирмир,  
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щям дя сосиал - игтисади статистиканын бцтцн аспектляринин ялагяляндирилмяси 

васитясидир. Бу о демякдир ки, сащяляр статистикасында истифадя едилян ясас анлайыш  

вя тяснифатлар Мilli Щesablar Сisteminin анлайыш вя тяснифатларына уйьун щармо-

низасийа олунмаладыр. Бу жцр ялагяляндирмя олмадан игтисадиййатын вя онун 

сащяляринин инфишафынын узлашдырылмыш тясвирини тямин етмяк мцмкцн дейилдир ки, бу 

да идаряетмя гярарларынын гябулуну чятинляшдирир.  

Бу системин бцтцн дцнйада эениш йаылмасынын ясас сябябляриндян бири онун 

бейнялхалг игтисади дил формасында чыхыш етмясидир. Мilli Щesablar Сistemində олан 

макроигтисади информасийа ахынындан дащ чох дювлят идаряетмя органлары игтисади 

сийасятин, игтисади артымын стимуллашдырылмасы, верэи системинин тякмилляшдирилмяси, 

харижи инвестисийаларын жялб едилмяси, щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси тядбирляринин 

ишляниб щазырланмасы мясяляляри цзря гярарлар гябул едяркян истифадя едирляр. Бу 

контексдя дювлят бцджясинин формалашдырылмасы цчцн Цmumi Дaxili Мəhsul 

щаггындакы мялуматлардан истифадя едилмясини хцсуси гейд етмяк олар. Дювлят 

бцджяси кясиринин (мцсбят вя йа мянфи) Цmumi Дaxili Мəhsul  а нисбятиня фискал 

сийасятин сямярялилик эюстярижиси кими бахылыр. Мilli Щesablar Сisteminin мялу-

матлары гыса вя орта мцддятли игтисади инкишаф прогнозларынын ишляниб щазырланмасы 

цчцн ясасдыр вя бу да жари игтисади сийасятин формалашдырылмасы цчцн чох важибдир. 

Игтисади сийасятин формалашдырылмасы контексиндя бу системин ян мцщцм эюстяри-

жиляриня аиддир: Цmumi Дaxili Мəhsulun артым темпи, ижтимаи ямяк мящсулдарлыьы, 

игтисадиййатын сащяви гурулуш эюстярижиляри, Цmumi Дaxili Мəhsulun истифадясинин 

гурулуш эюстярижиляри, ящалинин сяранжамында галан эялир, инвестисийанын малий-

йяляшдирилмяси мянбяйи кими милли яманят эюстярижиси вя онун игтисадиййатын 

секторлары цзря бюлэцсц, игтисадиййатын верэи йцкц, инфлйасийанын игтисадиййата вя 

онун секторларына тясири, бцтювлцкдя игтисадиййат вя онун секторлары цчцн халис 

кредитляшдирмя / халис божланма, функсийалары цзря дювлят идаряетмя секторларынын 

сон истещлак хяржяляринин гурулуш эюстярижиляри, ихраж вя идхалын Цmumi Дaxili 

Мəhsula нисбяти, харижя юдянилян вя харижидян ялдя едилян инвестисийадан эялирляр 

эюстярижиляри. 
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Рцбляр цзря Цmumi Дaxili Мəhsul щаггындакы мялуматлар дювлят идаря 

етмя органларына ил ярзиндя игтисади конйуктуранын дяйишмясини излямяйя имкан 

верир вя бунун да тясяррцфат щяйатынын мцхтялиф мясяляляри цзря идаряетмя гярар-

лары гябул едяркян мцщцм ящямиййяти вардыр. Юлкянин реэионлары вя реэионлар 

цзря цмуми мящсул щаггындакы мялуматлардан дювлят идаряетмя органлары 

хцсусиля, реэионларын игтисади инкишафынын гиймятляндирилмяси, реэионал вя трансферт 

сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн истифадя едирляр.  

Мilli Щesablar Сisteminin мялуматларындан дювлят идаряетмя органлары 

бейнялхалг игтисадиййат тяшкилатлары иля игтисади ямякдашлыг мясяляляри цзря гярарлар 

гябул едяркян, щямчинин сащибкарлар вя бизнес нцмайяндяляри юлкядя цмуми 

макроигтисади вязиййяти гиймятляндиряркян (бу истещсалын эенишляндирилмяси, 

инвестисийа мясяляляри щаггында гярар гябул едилмясиндя чох важибдир) вя елми – 

тядгигат тяшкилатлары мыхтялиф макроигтисади  дядяйишянляр арасындакы ялагяляри 

юйряняркян, мцхтялиф макроигтисади вя пргноз моделлярини гураркян истифадя 

едирляр. Бу гейд едилянлярдян айдын олур ки, эениш аналитик имканлара малик Милли 

Щесаблар Системинин мялуматларындан истифадя едяряк игтисади просеслярин 

мцхтялиф аспектлярини щяртяряфли статистик тящлил етмяк мцмкцндцр. 

Артыг Азярбайжанын статистика тяжрцбясиндя бу системин тятбиги цзря хейли 

ишляр эюрцлмцшдцр. Лакин бунунла йанашы бу эцн гаршыда дуран ясас мясялялярдян 

бири микросявиййядя учот вя щесабатын тякмилляшдирлмяси вя бейнялхалг стандарт-

лара уйьунлашдырылмасыдыр. Башга сюзля десяк мцщасибат йазышмаларынын милли 

щесабдарлыгла узлашдырылмасыдыр. Мцяссися сявиййясиндя учотун милли щесаблар сис-

теминин методолоэийасына уйьунлашдырылмасы бцтцн сявиййялярдя мцгайисялилийин 

апарылмасына имкан верир. Бу ися бцтцн сфераларда мцщасибат щесабатынын фор-

малашдырылмасынын вя тягдим едилмясинин йени принсипляринин тятбигини тяляб едир.  

Дцнйа тясяррцфат ялагяляринин эенишляндийи мцасир игтисади шяраитдя цмуми 

узлашдырылмыш учот системинин олмасы даща чох диггяти жялб едир. Башга сюзля 

десяк, учот вя щесабатын бцтцн информасийа истифадячиляри тяряфиндян айдын баша 

дцшцлян цмуми формасы олмалыдыр.   
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Малиййя щесабатынын шяффафлыьынын,  кампанийаларын фяалиййят нятижяляринин вя 

малиййя вязиййятинин мянзярясинин адекват якс етдирилмясинин тямин едилмяси дя 

ясас мясялялярдян биридир.  

Бу гейд едилян проблемлярин щялл едилмяси мягсядиля Мцщасибат Учотунун 

Бейнялхалг Стандартлары цзря Комитя (IASC) Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг 

Стандартларыны (International Financial Reporting Standards) ишляйиб щазырламышдыр. 1 

апрел 2001 - жи илдян етибарян бу ишлярля Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стан-

дартлары цзря Шура (IASB)  мяшьул олур. Артыг дцнйанын бир чох юлкяляри бу 

стандартлары юзляринин учот вя статистика ишляриндя эениш тятбиг едир.  

Мцхтялиф юлкялярдя Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларындан 

истифадя едилмясинин мягсядямцвафиглийи вя зярурилийи ясасян ашаьыдакыларла баьлы 

олмушдур: 

- щесабатларын бу стандартлара уйьун формалашдырылмасы кампанийаларын 

бейнялхалг капитал базарында иштиракы имканларыны тямин едян мцщцм 

аддымлардан биридир; 

-бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, малиййя щесабатынын бейнялхалг стандарт-

ларына уйьун формалашдырылмыш щесабатлар истифадячиляр цчцн йцксяк информасийа-

лылыьы вя файдалылыьы иля фярглянир; 

- Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларындан истифадя едилмяси 

щесабатларын милли гайдаларынын ишлянмяси цчцн зярури олан вахтын вя ресурсларын 

ящямиййятли шякилдя азалдылмасына имкан верир; 

- Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларындан фяал  истифадя едилмяси 

учот вя щесабатын методолоэийасынын инкишафына ясас йарадыр.  

Глобал мигйасда малиййя щесабатларынын шяффафлыьына вя мцгайисялилийиня 

наил олунмасы проблемини щялл етмяк цчцн ики ясас йанашма - щармонизасийа вя 

стандартлашдырма - ишляниб щазырланмышдыр. 

Малиййя щесабатынын тяртибинин мцщцм мясяляляри, даща дюьрусу кон-

септуал ясасларына ашаьыдакылар дахилдир: 

-малиййя щесабатынын мягсяди; 
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- малиййя щесабатында верилян информасийанын файдалылыьыны мцяййян едян 

кейфиййят характеристикалары; 

- малиййя щесабатыны тяшкил едян цнсцрлярин мцяйян олунмасы, гябул 

едилмяси вя юлчцлмяси; 

- капитал анлайышы вя капиталын сахланмасы (мцщафизяси). 

Малиййя щесабатынын мягсяди малиййя вязиййяти, фяалиййятин нятижяляри вя 

кампанийанын малиййя вязиййятинин дяйишмяси щаггында информасийаны тягдим 

етмякдян ибарятдир. Бу информасийа игтисади гярарлар гябул едян истифадясилярин 

эениш даирясиня лазымдыр.  

Кампанийанын малиййя вязиййяти онун малик олдуьу игтисади ресурслардан, 

малиййя структурундан, ликвидлик вя юдямягаблиййятлийиндян, щямчинин ятраф 

мцщитин дяйишмясиня уйьунлашма габлиййятиндян асылыдыр. 

Дювр цзря малийя ющдяликлярини чыхдыгдан сонра йахын дюврцн нягд пулу 

иквидлик адланыр. 

Юдямягаблиййятлилик бу, малиййя ющдяликлярини мцддяти чатдыгда онларын 

вахтлы - вахтында йериня йетирилмяси цчцн даща узун заман мцддятиня нягд 

пулдур. 

Малиййя вязиййяти щаггында информасийаны ясасян мцщасибат балансы верир. 

Кампанийанын фяалиййят нятижяляри цзря информасийа мянфяят вя зярярляр щаг-

гындакы щесабатла мцяййян олунур. Малиййя вязиййятинин дяйишмяси щаггындакы 

информасийа айры-айры щесабат формаларынын кюмяйи иля мцяййян олунур. 

Кейфиййят характеристикалары малиййя щесабатында верилян информасийаны 

истифадячиляр цчцн файдалы едян атрибутлардыр. Щесабатынын дюрд кейфиййят харак-

теристикасына - анлашыглыг,  мцнасиблик (уйьунлуг),  етибарлылыг və  мцгайисялилик 

аиддир. 

Малиййя щесабаты игтисади характеристикаларына уйьун эениш категорийаларда 

бирляшдирилян ямялийатларын вя диэяр щадисялярин малиййя нятижялярини якс етдирир. Бу 

эениш категорийалар малиййя щесабатынын цнсцрляри адланыр. Малиййя вязиййятинин 

юлчцлмяси иля бирбаша баьлы олан цнсцрляр активляр, ющдяликляр вя капиталдыр. 
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Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартынын нязярдя тутдуьу мцщасибат 

балансында активляр (гысамцддятли вя узунмцддятли), пассивляр (гысамцддятли вя 

узунмцддятли) вя актив вя ющдяликляр арасындакы фярг кими мцяййян олунан (халис 

активляр) капитал эюстярижиляри якс олунур. Эюстярижилярин баланслашдырылмасы бу 

гайдада щяйата кечирилир: Активляр - Ющдяликляр = Халис активляр йахуд Активляр = 

Капитал +Ющдялик. 

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартында  активляр дедикдя мцяссисяляр 

тяряфиндян нязарят едилян вя истифадясиндян эяляжякдя игтисади файда эятиря билян 

ресурслар баша дцшцлцр. Активдя ифадя едилян игтисади файда пул вясаитляри ахынына 

йахуд онларын еквивалентиня бирбаша вя долайысы иля гойулан потенсиалдыр.  

Активлярин истифадя едилмясиндян эялян игтисади файда ашаьыдакы щалларда йарана 

биляр: 

- сатыш цчцн нязярдя тутулан мал вя хидмятляри истещсал етмяк цчцн активдян 

айрыжа йахуд диэяр активлярля ялагяли шякилдя истифадя едярякян; 

- диэяр активлярля дяйишдириляркян; 

- ющдяликляри юдямяк цчцн истифадя едяркян; 

- тяшкилатын мцлкиййятчиляри арасында бюляркян.  

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартында ющдялик дедикдя тяшкилатын 

щесабат дюврцня олан реал боржу баша дцшцлцр. Онун юдянилмяси ресурсларын ахыны 

шяклиндя игтисади файданын азалмасына сябяб олур. Бу жцр ямялиййат диэяр тяряфин 

иддиаларыны тямин едир. 

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартына уйьун олараг шяхси капитал 

ющдяликляр чыхылдыгдан сонра активин галан файдасы кими шярщ едилир. Капитал тяш-

килатын топланмыш мянфятидир.  

Статистика вя мцщасибат учотунда игтисади активлярин вя пассивлярин якс 

етдирилмясинин методолъи принсипляриндя мцяййян охшарлыьын олмасына бахма-

йараг, онлар арасында бязи фяргляр дя вардыр (17). 

Бу гейд едилянлярдян айдын эюрцнцр ки, Азярбайжанын учот тжрцбясиндя тят-

биг едилян щесабатларда верилян информасийа бейнялхалг стандартлардан ящямий-

йятли шякилдя фярглянир. Бу фярги айдын шякилдя эюрямяк цчцн щям Азярбайжан 
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тяжрцбясиндя, щям дя бейнялхалг тяжрцбядя тятбиг едилян мцщасибат балансынын 

гурулушуну веряк (Жядвял 1, Жядвя 2). 

 Бейнялхаг стандартда  активляр ликвидлийин азалмасы, ющдяликляр ися юдянил-

мя мцддятинин узаглыьы гайдасында ранжирляшдирилир. Балансын бу жцр принсиплярля 

формалашдырылмасы бцтювлцкдя Милли Щесаблар Системинин методолоэийасына 

уйьундур.  Балансын маддяляри МЩС - дя активлярин гябул едилян тяснифатына 

(малиййя вя гейри – малиййя активляриня вя бу грулар дахили айры-айры мювгеляря 

айырмагла) уйьун олараг тякрар груплашдырыла биляр. 

Демяли, базар субйектляринин тясяррцфат (фирма, кампанийа вя с.) фяалий-

йятинин нятижяляринин щесабатларда якс етдирилмясинин ващид гайдаларыны юзцндя 

якс етдирян Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларынын ишляниб щазырланмасы 

зярурилийи бейнялхалг малиййя базарында ващид «ойун гайдаларынын» мцяййян-

ляшдирилмяси иля баьлы олмушдур.  

Малиййя Щесабатнын Бейнялхалг стандарты сянядляр (стандартлар) мяжмусу-

дур. Бунларын щяр бири актив вя ющдяликляр, эялир вя хяржляр мцхтялиф характерли 

игтисади - малиййя ямялиййатларынын мцщасибат щесабатларында якс етдирилмясинин 

гайдаларыны тянзимляйир (13). 

  Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартынын мцасир малиййя аляминдя эе-

ниш тятбиги щеч кясдя шцбщя доьурмур. Тяжрцбя эюстярир ки, бу стандарт ясасында 

учот ишлярини апармагла щям мцяссися, щям дя макро сявиййядя даща дягиг вя 

мцгайися едиля билян мялуматлар ялдя етмяк мцмкцндцр. Бу информасийа бцтцн 

аспектлярдя вя сявиййялярдя игтисади активлярдян сямяряли итифадя едилмясини статис-

тик тящлил етмяйя, щямчинин бейнялхалг мцгайисяляри щяйата кечирмяйя имкан ве-

рир. 

Малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларынын Азярбайжанын учот вя ста-

тистика тяжрцбясиндятя тябиги юлкянин ишэцзар имижини ящямиййятли шякиля йцксялдя 

биляр. Она эюря дя бу сащядя милли ганунверижилийин малиййя щесабатынын бейнял-

халг стандартларынын тялябляриня уйьунлашдырылмасы ишляринин сцрятляндирилмяси мяг-

сядяуйьундур (12). 
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Жядвял 1.1. 

Мцщасибат балансынын актив вя ющдяликляри (пассивляри) 

(Азярбайжан тяжрцбяси) 

АКТИВЛЯР ЮЩДЯЛИКЛЯР (ПАССИВЛЯР) 

Ы.Дювриййядян кянар активляр ЫЫЫ.Капитал вя ещтийатлар 

Гейри-мадди активляр Низамнамя капиталы 

Ясас вясаитляр Ялавя капитал 

Баша чатмамыш тикилиляр Ещтийат капиталы 

Эялирин мадди гиймятлиляря гойулушу Мягсядли малиййяляшдирмя вя дахилолмалар 

Узунмцддятли малиййя гойулушу Яввялки илин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 

Саир дювриййядян кянар активляяр Яввялки илин юдянилмяйян зяряри 

ЫЫ.Дювриййя активляри Щесабат илинин бюлцшдцрцлмяйян мянфяяти 

Ещтийатлар Щесабат илинин юдянилмяйян зяряри 

Ялдя едилмиш гиймятлиляр цзря ялавя едилмиш 

дяйяр 

ЫВ. Узунмцддятли ющдяликляр 

Дебитор боржлары  (щесабат дюврцндян сонра 

12 айдан вя ондан артыг мцддятдя 

юдянилмяси эюзлянилян) 

Боржлар вя кредитляр 

Дебитор боржлары  (щесабат дюврцндян сонра 

12 ай мцддятиндя юдянилмяси эюзлянилян) 

Саир узунмцддятли ющдяликляр 

Гысамцддятли малиййя гойулушлары В.Гысамцддятли ющдяликляр 

Пул вясаитляри Боржлар вя кредитляр 

Саир дювриййя активляри Кредитор боржлары 

 Эялирлярин юдянилмясиня цзря иштиракчыларын 

(тясисчилярин) боржлары 

 Гаршыдакы дюврлярин эялирляри 

 Гаршыдакы хяржляри ещтийатлары 

 Саир гысамцддятли ющдяликляр 

 

Милли Щесаблар Системинин методолоэийасына эюря макросявиййядя гурулан 

актив вя пассивляр балансы  микросявиййядя, йяни мцщасибат учотунда тятбиг еди-

лян баланс щесабатына мцяййян дяряжядя уйьундур. Азярбайжанда базар суб-

йектляринин малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартына кечмяси игтисади актив-
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лярин статисткасынын тякмилляшдирилмясинин вя онун мцгайисялилийини тямин едилмя-

синин ясас истигамятляриндян биридир.   

Жядвял 1.2. 

Баланс щесабатынын гурулушу  (Бейнялхалг стандарт) 

АКТИВЛЯР ЮЩДЯЛИКЛЯР 

Жари активляр Жари ющдяликляр 

Пул вясаитляри вя онларын еквивалнтляри Банкларын гысамцддятли кредитляри 

Тез реаллашан гиймятли каьызлар Саир гысамцддятли боржлар 

Дебитор боржлары Кредитор боржлары 

Векселя   алынмыш Векселя юдямяляр 

Мал – материал ещтийатлары Ямяк щаггы вя сосиал сыьорта 

Эяляжяк дюврлярин хяржляри Верэиляр 

Тядарукчцлярин аванслары Алыжыларын аванслары 

Саир жари активляр Дивидендляр 

Узунмцддятли активляр Саир жари ющдяликляр 

Инвестисийа Щесабат илинин юдянилмяйян зяряри 

Ясас вясаитляр Узунмцддятли ющдяликляр (эежикдирилян 

узунмцддятли кредитляр дахил олмагла) 

Гейри- мадди активляр Банкларын узунмцддятли кредитляри 

Саир узунмцддятли активляр) Саир узунмцддятли боржлар 

 Шяхси капитал 

 Ясасян юдянилян капитал 

 Ялавя юдянилян капитал 

 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

 

Тяжрцбя эюстярир ки, учот принсипляринин жидди щугуги чярчивяляри мцщасибат 

учотуну аз чевик вя оператив едир.  Бу да бцтювлцкдя игтисадиййатын сцрятля инки-

шафына мане олур.  

Щесаблардан институсионал ващидлярин, о жцмлядян юлкянин резиденти олан 

мцяссисялярин, идарялярин, тяшкилатларын вя ев тясяррцфатларынын вя с. щяйата кечирдийи 

игтисади ямялиййатларын гейдиййаты цчцн истифадя едилир. Бурада щямчинин юлкянин 

резидентляри иля гейри-резидентляр арасындакы ямялиййатларда якс олунур. Милли Ще-
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саблар Системи - балансы гайдасында, гаршылыглы ялагядя олан жядвялляр дястидир. 

Милли щесабларын гурулмасы методу мцщасибат щесабында олдуьу кимидир. Щяр бир 

щесаб икитяряфли жядвял шяклиндя балансдыр вя щяр бир ямялиййат ики дяфя - ещтийат-

ларда (ресурс) вя истифадядя якс етдирилир. Щесабын щяр бир тяряфиндя ямялиййатларын 

йекуну нювбяти щесабын ресурс маддяси кими чыхыш едян баланслашдырыжы маддянин 

кюмяйи иля баланслашдырылыр. 

Щесабын баланслашдырыжы маддяси  онун саь вя  сол тяряфинин баланслыьыны (бя-

рабярлийини) тямин едир вя ресурсла онун истифадяси арасындакы  фярг кими ще-

сабланыр. Башга сюзля, яввялки щесабын «Истифадя» бюлмясиндя якс етдирилян баланс-

лашдырыжы маддя сонракы щесабын «Ресурс» бюлмясинин илк эюстярижисидир. Бунунла 

Милли Щесаблар Системинин гурулмасына вя щесабларын юзц арасындакы ялагяйя наил 

олунур. Демяли, МЩС-нин гурулмасынын ясас принсипляри - икили йазылыш (гейдиййат), 

бцтцн игтисади ямялиййатлары ящатя етмяк вя онун структур цнсцрляри арасындакы 

гаршылыглы ялагяни тямин  етмяк - принсипляридир. 

 

§1.2. Милли щесаблар Системиндя истифадя едилян əsas тяснифатлар вя  
онларын тяйинаты 

 

Милли Щесаблар Системи макросявиййядя игтисади просеслярин ян цмуми тяряф-

лярини вя нятижялярини тящлил вя тясвир етмяк цчцн истифадя едилян эюстярижилярин вя 

тяснифатларын гаршылыглы ялагядя олан системидир. Мilli Щesablar Сistemi игтиса-

диййатын макростатистик моделдир. МЩС-нин гурулмасында мягсяд тякрар истещсал 

просесинин бцтцн мярщяляляриндя игтисадиййатын инкишафынын цмумиляшдирижи эюстя-

рижилярини вя бу эюстярижиляр арасындакы гаршылыглы ялагяляри формалашдырмаган 

ибарятдир. 

Мilli Щesablar Сistemində ясасян ашаьыдакы анлайышлардан истифадя олунур. 

- мал (ямтяя) - адятян истещсал хяржини юдяйян гиймятля базарда сатмаг цчцн 

нязярдя тутулан малдыр; 

- хидмятляр - мящсул шяклиндя тязащцр етмяйян, лакин мцяййян шяхси вя 

ижтимаи тялабатлары юдяйян фяалиййятин нятижясидир; 
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- гейри-базар хидмятляри-дювлят идаряляринин вя ижтимаи тяшкилатларын жари истещ-

лакына аид едилян хидмятляр; 

-трансфертляр - эялирлярин вя яманятлярин йенидян бюлэцсц мягсядиля щяйата 

кечирилян эялирлярин щям пул, щям дя натурал формада биртяряфли, явязсиз верилмя-

сидир (кючцрцлмясидир). 

Мilli Щesablar Сistemində дахили вя милли игтисадиййат анлайышларындан истифадя 

едилир вя бунлара мцвафиг олараг  Цмуми Дахили Мящсул  вя Цмуми Милли Мящ-

сул (Ümumi Milli Gəlir) эюстярижиляри щесабланыр. Бу категорийалары фяргляндирмяк 

цчцн ашаьыдакы анлайышлардан истифадя едилир: 

- игтисади ярази; 

- резидент; 

- игтисади мараг мяркязи 

Игтисади ярази дедикдя истещсал амилляринин сярбяст йердяйишмяси баш верян 

ярази баша дцшцлцр. Юлкянин игтисади яразисиня щямчинин ашаьыдакылар да аид едилир 

(10,16). 

- щава мяканы, бейнялхалг суларда юлкянин ярази сулары. Яэяр юлкянин орада 

истифадяйя мцстясна щцгуги вардырса; 

- харижидя «ярази анклавы», йяни юлкянин щюкумят идаряляринин дипломатик, 

щярби, елми йахуд диэяр мягсядляр цчцн диэяр юлкялярдя истифадя етдийи яразиляр 

(ижаря йахуд мцлкиййят ясасында); 

- юлкянин юз сярщяддиндян кянарда фяалиййят эюстярян мцяссисяляр, «сярбяст 

(азад) зоналары». Онларын физики йерляшдийи ярази фяалиййят эюстярдикляри юлкянин 

игтисади яразисиня аид едилир. 

Юлкянин игтисади яразисиня башга юлкянин йахуд  бейнялхалг тяшкилатларын 

ярази  янклавы дахил едилмир. 

Инститисионал ващидлярин (мцяссися, тяшкилат, ев тясяррцфаты) игтисади мараг 

мяркязи щямин юлкянин игтисади яразиси иля баьлы оларса онда о, юлкянин резиденти 

щесаб едилир. Демяли, юлкянин игтисади яразисиндя бир ил вя  ондан артыг мцддятдя 

игтисади фяалиййятдя иштирак  едян мцяссися, тяшкилат вя ев тясяррцфаты щямин юлкянин 

резидентидир. Резидент анлайышы вятяндашлыг вя миллиййят анлайышына уйьун эялмир. 
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Практики олараг юлкянин резидентляриня щямин юлкя яразисиндя йашайан шяхсляр аид 

едилир. Бу заман  ашаьыдакылар истисналыг тяшкил едир:  

- бир илдян аз мцддятя юлкяйя эялян туристляр, артистляр, идманчылар, алимляр, 

мювсцми ишчиляр вя с. 

- сяфирликлярин, нцмайяндяликлярин вя диэяр дипломатик идарялярин цзвцляри; 

- щямин юлкянин яразисиндя йерляшян диэяр юлкялярин щярби бюлмяляринин щейяти. 

Юлкянин резидентиня щямчинин щямин юлкянин яразисиндя йерляшян сяфирликлярдя 

ишляйян  юлкя вятяндашлара аид едилир. 

Харижи тялябяляря юз юлкяляри иля игтисади ялагялярини итирсялярдя беля тящсил 

мцддятиндян асылы олмайараг йерляшдикляри юлкянин  резидентляри кими бахылыр. 

Щямин юлкянин щцдудларындан (сярщяддиндян) кянарда фяалиййят эюстярян 

щава няглиййаты васитяляринин вя эямилярин щейяти щямин юлкянин ев тясяррцфаты 

резидентляринин цзвцляри кими галыр вя щямин юлкянин резидентиня аид едилир. 

Щямин юлкядя йерляшян бейнялхалг тяшкилатларын ямякдашлары яэяр орада олма 

мцддяти бир илдян чохдурса онда бейнялхалг хидмятчи кими ишлядийи юлкянин 

резидентляриня аид едилир: 

Юлкянин мцяссися-резидентляри - бирэя, гарышыг, харижи фирма вя карпорасийалар 

да дахил олмагла щямин юлкянин игтисади яразисиндя истещсалла мяшьул олан 

ващиддир. 

Диэяр юлкялярдя мцвяггяти ишляйян юлкянин тикинти бригадасы, тикинти мцяс-

сисяси йерляшдийи юлкянин резидентиня аид едилир. 

Демяли, дахили игтисадиййат юлкянин игтисади яразисиндяки щям резидентлярин, 

щям дя гейри-резидентлярин, милли игтисадиййат ися онларын йерляшмясиндян асылы 

олмайараг резидентлярин фяалиййятини ящатя едир. 

МЩС-нин гурулмасында ясас мягсяд игтисадиййатын гурулушу, игтисади 

просеслярин мцхтялиф тяряфляри щаггында ян мцщцм информасийаны ялдя етмякдир. 

Бунун цчцн МЩС-дя мцхтялиф тяснифатлардан истифадя едилир. Бунлара аиддир: 

1.Игтисадиййатын секторлары вя сащяляри цзря институсионал ващидлярин тяснифат-

лашдырылмасы; 

2.Игтисади ямялиййатларын тяснифатлашдырылмасы; 
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3.Актив вя пассивлярин тяснифатлашдырылмасы; 

4.Мал вя хидмятлярин тяснифатлашдырылмасы; 

5.Тяйинатына эюря дювлят идаря етмя органларынын хяржляринин тяснифат-

ашдырылмасы; 

6.Верэи вя субсидийаларын тяснифатлашдырылмасы 

Секторлар цзря игтисадиййатын тяснифатлашдырылмасы эялир вя хяржлярин, малиййя 

актив вя пассивляринин ахыыныны юйрянмяк мягсядиля щяйата  кечирилир. Бу 

груплашдырма цчцн тяснифат ващиди кими институсионал ващид чыхыш едир. Инсти-

тусионал ващид дедикдя мцщасибат щесабынын там дястини щяйата кечирян вя щц-

гуги шяхс олан, йяни, сярбяст гярар гябул едян вя юз мадди вя малиййя ещтийат-

ларына мцстягил сярянжам верян тясяррцфат субйекти баша дцшцлцр. Сектор игтисади 

просесдя йериня йетирдийи функсийалар вя  хяржлярин малиййяляшдирилмяси цсулу 

бахымындян ейни олан институсионал ващидляр групудур. 

Игтисади давранышын типиня уйьун олараг институсионал ващидляр ашаьыдакы 

секторларда  бирляшдирилир: 

1. «Гейри-малиййя мцяссисяляри» сектору; 

2. «Малиййя идаряляри» сектору; 

3. «Дювлят идаряляри» сектору ; 

4. «Ев тясярцфатларына хидмят едян ижтимаи тяшкилатлар» сектору; 

5. «Ев тясяррцфатлары» сектору; 

   6. «Харижи игтисади ялагяляр» («Галан дцнйа») сектору 

«Гейри-малиййя мцяссисяляри» секторуна мцлкиййят формасындан асылы олма-

йараг ясас функсийасы гейри-малиййя  хидмятляри эюстярилмяси вя мящсул истещсалы 

олан институсионал ващидляр аил едилир (16). 

«Малиййя идаряляри» секторуна мцлкиййят формасындан асылы олмайараг ком-

мерсийа ясасында малиййя вя сыьорта ямялиййатлары иля мяшьул олан институсионал 

ващидляр аид едилир. 

«Дювлят идаряляри» секторуна коллектив истещлак цчцн нязярдя тутулан гейри-

базар хидмятляринин эюстярилмяси, щабеля милли эялирин вя сярвятин йенидян бюлэцсц 

иля мяшьул олан институсионал ващидляр аид едилир. 
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«Ев тясяррцфатларына хидмят едян ижтимаи тяшкилатлар» сектору ев тясяррцфатлары 

цчцн гейри - базар хидмятляри эюстярян институсионал ващидляри ящатя едир. Онлара 

ев тясяррцфатларынын фярди тялабатыны (мясялян тящсил, сящиййя, мядяниййят вя инжя 

сянят, истиращят, сосиал хидмят вя с. сащясиндя) вя  коллектив тялабатыны юдяйян  ижти-

аи тяшкилатлар (сийаси партийалар, щямкарлар  иттифагы вя с.) аид едилир. 

Секторлар цзря бу жцр тяснифат мцасир базар  игтисдиййатынын тяшкилати гурулу-

шуну характеризя едир. 

Диэяр тяснифат игтисадиййатын сащяляри цзря тяснифатыдыр. Сащяляр цзря груплаш-

ыдрма истещсал просесини, мал вя хидмятлярин ещтийатлары иля истифадяси арасындакы 

балансы юйрянмяк цчцн щяйата кечирилир. Сащяви тяснифатлашдырмада ващид, мцяс-

сися, йяни истещсал едилян мящсул бахымындан ейни олан ващидляр чыхыш едир. Бу жцр 

ващидлярин сащяляр цзря груплашдырылмасы щямин ващидлярин институсионал статусун-

дан асылы олмайараг истещсал мцнасибятляринин техники-игтисади тяряфини нязярдя 

тутур. 

МЩС-дя игтисади ямялиййатларын тяснифатлашдырылмасы мцщцм йерлярдян бирини 

тутур. МЩС-дя бцтцн игтисади ямялиййатлар ашаьыдакы груплара айрылыр: 

1. Мал вя хидмятлярля баьлы ямялиййатлар; 

2. Эялирлярля ямялиййатлар; 

3. Малиййя вясаитляри иля баьлы ямялиййатлар; 

4. Фювгяладя щадисяляр нятижясиндя активлярин дяйишмясини характеризя едян 

саир ямялиййатлар. Ону да гейд едяк ки, бу ямялиййатлар «Активлярин саир дяйиш-

мяси щесабында» гейд едилир. 

Ясас тяснифатлашдырмадан бири мал вя хидмятлярин ясас груплары цзря тясни-

атлашдырмасыдыр. Бу мал вя хидмятлярин бейнялхалг тяснифатына уйьун олараг 

щяйата кечирилир. 

Хяржлярин тяйинаты цзря дювлят идаряетмя органларынын хяржлярин тяснифатында 

идаряетмя, мцдафия, тящсил, сящиййя вя с. кими бюлмяляр нязярдя тутулур. Бу тясни-

фат дювлят идаряетмя органларынын фярди вя коллектив истещлакыны фяргляндирмяйя 

имкан верир. 
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Мilli Щesablar Сisteminдя жари вя капитал верэиляри, истещсал вя идхала верэиляр, 

эялир вя мцлкиййятя верэиляр бир-бириндян фяргляндирилир. 

Мilli Щesablar Сisteminдя истещсала вя идхала верэиляр дювлят идаряетмя ор-

ганларынын илкин эялирляри, эялир вя мцлкиййятя верэиляр йенидян бюлэц юдямяляри 

кими изащ едилир. Истещсала вя идхала верэиляр юз нювбясиндя ики група - мящсуллара 

верэиляря вя истещсала саир верэиляря - бюлцнцр. Цмуми бурахылышын гиймятлян-

дирилмяси бахымдан бу фяргляндирмя важибдир. Мящсуллара верэиляр (ялавя дяйяр вя  

идхала верэилярдян башга) истещсалчы гиймяти цзря ялавя дяйярин тяркибиня дахил 

едилир, лакин ясас гиймятлярля гиймятляндирмядя  ися ялавя дяйярин тяркибиня дахил 

едилмир. Истещсала саир верэиляр щям истещсалчы, щям дя ясас гиймятлярдя ялавя 

дяйярин цнсцрц кими чыхыш едир. Цмумиййятля верэилярин тяснифаты ашаьыдакы 

кимидир: 

Ы. Жари верэиляр (1+2) 

1. Истещсала вя идхала верэиляр (1.1. +1.2.); 

1.1. Мящсула верэиляр  (ялава дяйяр верэиси, аксизляр вя с.) 

  1.2. Истещсала саир верэиляр (торпаг, бина, няглиййат васитяляриня верэиляр вя с.) 

 2. Эялир вя мцлкиййятя верэиляр (мянфяят, эялир, истещсалда истифадя едилмяйян 

мцлкиййятя верэиляр вя с.) 

ЫЫ. Капитал верэиляри (мцлкиййятин вярясялийиня, баьышламалар верэиляр, капиталла 

баьлы диэяр  верэиляр вя с.) 

ЫЫЫ. Бцтцн верэиляр (Ы+ЫЫ) 

 Истещсала субсидийалар истещсала вя идхала верэилярин тяснифатына уйьун ола-

раг щяйата кечирилир. Башга сюзля десяк, Мilli Щesablar Сisteminдя мящсуллара 

субсидийаларла (истещсал едилмиш йахуд сатылмыш мящсулун дяйяриня уйьун) истещ-

сала саир субсидийалар (истещсал амилляриня уйьун) фяргляндирилир. Мящсула верэиляр 

ясас гиймятлярля ялавя дяйяря  дахил едилир, истещсалчы гиймятляриндя ися ялавя дяйяря 

дахил едилмир. 

Беляликля, бу жцр тяснифатлашдырымалар юлкя сявиййясиндя игтисади просеслярин 

цмуми мянзярясини сяжиййяляндирмяйя вя ян мцщцм нятижялярини ашкар етмяйя 

имкан верир. 
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§1.3. Milli Hesablar Sistemində  hesabların təsnifatı  və onların  
qurulması metodikası 

 

Щяр бир ващидляр групунун фяалиййятини сяжиййяляндирмяк вя макросявиййядя 

тящлили щяйата уечирмяк цчцн Мilli Щesablar Сisteminдя игтисади ямялиййатлар ще-

саблар шяклиндя формалашдырылыр. Мilli Щesablar Сisteminдя ашаьыдакы щесаблар 

гурулур: 

1) Дахили игтисадиййатын щесаблары. Истещсал, эялирлярин йаранмасы, илкин бюл-

эцсц, тякрар бюлэцсц вя истифадяси щесаблары, капитал хяржляри вя малиййя щесаблары; 

2) Харижи игтисади ялагяляр («галан дцнйа») щесаблары. Жари ямялиййатлар, 

капитал хяржляри вя малиййя щесаблары. 

Бцтювлцкдя игтисадиййат цзря бцтцн щесаблар гурулур. 

 Истещсал щесабында бирбаша истещсалла баьлы ямялиййатлар якс олунр вя цмуми 

схеми ашаьыдакы кимидир: 

«Истещсал» щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

6. Аралыг истещлак 1. Ясас гиймятлярля мящсул вя хидмятлярин 

цмуми бурахылышы 

7.Базар гиймятляриндя цмуми дахили мящсул  2.Мящсуллара верэиляр 

 3. Мящсуллара субсидийалар 

 4. Идхала халис верэиляр 

 5. Базар гиймятляриндя цмуми бурахылыш  

Жəmi Жəmi 

 

Щесаблардакы мцвафиг эюстярижиляр базар гиймятляриндя гиймятляндиряркян 

онлара  истещсала вя идхала верэиляр дахил едилир, субсидийалар дахил едилмир. Ясас 

гиймятлярля гиймятляндирилдикдя ися яксиня олур. 

«Эялирлярин йаранмасы» щесабы истещсал просеси иля бирбаша баьлы олан бюлэц 

ямялиййатларыны якс етдирир вя цмуми схеми ашаьыдакы кимидир. 
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«Эялирлярин йаранмасы» щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

2. Ямяк щаггы 1. Базар гиймятляриндя цмуми дахили дахили 

мящсул 

3. Истещсала вя идхала верэиляр 4. Истещсал вя идхала субсидийалар 

5. Цмуми мянфяят  (цмуми гарышыг эялир  

6. Ясас капиталын истещлакы  

7. Халис мянфяят (халис гарышыг эялир)   

Жями Жями 

 

«Эялирляри илкин бюлэцсц» щесабы бцтювлцкдя игтисадиййат сявиййясиндя эялир-

лярин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцнц якс етдирир вя цмуми схеми ашаьыдакы 

кимидир. 

«Эялирлярин илкин бюлэцсц» щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

6. «Галан дцнйайа» верилян мцлкиййятдян 

эялирляр 

1. Цмумми мянфяят (цмуми гарышыг 

эялир) 

7. Илкин эялирлярин салдосу (цмуми милли 

эялир)  

2. Ямяк щаггы 

8.Ясас капиталын истещлакы 3. Истещсала вя идхала верэиляр. 

9. Халис шякилдя илкин эялирлярин салдосу 4. Истещсала вя идхала субсидийалар 

 5. «Галан дцнйадан» алынан мцлкийятдян 

эялирляр 

Жəmi Жəmi 

 

Müxtəlif iqtisadi əməliyyatlar prosesində, xüsusilə transfert əməliyyatları nəti-

cəsində ilkin gəlirlərin saldosu dəyişir. Dövlətin cari sosial-iqtisadi siyasətinə uyğun 

olaraq gəlirlərin təkrar bölgüsü baş verir ki, bunları da ilkin gəlirlərin təkrar bölgüsü 

hesabı əks etdirir. Bu hesabda sərənamda qalan gəlirlərin necə formalaşdığı prosesini 

görmək mümkündür. 
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«Эялирлярин тякрар бюлэцсц» щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

3. «Галан дцнйайа» верилмиш жари трансфертляр 1. Цмуми шякилдя илкин эялирлярин 

салдосу 

4. Сярянжамда галан цмуми эялир  2. «Галан дцнйадан» алынмыш жари 

трансфертляр 

5. Ясас капиталын истещлакы  

6. Сярянжамда галан халис эялир  

Жями Жями 

 

Сярянжамда галан эялирдян истифадя щесабы цмуми эялирин милли йыьыма вя сон 

истещлака нежя истифадя едилдийини эюстярир вя цмуми схеми ашаьыдакы кимидир. 

«Сярянжамда галан цмуми милли эялирин »истифадяси щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

2. Сон истещлак хяржляр 1. Сярянжамда галан цмуми милли эялир 

3. Цмуми милли йыьым(милли яманят)  

Жями Жями 

 

Капитал хяржляри щесабы ясас вя дювриййя капиталынын, малиййя вя гейри-малий-

йя активляринин реал йыьымыны вя онларын малиййяляшдирмя мянбялярини характеризя 

едир вя цмуми схеми ашаьыдакы кимидир (10,11). 

«Капитал хяржляри» щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

3. Ясас капиталын цмуми йыьымы 1.Цмуми милли йыьым 

4. Мадди дювриййя вясаитляри ещтийатларынын 

дяйишмяси. 

2. «Галан дцнйадан» алынан капитал 

трансферляри 

5. Торпаг вя гейри-мадди активлярин халис алышы.  

6. «Галан дцнйайа»юдянилмиш капитал 

трансфетрляри. 

 

1.Халис кредитляшмя (+), Халис боржланма (-);   

Жями Жями 

«Малиййя» щесабы резидентлярля гейри-резидентляр арасындакы малиййя актив вя 

пассивляринин щярякятини якс етдирир вя цмуми схеми ашаьыдакы кимидир. 



 

 

 

25 

 

«Малиййя» щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

6. Монетар гызыл вя ХИЩ 1. Халис кредитляшмя халис боржланма 

7.Депозитляр 2. Депозитляр 

8. Гиймятли каьызлар 3.Гиймятли каьызлар 

9. Борж вя кредитляр 4. Борж вя кредитляр 

10. Саир кредитор вя дебитор боржлары 5.Саир кредитор вя дебитор боржлар 

Малиййя активляринин ялдя едилмяси Малиййя ющдяликляринин гябул едилмяси 

 

 Бундан башга малиййя ямялиййатларыны юйрянмяк цчцн актив вя пассивлярин 

саир дяйишмяси щесабы, дюврцн яввялиня актив вя пассивляр балансы да гурулур вя 

тящлил едилир. 

Юлкянин резидентляри иля «Галан дцнйанын» гейри-резидентляри арасындакы игти-

сади ямялиййатлар «Галан дцнйа» щесабында якс етдирилир. Бунун схеми ашаьыдакы 

кимидир. 

«Галан дцнйа» щесабы 

Истифадя Ещтийатлар (Ресурс) 

Мал вя хидмятлярин ихражы 

       о жцмлядян: 

«Эюрцнян маллар» 

Мадди хидмятляр 

Гейри-мадди хидмятляр 

Гейри-резидент ев тясяррцфатларын 

юлкядя сон истещлакы 

Мал вя хидмятлярин идхалы 

          о жцмлядян: 

«Эюрцнян» маллар 

Мадди хидмятляр 

Гейри-мадди хидмятляр  

Резидент ев тясяррцфатларынын сон истещлакы 

Мал вя хидмятлярин харижи щесабы (балансы) 

Жəmi Жəmi 

 

Истещсал щесабында бирбаша истещсалла баьлы ямялиййатлар якс олунuр. Burada 

istehsalla bağlı bütün əməliyyatlar deyil, sahəyə, sektora və bütövlükdə iqtisadiyyata 

daxil olan iqtisadi vahidlərin birbaşa istehsalla bağlı xərcləri və fəaliyyət nəticələrini 

xarakterizə edir. Bu hesab sahələr, sektorlar və bütövlükdə  iqtisadiyyat üzrə 

qurulur. Hesabın tərtibinin metodoloji prinsipi bütün digər hesablar üçün müəy-
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yənedici olması və onun balanslaşdırıcı maddəsinin digər makroiqtisadi göstəricilər 

sistemi üçün əsas olmasıdır. Sahələr üzrə istehsal hesabının ümumi sxemi aşağıdakı 

kimidir: 

Sahələr üzrə istehsal hesabı 

 Ehtiyatlar İstifadə 

Sahələr Məhsul və 

xidmətlərin 

buraxılışı 

Aralıq istehlak Ümumi əlavə 

dəyər 

Məhsul istehsalı 

o cümlədən sahələrdə 

M  

Xidmət göstərilnəsi 

M  

   

Sahələr üzrə yekun    

 

Sektorlar üzrə istehsal hesabının ümumi sxemi isə  aşağıdakı kimidir: 

Sektorlar üzrə istehsal hesabı 

Sektorlar İstifadə Ehtiyatlarr Sektorlar 

Yekun K2 1   1 2 KYekun  

 2. Aralıq istehlak 1.Məhsul və 

xidmətlərin buraxılışı 

 

 3.Ümumi əlavə 

dəyər (3+1-2)  

  

 

Sektorlar üzrə istehsal hesabının balanslaşdırıcı maddəsi  məhsul və xidmətlərin 

buraxılışı ilə aralıq istehlak arasındakı fərq kimi çıxış edən ümumi əlavə dəyərdir. Bu 

maddə cari dövrdə istehsal prosesində yaradılan dəyəri xarakterizə edir. 

МЩС-нин гурулмасы нятижясиндя игтисади фяалиййятин нятижялярини характеризя 

едян мцхтялиф цмумиляшдирижи эюстярижиляр ялдя  едилир (10,16). 



 

 

 

27 

Игтисадиййатын фяалиййят нятижялярини характеризя едян ясас макроигтисади 

эюстярижи Цмуми Дахили Мящсулдур. Ондан бейнялхалг мцгайисялиликдя, макро-

сявиййядя ямяйин мящсулдарлыьыны вя истещсалын сямярялилийинин диэяр эюстярижилярини 

щесаблайаркян истифадя едилир. Цmumi Дaxili Мəhsul щяр щансы бир дювря юлкянин 

игтисади яразисиндя  йарадылмыш мал вя хидмятлярин дяйярини якс етдирир. 

 Харижи тижаряти нязяря алмагла тякрар истещсалын щяр бир мярщялясиндя ЦДМ 

ашаьыдакы мцвафиг методларла щесаблана биляр (15,16): 

1.Истещсал методу; 

2.Бюлэц методу; 

3.Сон истифадя (хярж) методу. 

Ы. Мал вя хидмятлярин истещсалы мярщялясиндя Цmumi Дaxili Мəhsul мцхтялиф 

цсулларла щесаблайа билярик. 

1). Базар гиймятляриндя Цmumi Дaxili Мəhsul бярабярдир ясас гиймятлярдя 

мал вя хидмятлярин цмуми бурахылышы чыхылсын аралыг истещлакын цмуми дяйяри цстя-

эял ялавя дяйяр верэиси вя идхала халис верэиляр, йяни 

ЦДМ=ЦБ-АИ+ЯДВ+ЫХВ 
2). Базар гиймятляриндя Цmumi Дaxili Мəhsul бярабярдир игтисадиййатын 

сащяляринин ялавя едилмиш дяйяриня (йяни ЯДВ-сиз мящсула вя идхала халис верэиляр 

дахил едилмякля). 

ЦДМ = ∑ЦЯД 

 Бу заман сащяляр цзря ЦЯД базар гиймятляриндя ЦБ-ла аралыг истещлакын 

фярги кими щесабланыр: 

ЦЯД = ЦБ - АИ 

3). Базар гиймятляриндя ЦДМ бярабярдир игтисадиййатын секторлары цзря 

базар гиймятляриндя ЦЯД-ин жяминя. 

ЦДМ=∑ЦЯД 

 Бу методла Цmumi Дaxili Мəhsulun щесабланмасы щяр бир сащянин (сек-

торун) пайыны, игтисадиййатын инкишафынын характерини вя сащяви гурулушуну якс 

етдирмяйя имкан верир. 
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 ЫЫ. Бюлэц мярщялясиндя Цmumi Дaxili Мəhsulun бюлэц методу иля щесаб-

ланыр. Бу мал вя хидмятлярин истещсалчыларынын арасында бюлцняси илкин эялирлярин 

жями кими характеризя олунур. Йяни 

ЦДМ = ЯЩ + ИСХВ+ИДХВ + ЦМ + ЦГЭ 

 Бурада, ЯЩ - ямяк щаггыны, ИХВ - истещсала халис  верэиляри, ИДХВ - идхала 

халис верэиляри, ЦМ-Цмуми мянфяяти, ЦГЭ - мцлкиййятдян вя сащибкарлыгдан 

цмуми гарышыг эялирляри эюстярир. 

 Бюлэц мярщялясиндя щесабланмыш Цmumi Дaxili Мəhsul эялирлярин тяркибини 

вя гурулушуну, истещсал амилляриня хяржляри, истещсалчылар арасында ЦЯД-ин бюлэц-

сцнц, верэи йцкцнц характеризя етмяйя имкан верир. 

 ЫЫЫ. Сон истифадя мярщялясиндя Цmumi Дaxili Мəhsul идхал вя ихражын слдосу 

нязяря алынмагла (1Х-1Д) сон истещлакла (СИ), цмуми яманятин (ЦЯ) жями кими 

щесбаланыр. Йяни 

ЦДМ=СИ+ЦЯ+ИХ - ИД 

 Бу методла щесабланмыш Цmumi Дaxili Мəhsul онун истифадя гурулушуну, 

сон истещлакчыларын тялабатынын юдянилмясинин вязиййятини, юлкянин милли сярвятинин 

артырылмасында онун ролуну характеризя етмяйя имкан верир. Цmumi Дaxili Мəh-

sul сон истифадяси  şяхси вя дювлят истещлакы, üмуми яманят (капитал гойулушу, дюв-

риййя вясаитляри ещтийатынын дяйишмяси), iдхал, və iхраж цнсцрляриni юзцндя бирляш-

дирир. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sтатистикада гейд едилян методлар цзря  ще-

сабланмыш Цmumi Дaxili Мэhsul арасындакы кянарлашма «Статистик кянарлашма 

(фярг)» маддяси иля бярабярляшдирилир. 

 Беляликля, бу гейд едилян методларла цмуми дахили мящсулун щесабланмасы 

сосиал - игтисади просеслярин цмуми аспектлярини мцхтялиф тяряфлярдян статистик юй-

рянмяйя имкан верир. 
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ФЯСИЛ 2 

 MILLI HESABLAR SISTEMI ƏSASINDA ÖLKƏNİN ƏSAS MAKROİQTİSADİ 
GÖSTƏRİCİLƏRİNİN  СТАТИСТИК  ТЯЩЛИЛИ 

 

§2.1. Юлкяdə  institusional fəaliyyətin  жари вязиййятиnin statistik təhlili 

 

Qlobal rəqabətin güclənməsi və iqtisadiyyatın innovasiya xarakterdə inkişafı 

dövlətdən sahibkarlıq təşəbbüsü üçün maksimum əlverişli şəraitin yaradılmasını, 

rəqabtqabliyyətliyinin və investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsini tələb edir.  Dün-

ya ölkələrinin təcrübəsi xüsusi biznesin iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici  qüvvəsi 

olduğunu göstərir. Bununla yanaşı son on ildə dünya iqtisadiyyatı köklü struktur 

dəyişikliklərlə səciyyələnir. Bunu səbəb olan mühüm amillərdən biri innovasiyanın 

iqtisadi rolunun güclənməsidir. İqtisadi artımın mühüm amilləri kimi bilik və inte-

lektual kapital qəbul edilir və məhz onlar rəqabət üstünlüyünün və sosial-iqtisadi sis-

temin sabit inkişafının başlıca mənbələri kimi dəyərləndirilir.  

Müasir dünyanın cağırışları kimi bu qeyd edilənlər və  XXI əsrin ilk onilliyində 

sürətlə inkişaf edən və yayılan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, bu-

nunla bağlı yeni vüsət almış qloballaşma prosesləri ölkələrin sosial-iqtisadi həyatına 

ciddi şəkildə təsir etməkdədir. Bu mənada Azərbaycan da istisna deyildir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin  2012-ci il “29” dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında 2020-ci 

ilə qədər Azərbaycanın uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişafında dövlət siyasətinin 

strateji məqsədinin ixrac yönümlü iqtisadi modeli formalaşdırmaqdan, qeyri-neft 

sektorunun inkişafı hesabına iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək və 

strukturunu təkmilləşdirməkdən ibarət olduğu qeyd edilmişdir. Qeyri-neft sənaye-

sinin sürətli inkişafı ilə yanaşı, innovasiya fəaliyyətinin təşviqi və genişləndirilməsi 

ölkədə biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşmasına, yəni iqtisadi inkişafın innova-

siyalı yoluna keçilməsinə əlverişli zəmin yaradacaqdır .  

Qeyd edilən strateji hədəflərə uyğun olaraq ölkəmizdə aparılan genişmiqyaslı 

islahatların daha da dərinləşdirilməsi, cəmiyyətimizin daha yüksək sosial-iqtisadi 
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inkişaf mərhələsinə yüksəlməsinə şərait yaratmışdır. Həyata keçirilən iqtisadi siyasət 

nəticəsində ölkənin enerji təhlükəsizliyi təmin edilmiş, Azərbaycan dünyada enerji 

daşıyıcılarının etibarlı ixracatçısına və regionun ən mühüm tranzit mərkəzinə çevril-

mişdir. Karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı və Avropa bazarlarına çatdırılması məq-

sədi ilə reallaşdırılmış iri layihələr Avropanın neft və qazla təminatında Azərbaycanın 

önəmli yer tutmasına şərait yaratmışdır.  

Sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafı sürətlənmiş, valyuta 

ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsi və milli valyutanın sabitliyi təmin olunmuş, 

sahibkarlığa dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, özəl bölmənin inkişafı üçün azad rəqabət 

və lverişli investisiya mühiti yaradılmış, əhalinin sosial rifahı daha da yaxşılaşmışdır. 

Rəsmi statistikanın mlumatlarına əsasən ölkəmiz son illərdə böyük uğurlara imza 

atmış və nəhəng quruculuq işləri həyata keçirmişdir. Belə ki, Son 5 ildə 

Azərbaycanda sərmayələrin 60 faizi qeyri-neft sektorunun payına düşüb. Son iki ildə 

qeyri-neft sektoru 10 faiz, cari ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin ümumi daxili 

məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4.2  faiz artımışdır. ÜDM-in 66,6 

faizi iqtisadiyyatın qeyri-neft-qaz sahələrində istehsal olunmuş və əvvəlki ilin eyni 

dövrü ilə müqayidədə 5,1 faiz artımdır. Qısa dövr ərzində Azərbaycanda 100-ə yaxın 

sənaye müəssisəsi istifadəyə verilib, 90-a yaxın müəssisənin tikintisi davam etdirilir. 

Bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində (kənd təsərrüfatı, 

İKT, turizm və s.) inkişafa və xeyli irəliləyişə nail olunub. Ölkəmiz hazırda Cənubi 

Qafqazın siyasi və iqtisadi cəhətdən lider ölkəsidir. Regionunun iqtisadiyatının 75 

faizi Azərbaycanın payına düşür. Azərbaycanın xarici borcu ÜDM-ə nisbəti 7.5 faiz, 

valyuta ehtiyatları isə ÜDM-in 70 faiz həcmindədir. 

2014-cü ildə mühüm makroiqtisadi göstərici olan Ümumi Daxili Məhsulun  

artımı strateji məqsədlərə uyğun olaraq, tamamilə qeyri-neft sektorunun hesabına 

formalaşmış və əvvəlki nisbətən 2014-cü ildə 2,8% artmışdır. Müqayisə edilən 

dövrdə qeyri-neft sektoru üzrə artım 9,7% təşkil etməklə, ÜDM-də payı artaraq 
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52,7%-ə çatmışdır. 2011-ci ilə nisbətən 2012-ci ildə  informasiya və rabitə xidmətləri 

15,9%, nəqliyyatda yük daşımaları 3,5%, o cümlədən qeyri-neft yük daşımaları 7,5%, 

pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9,6% artmışdır. İllik inflyasiya səviyyəsi 1.1% təşkil 

etmişdir.  Ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş investisiyaların həcmi 2012-ci ildə 22.1 

mlrd. dollar təşkil etmiş və   bunun da 13.3 mlrd. dolları daxili, 8.8 mlrd. dolları isə 

xarici investisiyaların payına düşmüşdür  

Rəsmi statistikanın məlumatlarına görə 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında 

Ölkədə əsas kapitala qoyulmuş xarici investisiyaların ümumi həcmi 811 milyon manat 

təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 31,1 faiz çoxdur.  

Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yanvar-fevral aylarında əsas 

kapitala qoyulan sərmayələrin 94,2 faizi (763,9 milyon manat) Böyük Britaniya, 

Norveç, Türkiyə, ABŞ, Fransa, İran, Rusiya və Yaponiya investorlarının payına 

düşmüşdür.  

Bu dövrdə Beynəlxalq maliyyə institutlarından ən böyük investisiya həcmi 

Dünya Bankı tərəfindən qoyulmuşdur (3,9 faiz xüsusi çəki ilə 31,75 milyon manat). 

Asiya İnkişaf Bankı yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda layihələrin reallaşdırıl-

masına 8,75 milyon manat (1,1 faiz), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı isə 

143,9 min manat ayırmışdır .  

Ölkdə milli iinnovasiya sisteminin yaradılmasının əsas ünsürü texnoparklardır. 

Ölkədə yaradılmasına başlanılmış Balaxanı Sənaye, Sumqayıt Kimya Sənaye və 

Sumqayıt Yüksək Texnologiyalar Parkları müasir texnologiyalardan istifadə etməklə 

rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü yeni məhsul istehsalının artırılması, iş yerlərinin 

açılması, xarici investisiyaların cəlb edilməsi baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Bununla əlaqədar olaraq Respublikada miqyaslı texnoparklar şəbəkəsinin 

yaradılması istiqamətində zəruri təşkilati işlər, normativ-hüquqi bazanın hazırlanması 

və digər tədbirlər həyata keçirilir.  

İqtisadiyyatını bazar prinsipləri əsasında inkişaf etdirən ölkəmiz sivli dünyada 

olduğu kimi sahibkarlığın inkişafı üçün təsirli və davamlı tədbirlər həyata keçirir. 

Sahibkarlıq sektorunun inkişafına əlverişli maliyyə dəstəyi verə biləcək milli maliyyə 
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qurumlarının yaradılması görülən işlərdən biridir. Bu günə qədər bu qurumun 

fəliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xeyli işlər görülmüş və hələ də davam 

etdirilir. 2012-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 2400 

sahibkara 218 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Kreditlərin 68 faizi aqrar 

sektorun, 32 faizi isə sənaye və turizmin inkişafına ayrılmışdır. Bu vəsaitlər bilavasitə 

yeni iş yerlərinin yaradılmasına, kiçik və orta sahibkarlığın, qeyri-neft sektorunun 

inkişafına şərait yaradır. Bununla yanaşı 2008-ci il yanvarın 1- dən Azərbaycanda 

sahibkarlıq fəaliyyətinin “vahid pəncərə” prinsipinin (biznesin vahid qeydiyyat 

orqanının yaradılması) tətbiq olunması, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara 

əsassız müdaxilələrin qarşısının alınması üzrə tədbirlərin reallaşdırılması ölkədə 

biznes mühitinin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Ölkədə sahibkarlığın inkişaf 

etdirilməsi istiqamətində atılan addımların davamı kimi Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin 26 oktyabr 2011-ci il tarixli "Müəyyən sahibkarlıq 

fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq üçün tələb edilən xüsusi razılıq (lisenziya) və 

icazə sistemi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında" Fərmanınıda  xüsusi olaraq qeyd 

etmək olar. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa icazələrin elektron informasiya 

portalının yaradılması bu sektorun inkişafına öz təsirini göstərmişdir.  

Sahibkarlığın inkişafı sahəsində həyata keçirilən ardıcıl və davamlı işlərin 

təhlili Azərbaycanda bu sektorun inkişafını iqtisadi siyasətin prioritet istiqa-

mətlərindən olduğunu göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Regionların 

2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrasının üçüncü 

ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda dediyi kimi: "Ölkəmizin inkişafı 

sahibkarlığın inkişafından asılıdır. Biz bu istiqaməti seçmişik və bu istiqamət bizə 

uğurlar gətirir". 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazır-

lanan hesabatlarda da öz müsbət əksini tapmışdır. "Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndek-

si" hesabatına əsasən, ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə 

görə 142 ölkə arasında 55-ci, MDB-də isə 1-ci olmuşdur. "Doing Business 2012" 

hesabatında Azərbaycan 3 pillə irəliləyərək 183 ölkə arasında 66-cı yerə çıxmışdır. 
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Bununla yanaşı, "Standart & Poor's" Reytinq Agentliyi Azərbaycanın mövcud uzun-

müddətli müstəqil kredit reytinqini ötən ilin dekabr ayında bir pillə artıraraq "BBB-" 

səviyyəsinə çatdırmış, reytinq üzrə proqnozunu isə "sabit" saxlamışdır. "Fitch Ra-

tings" Agentliyi Azərbaycanın xarici və daxili valyutada uzunmüddətli suveren rey-

tinqini investisiya səviyyəli "BBB-" səviyyəsində təsdiq etmiş və reytinq proqnozunu 

"stabil"dən "müsbət"ə yüksəltmişdir.  

Ölkədə uğurla davam etdirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritet-

lərindən biri sahibkarlığın inkişafıdır. Ötən dövr ərzində ölkədə sahibkarlığın, xü-

susilə  kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı məqsədilə bir sıra Dövlət Proqramları 

(1997-2000-ci illər, 2002-2005-ci illər və s.) və tədbirləri qəbul edilmiş və ardıcıl 

olaraq icra edilmişdir. Həmin tədbirlər nəticəsində sahibkarlığın dövlət tənzimlən-

məsi təkmilləşdirilmiş, bu sektorda struktur dəyişikliklərə və texnoloji inkişafa kö-

mək edilmiş, sahibkarlığın regional inkişafı sürətləndirilmiş, sahibkarların hüquq-

larının müdafiəsi gücləndirilmişdir. Bunlarla yanaşı kiçik və orta sahibkarlığa 

maliyyə köməyi mexanizmlərinin formalaşması, sahibkarlar üçün vergi yükünün 

azaldılması, vergi sisteminin stimullaşdırıcı rolunun gücləndirilməsi istiqamətində 

zəruri addımlar atılmışdır.   

Ötən dövr ərzində Ölkədə əlverişli sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılmasına 

və inkişafına, bu sektorun tənzimlənməsinə, dəstəklənməsinə və müdafiəsinə imkan 

verən bir sıra mühüm normativ - hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Onların arasında 

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”, “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında”, 

“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, ”Haqsız rəqabət haqqında”, ”İnvestisiya fondları 

haqqında” “Xarici investisiyaların qorunması haqqında”, “Xüsusi iqtisadi zonalar 

haqqında” və sair bu kimi qanunlar, həmçinin dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini 

minimuma endirmək məqsədilə “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin 

qarşısının alınması haqqında”, “Sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində 

əlavə tədbirlər haqqında”, ”Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların nizama salınması və 

istehlakçıların hüquqlarının təmin edilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında” Prezident 
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fərmanları, eləcə də “Bir pəncərə sisteminə keçid haqqında” Prezident sərəncamı da 

xüsusi yer tutur.  

Ölkədə sahibkarlığın davamlı inkişafının təmin edilməsi dövlətlə sahibkarlar 

arasında tərəfdaşlığın institusional təşkilini zəruri edir.  Bu məqsədlə yaradılmış me-

xanizmlər (Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu, Sahibkarlar 

Şurası, Biznes Tədris Mərkəzləri və s.) dövlət-sahibkar münasibətlərinin sivil müs-

təvidə inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən 

davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların 

inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, 

habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda 

nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, 

kiçik biznes subyektlərinin fəaliyyətinin genişlənməsinə, regionlarda kommunal xid-

mətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəs-

sisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və 

yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir. 

Ümumiyyətlə, ölkədə sahibkarlığın inkişafının təməl prinsipləri aşağıdakılar-

dır: 

-sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş tədbirlərin sistemliliyi: 

  -sivil qaydalar əsasında Ölkədə dövlət-sahibkar münasibətlərinin tənzimlən-

məsi,    

-dövlət-sahibkar münasibətlərinin institusionallaşdırılması.  

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbər-

liyi ilə bu strateji xətt uğurla davam etdirilir. Dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf 

etdirilməsi, biznes mühitinə dair qanunvericiliyin və inzibati prosedurların təkmil-

ləşdirilməsi, regionlarda sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi mexanizmlərinin 

səmərəliliyinin artırılması, sahibkarların maarifləndirilməsi və onların işgüzar əlaqə-

lərinin inkişafı istiqamətində davam etdirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkə 
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iqtisadiyyatında özəl sektorun payı 80%-dən çoxdur, məşğul əhalinin isə təqribən 

70%-i bu sektorda cəmləşmişdir. 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində özəl sektorun ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafında və ÜDM istehsalında xüsusi çəkisi artmışdır. Cari dövrdə 

ÜDM-nin həcmində özəl sektorun payı 80%-dən çox olmuşdur. 2012-ci ildə  özəl 

bölmədə istehsalın həcmi sənaye məhsulunun 81,5%-ni təşkil etmişdir. Rəsmi 

statistikanın məlumatları bazar iqtisadiyyatı sytrukturlarının fəaliyyət dinamikasında 

əhəmiyytli dəyişikliklərin olduğunu göstərir. Belə ki, 2012-ci il yanvar ayının 1-nə  

ölkədə mülkiyyət növləri üzrə fəaliyyət göstərən müəssisəlrin ümumi sayı 75632 

vahid, 2013-cü ilin əvvəlinə 78966 vahid, 2014-cü ilin əvvəlinə  isə  86010  vahid 

olmuşdur. 

Ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yaradılan əlverşli şərait bu 

sektorun, o cümlədən kiçik, xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyət miqyasının geniş-

lənməsinə öz müsbət təsirini təsirini göstərmişdir. 1 saylı cədvəlin məlumatlarından 

göründüyü kimi 2009-cu ildə ölkədə fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələrin sayı 

14250, xarici və birgə müəssisələrin sayı isə 1181 vahid olmuşdur. 2009-cü ilə 

nisbətən 2013-cü ildə kiçik müəssisələrin sayı 1.2% artaraq 14461 vahid, xarici və 

birgə müəssisələrin sayı isə əksinə 3.5% azalaraq 1140 vahid olmuşdur.  

Cədvəl 2.1. 

2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatı 

strukturlarının fəaliyyəti 

İllər Kiçik müəssisələr Xarici və birgə müəssisələr 

2009 14250 1181 

2010 14532 1091 

2011 14187 899 

2012 13658 1083 

2013 14461 1140 
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2009-2013-cü illərdə ölkə iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən kiçik, xarici və 

birgə müəssisələrin sayının dinamikasında müşahidə edilən meyli  1 saylı qrafik daha 

əyani göstərir (Şək.2.1.).  
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Şək.2.1. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında kiçi, xarici və birgə 

müəssisələrin sayı, vahid 

Onu da qeyd edək ki, 2012-ci ilə nisbətən 2013-cü ildə xarici və birgə 

müəssisələrin sayı artmışdır və bu artım 5.3% təşkil etmişdir.  Araşdırmadan 

göründüyü kimi  son dövrlərdə kicik, xarici və birgə  müəssisələrinin sayı artmışdır 
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ki, bu da ölkənin bir çox sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsində mühüm rol 

oynamışdır. 

Kiçik müəssisələrin inkişaf səviyyəsini xaraktrizə edən ümumiləşdirici göstə-

ricilərdən olan əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən kiçik müəssisələrin sayldlr ki, bu 

göstərici ölkədə 2009-cu ildə 1.6, 2013-cü ildə isə 1.6 olmuşdur. Müqayisə üçün qeyd 

edək ki, Rusiya Federasiyasında bu göstərici 5.8, Belarusyada 3.8, Ukraynada 4, 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində isə 20 vahiddən çox təşkil edir. Onu da qeyd edək 

rəsmi statistikada yalnız rəsmi qeydiyyatdan keçmiş kiçik müəssisəlrin sayı haqqında 

məlumatlar verildiyindən faktiki fəal olanların sayını onlarla müqayisə etmək müm-

kün deyildir. Kiçik müəssisələrə tipik olan xarakterik xüsusiyyət onların qeyri-

sabitliyidir. Bunun əsas səbəbi maliyyə və kadr resursları ilə bağlı olan əlverişsiz 

təsərrüfatçılıq şəraitidir. ABŞ-n kiçik biznes administrasiyasının məlumatlarına görə 

yeni yaradılmış müəssisələrin 23.7%-i öz fəaliyyətinin birinci iki ili, 51.7%-i dörd, 

62.7%-i isə altı ilində müfəvvəqiyyətsizliyə uğrayır. Bu zaman uğursuzluğun 48%-i 

kapitalın, 23%-i biznesnebin peşəkar biliyinin çatışmazlığı ilə bağlıdır.  

2009-2013-cü illərdə həm kiçik, həm də xarici və birgə müəssisələr ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynamış və onların fəaliyyətini xarakterizə 

edən göstəricilərin dinamikasında müsbət meyl müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2009-

cu ilə nisbətən 2013-cü ildə fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələrdə orta aylıq əmək 

haqqı 60%, məhsulun (işlərin, xidmətləri) həcmi isə 2.5 dəfə artmışdır. 2009-cu ildə 

ölkənin məşğul əhalisinin  100 min nəfəri, 2010-cu ildə 93.2 min nəfəri, 2011-ci ildə 

90.2 min nəfəri, 2012-ci ildə 95.5 min nəfəri, 2013-cü ildə isə 109 min nəfəri kiçik 

müəssisələrdə çalışmışdır. Bu da 2009-cu ildə ölkədə məğul əhalinin 2.2%, 2013-cü 

ildə isə 2.4%-ə bərabərdir.  

Bu dövrdə kiçik müəssisələrdə çalışanların əmək haqqısında davamlı artım 

olmuşdur. Belə ki, bu müəssisələrdə işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 2009-cu ildə 

189.7 manat, 2011-ci ildə 222.2 manat, 2013-cü ildə isə 303.5 manat olmuşdur. Yəni 

2009-cu illə müqayisədə 2013-cü ildə bu müəssisələrdə işçilərə verilən orta aylıq 

əmək haqının həcmi 60%, 2012-ci illə müqayisədə isə 15.3% artmışdır. 2009-cu ildə 
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ölkədə fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələrdə çalışanlara hesablanan orta aylıq əmək 

haqqı ölkə üzrə hesablanan orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinin  63.7%-ə, 2011-ci 

ildə 61%-ə, 2012-ci ildə 66.1%-ə, 2013-cü ildə isə 71.4%-ə bərabər olmuşdur. 

Cədvəl 2.2 

2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında kiçik, xarici və birgə 

müəssiələrin fəaliyyətini xarakterizə edən bəzi göstəricilər 

 

İllər 

 

Kiçik müəssisələr 

 

Xarici və birgə müəssisələr 

 İşçilərin 

sayı, min 

nəfər 

Orta aylıq 

əmək 

haqqı, 

manat 

Məhsulu 

(işlərin, 

xidmətlərin) 

həcmi, mln. 

manat 

İşçilərin 

sayı, min 

nəfər 

Orta 

aylıq 

əmək 

haqqı, 

manat 

Məhsulu 

(işlərin, 

xidmətlərin) 

həcmi, mln. 

manat 

2009 100.1 189.7 1261.4 59.4 941.7 19637.6 

2010 93.2 207.0 1776.9 56.0 1008.0 24011.9 

2011 90.2 222.2 1966.3 64.0 1117.2 29651.2 

2012 95.5 263.3 2404.4 76.7 1241.0 29439.5 

2013 109.0 303.5 3139.8 85.0 1304.0 30065.5 

 

 Təhlil edilən dövrdə kiçik müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulun həcmində də 

artan xətt üzrə inkişaf müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2009-cu ildə kişik müəssisələr 

tərəfindən istehsal edilən məhsulun (işin, xidmətin) həcmi 1261.5 mln. manat 

olmuşdursa, artıq 2012-ci ildə bu göstəricinin səviyyəsi 2404.4 mln. manata, 2013-cü 

ildə isə 3139.8 mln. manata yüksəlmişdir. 2009-cu illə müqayisədə 2013-cü ildə kiçik 

müəssisələr tərəfindən istehsal edilmiş məhsulun həcmi mütləq ifadədə 1878.4 mln. 

manat, nisbi ifadədə isə 2.5 dəfə artmışdır. 2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə bu 

artım müvafiq olaraq 735.4 mln. manat və 30.6 % təşkil etmişdir. 

2009-cu ildə kiçik müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulun həcminin ölkənin 

ÜDM-da payı 3.5%,  2010-cu ildə 4.2%, 2011-ci ildə 3.8%, 2012-ci ildə  4.6%, 2013-

cü ildə isə 5.4% təşkil etmişdir. Bunu sütunlu qrafik daha əyani göstərir (Şək.2.2.).  
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2010-2013-cü illərdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik müəssisələrin 

sayının iqtisadi fəaliyyətin növləri üzrə bölgüsündə də müəyyən meyllər müşahidə 

olunur. Belə ki, 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən 14532 vahid kiçik müəssisənin 6302 

vahidi ticarət;məqliyyat vasitələrinin təmiri (43.4%), 1973 vahidi (13.6%) sənayenin, 

1335 vahidi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq (9.2), 974 vahidi tikintidə 

(6.7%)  sahələrinin payına düşmüşdür. Bu dörd sahə ümumilikdə kiçik müəssisələrin 

sayının 72.9%-ni əhatə etmişdir. 2013-cü ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 44.3%, 

12.5%, 11.5% və 7.0% təşkil etmişdir. Bu dörd sahə ümumilikdə kiçik müəssisələrin 

sayının 75.3% - ni əhatə etmişdir. Göründüyü kimi müqayisə edilən dövrdə sənaye 

sahəsi istisna olmaqla digər üç sahədə kiçik müəssisələrin payı artmışdır. 
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Şəkil 2.2. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında kiçik müəssisələ-

rin məhsulunun (işlərinin, xidmətlərinin) ÜDM-da xüsusi çəkisi, % 

Kiçik müəssisələrin fəaliyyətini xarakterizə edən bəzi göstəricilərin təhlili 

onların ölkənin sosial - iqtisadi inkişafında məyyən rola malik olduğunu göstərir. 

Amma kiçik müəssisələrin ölkənin ümumi daxili məhsulunda payının 5% və onlarda 
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işləyənlərin sayının məşğul əhalinin 2.4%-ni təşkil etməsi bu sektorun  potensial 

imkanlarından az istifadə edildiyini deməyə əsas verir.    

 Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında bir sıra problemlərin (məşğulluğun təmin 

edilməsi, innovasiya fəaliyyətinin miqyasının genişlənməsi, daha mütərəqqi texno-

logiyaların və idarəetmə formalarının tətbiqi və s.) həll edilməsində xarici və birgə 

müssisələr mühüm rol oynamışdır. Rəsmi statistikanın məlumatlarına görə əgər 2009-

cu ildə xarici və birgə müəssisələrdə ölkənin məşğul əhalisinin 59.4 min nəfəri 

çalışırdısa, 2011-ci ildə təxminən 64 min nəfəri, 2012-ci ildə 76.7 min nəfəri, 2013-

cü ildə isə 85 min nəfəri çalışmışdır. 2009-cu illə müqayisədə 2013-cü ildə xarici və 

birgə müəssisələrdə işləyənlərin sayı 43.1%, 2012-ci illə müqayisədə isə 10.8% 

artmışdır. Xarici və birgə müəssisələrdə çalışanların orta aylıq əmək haqqı ölkə sə-

viyyəsində xeyli yüksək olmuşdur. Belə ki, əgər 2009-cu ildə bu müssisələrdə 

işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 941.7 manat (ölkənin orta aylıq əmək haqqı 

səviyyəsindən təxminən 3.2 dəfə çox) olmuşdursa, 2013-cü ildə bu göstərici 1304.0 

manat (ölkənin orta aylıq əmək haqqı səviyyəsindən təxminən 3.1 dəfə çox) təşkil 

etmişdir, yəni 2009-cu illə müqayisədə 2013-cü ildə 38.5% artmışdır (9). 

Araşdırılan dövrdə xarici və birgə müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulun həc-

minin dinamikasında da nəzərəçarpacaq artım olmuşdur. Belə ki, 2009-cu ildə bu 

müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulun həcmi 19.6 mlrd. manat, 2011-ci ildə 29.7 

mlrd. manat, 2013-cü ildə isə 30.1 mlrd. manat təşkil etmişdir. 2009-cu ildə xarici və 

birgə müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulun (işlərin, xidmətlərin) ümumi daxili 

məhsulda xüsusi çəkisi 55.1%, 2010-cu ildə 56.6%, 2011-ci ildə 57%, 2012-ci ildə 

54.4%, 2013-cü ildə isə 52.2% təşkil etmişdir. Araşdırmadan göründüyü kimi bu 

dövrdə  kiçik müəssisələrlə müqayisədə xarici və birgə müəssisələr ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

Əvvəlki paraqrafda qeyd etdiyimiz kimi iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarına (Azərbaycan Respubli-

kasının Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 18 dekabr tarixli 192 - saylı qərarı) görə illik 

dövriyyə meyarı əsasında hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
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olan fiziki şəxslər də kiçik sahibkarlıq kateqoriyasına aid edilir. Statistikanın 

məlumatların təhlili ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən göstəricilərin 

dinamikasının, xüsusilə kiçik sahibkarklıq subyektlərinin sayının, onların yaratdığı iş 

yerlərinin sayının, əlavə dəyərinin, mənfəətinin həcminin və s. davamlı olaraq 

artdığını göstərir. Belə ki, ötən dövr ərzində ümumi daxili məhsul 3.2 dəfə, o 

cümlədən qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1.5 dəfə, 

investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 5.5 dəfə 

artmışdır. Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 

900 mini daimi olmaqla 1.2 milyondan çox yeni iş yeri, 55.6 min müəssisə yaradıl-

mış, işsizlik 5%-ə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5.3 %-ə enmişdir. 

 2009-2013-cü illərdə ölkədə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini 

xarakterizə edən əsas göstəricilər 3 saylı cədvəldə verilmişdir. Cədvəlin məlumat-

larından göründüyü kimi ölkədə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı davamlı olaraq 

artmışdır. Belə ki, 2009-cu ildə ölkədə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 205 min 

vahid olmuşdursa, 2012-ci ildə 248.3, 2013-cü ildə isə 260.6 min vahid olmuşdur. 

2009-cu illə müqayisədə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 27%, 2012-ci illə 

müqayisədə isə  5% artmışdir.(21,22)  

Cədvəl 2.3. 

2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında kiçik sahibkarlıq  

subyektlərinin əsas göstəriciləri 

Göstəricilər 2009 2010 2011 2012 2013 

İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə 

kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

(iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ilin 

sonuna) 

205028 207120 223547 248292 260563 

Yaradılmış əlavə dəyər, milyon 

manat 

844.8 1 120,0 1 227,0 1 346,5 1620.0 

Ümumi mənfəət, milyon manat 65.8 78,3 85,3 122,8 165.4 

İşçilərin orta illik sayı, min nəfər 105.9 93,2 90,2 95,5 109.0 

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 195.2 207,0 222,2 263,3 303.5 
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Əsas kapitala investisiyalar, milyon 

manat 

289.3 276,3 737,6 531,6 486.3 

 

2009-cü ildə fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarların) sayı 186.8 min nəfər, 2013-cü 

ildə isə 246.1 min nəfər təşkil etmişdir. Bu da kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayının 

müvafiq olaraq 91.2% və 94.3% təşkil edir.  

2010-cu ildə ölkənin ümumi əlavə dəyərinin təxminən 1.1 mlrd. manatı, yəni 

2.8%-i kicik sahibkarlıq subyektlərinin payına düşmüşdürsə, 2013-ci ildə bu 

göstəricilər müvafiq olaraq  1.6 mlrd. manat və 3% təşkil etmişdir. 2013-cü ildə kiçik 

təsərrüfat subyektlərinin ümumi əlavə dəyərinin 5.4%-i  qeyri-neft sektoru hesabına 

əldə edilmişdir. Bu ildə ümumi mənfəətin 3.5%-i, işçilərin sayının 8.1%-i, əsas 

kapitala investisiyaların 3.8%-i qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür.  

Araşdırılan dövrdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini xarakterizə 

edən digər göstəricilərin, o cümlədən ümumi mənfəətində, həmin sektorda məşğul 

olanların sayında, orta aylıq əmək haqqı, əsas kapitala yönəldilən investisiyanın həc-

mində artım meylləri müşahidə edilir. 2010-cu ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərində 

məşğul olanların orta aylıq nominal əmək haqqı 207.0 manat (ölkə üzrə orta aylıq 

əmək haqqının səviyyəsinin 62.4%-i təşkil etmişdir), 2013-cü ildə isə 303.5 manat 

(ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinin 71.4%-i təşkil etmişdir)  olmuşdur. 

Bu dövrdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışı da artmışdır. Belə 

ki, 2010-cu ildə kiçik təsərrüfat subyektlərinin məhsul buraxılığının həcmi  təxminən 

3.8 mlrd. manat, 2011-ci ildə 4.2 mlrd. manat, 2013-cü ildə isə 6.1 mlrd. manat ol-

muşdur. Bu da ölkənin ümumi daxili məhsulunun olduqca az bir hissəsini, yəni 

10.6% -i təşkil edir. 2013-cü ildə kiçik sahibkarlıq subyektləri ölkənin əlavə 

dəyərinin 3%-i, ümumi mənfəətinin 0.6%-i vermişdir. Bu sektorda məşğul olanlar 

məşğul əhalinin 8.1%-ə bərabər olmuşdur. 2013-cü ildə kiçik sahibkarlıq subyekt-

lərinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ümumi məhsul buraxılışının həcmi 6072.6 mln. 

manat  (3032.7 mlrd. manatı (49.9%) fərdi sahibkarların payına düşür) olmuşdur ki, 

bunun  da 505.6 mln. manatı (8.3%) sənayenin, 1422.9 mln.manatı tikintinin (23.4%),  

1985.8 mln. manatı ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri (32.7%), 684.7 mln. manatı 
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nəqliyyat və anbar təsərrüfatının (11.3%), 465.0. mln. manatı (7.7%) turistlərin 

yerləşdirilməsi və ictimai iaşənin payına düşmüşdür. Hesablamanın nəticələrindən 

göründüyü kimi 2013-cü ildə ölkədə  kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ümumi məhsul 

buraxılışının 83.4%-i iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə 5 sahənin payına düşür. 2013-cü 

ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışı ölkənin ümumi daxili 

məhsulunun təxminən 10.3%-ə bərabərdir. 

Ölkədə məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində, iqtisadiyyatın strukturunun 

təkmilləşdirilməsində, sağlam rəqabət mühitinin və innovasiya yönümlü iqtisadiyya-

tın formalaşdırılmasında, regional differensasiyanın aradan qaldırılmasında və s. ki-

çik biznesin potensialından müəyyən dərəcədə istifadə olunsada, iqtisadi fəaliyyətin 

növləri üzrə formalaşan mövcud vəziyyət iki fəaliyyət növü istisna olmaqla digər 

fəaliyyət növlərinin zəif inkişaf etdiyini və kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün 

cəlbedici olmadığını göstərir (cədvəl 2.4.). 

Cədvəl 2.4. 

2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəaliyyətin növləri 

üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü, % 

 2009 2010 2011 2012 2013 

İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə-cəmi 

o cümlədən: 

100.0 100..0 100.0 100.0 100.0 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 

Sənaye 2.3 2.2 2.0 1.7 2.0 

Tikinti 1.1 0.7 0.7 0.7 0.8 

Ticarət:nəqliyyat vasitələrinin təmiri 64.2 64.6 70.2 71.7 70.5 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 10.7 10.7 10.1 10.1 10.7 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 5.0 6.5 3.5 3.4 3.6 

İnformasiya və rabitə 0.1 0.10.1 0.1 0.1 0.1 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 2.0 0.4 0.4 0.4 0.4 

Təhsil - 0.1 0.1 0.1 0.1 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 

- 0.1 0.1 0.1 0.1 

Digər sahələr 11.6 12.7 11.1 10.1 10.6 
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2009 və 2013-cü illərdə ölkədə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayının bölgüsündəki meyli 3 saylı sektorlu qrafik daha əyani göstərir 

(şək. 2.3.). 

63%11%

26%

2009-cu il

Ticarət:nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Digər sahələr
 

70%
11%

19%

2013-cü il

Ticarət:nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Digər sahələr
 

 

Şəkil. 2.3. 2009 və 2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəaliy-

yətin növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayının bölgüsü, % 
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  2009-cu ildə  ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmirində çalışan kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı 131.7 min vahid olmuşdur ki, bu da bütün kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayını 64.2%-dir. 2013-cü ildə bu sahədə məşğul olan kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinin sayı artaraq 182.7 min nəfər olmuşdur (70.5%) . Kiçik 

biznes subyektlrəi üçün cəlbedici olan digər iqtisadi fəaliyyət növü nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı olmuşdur. Müqayisə edilən dövrlərdə bu sahənin payı 10.7% yəşkil 

etmişdir. Göründüyü kimi  ölkədə fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

2009-cu ildə 74.9%-i, 2013-cü ildə isə  81.2%-i iqtisadi fəaliyyətin iki sahəsində 

ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və nəqliyyat və anbar təsərrüfatında  cəm-

əşmişdir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadiyyatın sahələri üzrə kiçik təsərrüfat subyekt-

lərinin əlverişli bölgüsünə nail olunması (xüsusilə sənayenin emal sferasında 

fəaliyyət göstərən müəssilərin sayının artması) ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyalı 

inkişafını təmin edən mühüm amildir.  

Ölkə iqtisadiyyatının imüasir inkişaf strategiyası regionların sanaye potensi-

alının artırılması, yeni regional mərkəzlərin, prioritet sahələr üzrə ərazi-istehsal klas-

terlərinin yaradılması, regionların innovasiya modelinə uyğun inkişaf etdirilməsi və s. 

baxımından kiçik sahibkarlığın regional inkişafını və onların məkanca əlverişli 

diversifikasiyasını prioritet vəzifəyə çevirmişdir. Məlumdur ki, ölkənin regionları 

müxtəlif sosial-iqtisadi şəraitə (əhalinin demoqrafik quruluşu, təhsil səviyyəsi, səna-

yenin inkişafı, sahibkarlıq potensialı və s.) malikdir və ona görə də bütün ərazilərdə 

sahibkarlıq fəallığı eyni ola bilməz. Lakin buna baxmayaraq regional müstəvidə kiçik 

biznesin inkişafı ölkənin müəyyənləşdirilmiş inkişaf strategiyasının məqsəd və 

vəzifələrin çavab verməlidir. Kiçik sahibkarlığın inkişafı regionun sosial-iqtisadi 

pöotensialının həyata keçirilməsinin mühüm amillərindən biridir. 

 5 saylı cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi kiçik sahibkarlıq subyektləri 

dah çox ölkənin bir neçə regionunda çəmləşmişdir. Belə ki, 2009-cu ildə ölkə üzrə 

ümumilikdə fəaliyyət göstərən kiçik biznes subyektlərinin sayı 205028 vahid olmuş-

dur və bunun 78603 vahidi, yəni 38.3%-i Bakı şəhərinin, 35613 vahidi, yəni 17.3%-i 
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Aran iqtisadi rayonunun, 25454 vahidi, yəni 12.4%-i Gəncə-Qazax iqtisadi rayonuun, 

payına düşmüşdür (20). 

Cədvəl 2.5. 

2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının regionları üzrə kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinin sayının bölgüsü 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ölkə üzrə cəmi 

o cümlədən: 

205028 207120 223547 248288 260563 

Bakı şəhəri 

% 

78603 

38.3 

76293 

36.8 

79817 

35.7 

88737 

35.7 

93048 

35.7 

Abşeron iqtisadi rayonu 

% 

15762 

7.7 

16329 

7.9 

18132 

8.1 

19465 

7.8 

16219 

6.2 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 

% 

25454 

12.4 

25648 

12.4 

27467 

12.3 

30653 

12.3 

33048 

12.7 

Şəki –Zaqatala iqtisadi rayonu 

% 

11657 

5.4 

12158 

5.9 

13489 

6.0 

14993 

6.0 

16592 

6.4 

Lənkəran iqtisadi rayonu 

% 

12279 

6.0 

12717 

6.1 

15076 

6.7 

16894 

6.8 

18373 

7.1 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 

% 

9637 

4.7 

10177 

4.9 

10837 

4.8 

12022 

4.8 

13306 

5.1 

Aran iqtisadi rayonu 

% 

35613 

17.3 

37602 

18.2 

41169 

18.4 

44869 

18.1 

47549 

18.2 

Yuxarı-Qarabag iqtisadi rayonu 

% 

2199 

1.1 

2185 

1.1 

2514 

1.1 

4183 

1.7 

4938 

1.9 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 

% 

235 

0.1 

56 

0.0 

48 

0.0 

73 

0.0 

70 

0.0 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 

% 

4618 

2.3 

5085 

2.5 

5552 

2.5 

6316 

2.5 

7051 

2.7 

Naxçıvan iqtisadi rayonu 

% 

8971 

4.4 

8870 

4.3 

9446 

4.2 

10083 

4.1 

10369 

4.0 

 

2013-cü ildə bu bölgü müvafiq olaraq 35.7%, 12.7% və 18.2% olmuşdur. 

Göründüyü kimi müqayisə edilən dövrdə kiçik sahibkarlığın payı Bakı şəhərində 
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azalmış, digər iqtisadi rayonlarda isə az da olsa artmışdır. 2009-cu ildə kiçik 

sahibkarlığın 68%-i, 2013-cü ildə isə 66.6%-i bu üç iqtisadi rayonda çəmləşmişdir.  

Kiçik sahibkarlığın inkişafını xarakterizə edən ümumiləşdici göstərici olan 

ölkənin regionları üzrə əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən kiçik sahibkarlıq subyekt-

lərinin sayı 2009-cu ildə 23 vahid idisə, 2013-cü ildə bu 27 vahid olmuşdur. Lakin bir 

sıra gegionlarda bu göstərici ölkə üzrə ümumi səviyyədən yüksək olmuşdur. Belə ki, 

Bakı şəhərində bu göstərici 42 vahid, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 28, Gəncə-

Qazax iqtisadi rayonunda 27, Aran və quba-xacmaz iqtisadi rayonlarında eyni, yəni 25 

vahid olmuşdur.  

Rəsmi statisyikanın məlumatlarının təhlili ölkənin regionaları üzrə kiçik 

sahibkarlığın inkişafının əlverişli quruluşunun formalaşmadığını göstərir. Əlbəttə ki 

bu da ölkənin strateji inkişaf hədəflərinin tələblərinə cavab vermir və bir sıra 

problemlər yaradır. Birincisi, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin regionlar üzrə qeyri-

bərabər bölgüsü regional iqtisadiyyatın fəaliyyətini davamlılığına və sabitliyinə mənfi 

təsir göstərir, ikincisi, iqtisadiyyatın diversifikasiyalı inkişaf tempini aşağı salır, üçün-

cüsü, regionun innovasiya potensialının yüksəldilməsinə və bu istiqamətdə inkişafınə 

mane olur, dördüncüsü, kiçik sahibkarlıq özünün potensial imkanlarını (innovasiya 

yönümlülük, sosisl sabitlik, işgüzar fəallıq və s.) və obyektiv funksiyalarını yerinə 

yetirə bilmir.  

Ümumiyyətlə, ölkədə kiçik sahibkarlığın inkişaf vəziyyətinin və dinamikasının  

araşdırılması ona aşağıdakı meyllərin xarakterik olduğunu göstərir: 

-son 5 ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı davamlı olaraq artmışdır, 

- təşkilati-hüquqi formasına görə kiçik sahibkarlığın quruluşunda hüquqi şəxs 

yaratmadan kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların payı yüksəkdir. 2009-cu 

ildə 8.1%,  hüquqi şəxsli kiçik sahibkarlıq subyektlərinin payı 2013-cü ildə 5.5% 

təşkil etmişdir, 

-araşdırılan dövrdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məsul buraxılışının həcmi 

davamlı olaraq artmışdır. 2013-cü ildə bu sektorun məhsul buraxılışı ölkənin ümumi 

daxili məhsulunun 10.5%-ə bərabər olmuşdur, 
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- iqtisadi fəaliyyətin növləri üzrə kiçik sahibkarlq subyektlərinin formalaşmış 

bölgüsü ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından əlverişli deyildir.  2009-cu 

ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 74.9%-i, 2013-cü ildə isə  81.2%-i iqtisadi 

fəaliyyətin iki sahəsində ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatında  cəmləşmişdir, 

-Ölkənin regionları üzrə kiçik sahibkarlığın inkişafı nəzərə çarpacaq dərəcədə 

qeyri-bərabərdir. Bu da bazar iqtisadiyyatının səmərəli quruluşunun formalaşdırılması, 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası, onun innovasiya yönümlüyünün gücləndirilməsi, 

regional inkişafın sürətləndirilməsi və s. baxımından mövcud regional potensialdan 

zəif istifadə edilməsinə göstərir. Araşdırma bəzi regionalarda  kiçik biznesin 

yaradılması və uğurla inkişafının bağlıca amillərinin sənayenin inkişaf səviyyəsi və 

əhalinin təhsili ilə bağlı olduğunu deməyə əsas verir, 

-son 5 ildə kiçik sahibkarlığın regionlar üzrə payı nəzərə çarpacaq zəif templə 

artmışdır və s. 

Беляликля, арашдырма эюстярир ки, Азярбайжан Республикасында кичик вя орта 

бизнес юзцндя бюйцк потенсиал формалашдырмышдыр. Башга сюзля десяк, кичик вя 

орта сащибкарлыьын инкишафынын мцасир сявиййяси базар игтисадиййатын tələblərinə уй-

ьун olsada, onlar hələ юз потенсиал имканларынdan tam yararlanmamışdır.  Бу-

нунла йанашы онун сащяви гурулушу da сямяряли deyidir. Ona görə də perspektivdə 

ölkənin institusional əsaslarının daha əlverişli şəkildə formalaşdırılmasına nail olmaq 

üçün fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlığın, xüsusilə kiçik biznesin diversifikasiyalı 

inkişafına  xüsusi fikir verilməsi məqsədəuyğundur. 

  §2.2. Sosoial -  iqtisadi inkişafın əsas ümümiləşdirici göstəricilərinin  

                     dinamikasının  və quruluşunu статстик тящлилi 
 
 Statistika təcrübəsində Ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin ümumi aspektlərini 

səciyyələndirərkən bir sıra makroiqtisadi göstəricilərdən istifadə edilir. Ölkənin 

statistika xidmətində Milli Hesablar Sisteminin tətbiqi sosial-iqtisadi inkişafın nəticə-

lərini və ən mühüm tərəflərini qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin hesab-

lanmasına şərait yaratmışdır. 
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Милли Щесаблар Системинин мцщцм эюстярижиляри Цмуми Дахили Мящсул  вя 

Цмуми Милли Эялирдир. Бу ики юлкянин сосиал-игтисди щяйатынын инкишафынын цмуми 

мейлини, характерини ашкар етмяйя вя излямяйя имкан верир. Цмуми Дахили мящсул 

конкрет вахт дюврцндя юлкя резидентляринин истещсал етдийи мящсулун вя эюстярдийи 

хидмятлярин базар гиймятляриндя дяйярини якс етдирир. Юлкянин игтисади фяалий-

йятинин сон нятижясини  səciyyələndirən бу эюстярижи юлкянин игтисади потенсиалыны вя 

игтисади артым темпини сяжиййяляндирмяк цчцн тятбиг eдилир. Цмуми Дахили Мящсул 

эюстярижиси игтисади фяалиййятин мцхтялиф тяряфялрини (мясялян, бцджя кясирини цмуми 

дахили мящсулла мцгайисяси ясасында фискал сийасят, истещсалда енръи ресурсларынын 

истещлакынын щяжми иля цмуми дахили мящсулун щяжминин мцгайисяси ясасында 

енеръи ресурсларындан истифадянин сямярялилийи вя с.) статистик тящлил етмяк цчцн 

истифадя едилир. 

 Бунларла йанашы Üмуми Dахили Mящсул эюстярижисинин васитясиля юлкянин игти-

сади потенсиалынын артырылмасы имканлары вя сосиал сийасятин мцяййян аспектляри 

статистик тящлил едилир. 

 Цмуми Дахили Мящсул ясас капиталын истещлакын да нязяря алыр. Она эюря дя 

о, цмуми эюстярижидир. Яэяр ону кянарлашдырсаг онда халис дахили мящсулу эюс-

тярижисини аларыг. Ону да гейд едяк ки, тяжрцбядя ясас капиталын истещлакынын ще-

сабланмасы  хейли чятин олдуьундан, ясасян цстцнлцк цмуми эюстярижийя верилир.  

Цмуми дахили мящсул юлкя дахилиндя тясяррцфат субйектляринин фяалиййят 

нятижялярини якс етдирир. Цмуми Милли Эялир юлкянин резидентляринин ялдя етдийи илкин 

эялирлярин мябляьинин жямидир. Бу эюстярижи цмуми дахили мящсулдан щям 

мязмунуна, щям дя кямиййятиня эюря фярглянир.  

Мязмуну бахымындан цмуми дахили мящсул мал вя хидмятлярин сон 

ахыныны, милли эялир ися юлкя резидентляринин цмуми дахили мящсулун истещсалында вя 

йердя галан юлкянин цмуми дахили мящсулунда иштиракындан ялд етдийи илкин 

эялирлярин ахыныдыр.  

Кямиййят бахымындан милли эялир цмуми дахили мящсулдан харижидян ялдя 

едилян «илкин эялирлярин салдосу» эюстярижисинин кямиййяти гядяр фярглянир. Цму-



 

 

 

50 

миййятля, цмуми милли эялирин вя халис милли эялирин щесабланмасы алгоритми ашаьы-

дакы кимидир. 

Цмуми дахили мящсул= цмуми дахили мящсул + харижидян дахил олан илкин 

эялирлярин  салдосу, 

Халис дахили мящсул = халис дахили мящсул + харижидян дахил олан илкин эя-

лирлярин салдосу. 

  Цмуми милли эялири игтисадиййатын бцтцн секторларында илкин эялирлярин бюл-

эцсц щесабанда гейд олунан илкин эялирлярин салдосуну жямлямякля дя щесаб-

ламаг олар. 

Юлкянин сосиал-игтисади щяйатында апарылан кюклц базар ислащтлары щям Üму-

ми Dахили Mящсулун цмуми щяжминдя, щям дя онун характериндя мцщцм 

дяйишикликляря эятириб чыхармышдыр (Жядвял 2.6)  

Жядвял 2.6 
2005 -2013 – жü иллярдя Азярбайжан Республикасында Цмуми Дахили  

Мящсулун щяжми 
Илляр Жями Əhalinin hяр няфярinə düşən 

 mлн. манат mлн. доллар mанат dоллар 

2005 12522 13238 1494.3 1579.8 

2009 35601.5 44297.0 4033.2 5018.2 

2010 42465.0 52909.3 4753.0 5922.0 

2011 52082.0 65951.6 5752.9 7285.0 

2012 54743.7 69683.9 5966.1 7594.3 

2013 57708.2 73560.5 6207.3 7912.5 

 

Жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими 2005 - 2013 - жü иллярдя юлкянин 

сосиал - игтисади вязиййятини характеризя едян цмуми дахили мящсулун дина-

микасында ящямиййятли дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки, 2005 - жи илдя юлкянин 

цмуми дахили мящсулунун щяжми 12522.5 млн. манат олмушдурса, 2009-жц илдя 

бу эюстярижинин сявиййяси 35601.5 млн. манат, 2010 – жы илдя 42465.0 млн манат, 

2012-ci ildə 54743.7 mln. manat, 2013-cü ildə isə 57708.2 mln. manat тяшкил 
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етмишдир. 2005-жи иля нисбятян 2013 -жü илдя Üмуми Dахили Mящсулун щяжми мцтляг 

ифадя дя  45185.7 млн. манат, йяни 4.5 дяфя, 2012- жi илля мцгайисядя ися 2964.5 

млн. манат, йяни 5.4%  артмышдыр. 

Тящлил едилян дюврдя ящалинин щяр няфяриня дцшян цмуми дахили мящсулун 

щяжминин динамикасында да артым истигамятиндя жидди müsbət мейлляр мцшащидя 

олнмушдур. Беля ки, 2005-ci ildə ящалинин щяр няфяриня дцшян цмуми дахили мящ-

сулун щяжми 1494.3 манат, 2009 - жu илдя 4033.2 манат, 2010 - жц илдя 4753.0 

манат, 2012 -жы илдя 5966.1 манат, 2013-cü ildə bütün dövrlərdən daha çox, yəni 

6207.3 manat тяшкил етмишдир. Bu göstərici 2005 - жи иля нисбятян 2013- жü илдя 4.2 

дяфя, 2012-ci illə müqayisədə isə 4% artmışdır. 2007-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə 

ящалинин щяр няфяриня дцшян цмуми дахили мящсулун щяжми mütləq ifadədə 1088.1 

manar, yəni 32.5% artmışdır. Dünya Bankının hesablamalarına görə ölkəmiz bu 

göstəricinin səviyyəsinə üzrə dünya ölkələri sırasında 68-ci yeri tutur. Бу динамик 

инкишафы 1 сайлы хятти график даща яйани шякилдя эюстярир (Шякил 2.4.). 

Бу гыса арашдырмадан эюрцнцр ки, юлкянин игтисади щяйатынын бцтцн сащя-

ляриндя апарылан ислащатлар игтисади инкишафа динамизм вермиш вя Üмуми Dахили 

Mящсулун щяжми вя сявиййяси артмышдыр. Бу, перспективdə ölkənin игтисади потен-

сиалын реаллашдырылмасы имканларыны ящямиййятли шякилдя артырыр. 

Təhlil edilən dövrdə ölkənin Ümumi Milli Gəlirinin tərkibində də mühüm də-

yişikliklər baş vermişdir (Cədvəl 2.7). Rəsmi statistikanın məlumatları istehsal 

amillərinə uyğun ümumi əlavə edilmiş dəyərin bölgüsünü səciyyələndirən ilkin 

gəlirlərin qalığı göstəricisinin 2005-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə 4.7 dəfə, 2011-cı 

ilə nisbətən 2013-ci ildə isə 6.1% artdığını göstərir. 

Milli Hesablar Sisteminin metodologiyasına əsasən ilkin gəlirlərə istehsal-iq-

tisadi fəaliyyətdə birbaşa və dolayısı ilə iştirakdandan əldə edilən gəlirlər aid edilir. 

Buraya əmək haqqı, mənfəət, istehsala vergilər, mülkiyyətdən gəlirlər (faizlər, divi-

dendlər, renta və s.) daxildir.   
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Шяк. 2.4. 2205-2013 - жü иллярдя Азярбайжан Республикасында ящалинин щяр 

няфяриня дцшян цмуми дахили мящсулун щяжминин динамикасы, манат. 

Cədvəl 2.7 

2005-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Ümumi Milli Gəlirin 

 tərkibi, mln. manat 

Göstəricilər 2005 2010 2011 2012 

İşçilərin əmək haqqı 2820.5 6820.4 7761.0 8961.2 

İstehsala və idxala vergilər 1071.2 3198.2 3460.0 3930.0 

Ümumi mənfəət 8658.4 32576.4 40988.0 42011.3 

Bazar qiymətlərində ÜDM 12522.5 42465.0 52082.0 54743.7 

Qalan dünyadan alınmış əmək haqqı 254.3 298.0 370.6 405.4 

Qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı -106.2 -91.1 -111.6 -141.7 

Mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 65.1 484.0 708.8 752.3 

Mülkiyyətdən verilmiş gəlirlər -1641.5 -3233.7 4530.7 -4115.0 

İlkin gəlirlərin qalığı 11094.2 39922.2 48519.1 51644.7 

Əsas fondların istehlakı 1244.3 2299.1 2406.7 2566.2 

Xalis Milli Gəlir 9849.9 37623.1 46112.4 49078.5 

Alınmış cari transfertlər 1156.2 1620.3 1931.8 1979.6 

Verilmiş cari transfertlər -134.6 -731.4 -971.4 -1573.6 

Sərəncamda qalan xalis gəlir 10871.5 38512.0 47072.8 49484.5 
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2000-ci ilə nisbətən 2007-ci ildə istehsala və idxala vergilər 6.1 dəfə, 2006-cı 

illə müqayisədə isə 73.7% artmışdır. Müqayisə edilən dövrdə istehsala və idxala 

vergilər ilkin gəlirlərin müvafiq olaraq 10.1% və 8.7%-ə bərabər olmuşdur. 

2005-2012-ci illərdə işçilərə verilən əmək haqqının həcmi ildə orta hesabla 

7.5% artmışdır. Silsiləvi qaydada bu göstəricinin dəyişməsi müxtəlif olmuşdur. Belə 

ki, 2009-cu illə müqayisədə 2010-cu ildə ölkə səviyyəsində işçilərə verilən əmək 

haqqının həcmi 19.3%, 2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə 14.7%, 2011-ci illlə 

müqayisədə isə 2012-ci isə 15.4% artmışdır. 2005-ci ildə işçilərə verilən əmək haqqı 

ilkin gəlirlərin 25.4%-i, 2012-ci ildə isə 17.6%-ni təşkil etmişdir. Deməli, müqayisə 

edilən dövrdə işçilərə verilən əmək haqqının ilkin gəlirdə payı azalmışdır. Bu azalma 

7.8 bənd təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə, ölkə səviyyəsində əmək ödənişlərinin ilkin 

gəlirlərin ümumi qalığında payının dinamikasında müşahidə edilən meyli 3 saylı 

sütunlu qrafik daha əyani göstərir (Şəkil 2.5.). 
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Şəkil. 2.5. 2005-2012-ci illərə əmək ödənişlərinin ilkin gəlirlərin ümumi qalığında xüsusi 

çəkisi, % 
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7saylı cədvəlin məlumatlarından görünür ki, 2005-ci ildə qalan dünyadan 

alınmış əmək haqqının məbləği 254.3 mln. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haq-

qının məbləği 106.2 mln. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlərin məbləği 65.1 mln. 

manat, mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin məbləği isə 1641.5 mln. manat olmuşdur. 

Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, müqayisə edilən dövrdə qeyri-rezidentlərin ölkədən  

əmək haqqı və mülkiyyətdən gəlirlər formasında apardıqları ödənişlərin məbləği 

rezidentlərimizin gətirdiklərindən çox olduğuna görə ilkin gəlirlərin qalığı ÜDM-un 

həcmindən az olmuşdur. 

Əmək haqqı və mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlərdən fərqli olaraq alınmış cari 

transfertlərin məbləği verilmiş cari transfertlərin məbləğindən çox olduğuna görə sə.-

rancamda qalan xalis  gəlirin məbləği artmışdır. 2005-ıci ildə sərancamda qalan xalis 

gəlirin məbləği 1021.6 mln. manat, 2010-cu ildə 888.9 mln. manat, 2011-ci ildə isə 

960.4 mln. manat, 2012-ci ildə isə 406.0 manat  təşkil etmişdir. 2005-ci illə müqayi-

sədə 2012-ci ildə sərəncamda qalan gəlirin həcmi 4.6 dəfə, 2011-cı illə müqayisədə 

isə 5.1% artmışdır. 

Гейд етдийимиз кими цмуми дахили мящсул юлкянин сосиал - игтисади фяалий-

йятинин цмуми шякилдя характеризя едир. Мялумдур ки, апарылан базар ислащатлары 

игтисадиййатын бцтцн саащяляриндя юз мцсбят нятижясини вермишдир. Бу да игти-

садиййат сащяляринин бу макроигтисади эюстярижинин формалашмасында щямин сащя-

лярин йери вя ролуну хейли дяйишмишдир (Жядвял 2.8).  

Бу дюврдя диггяти жялб едян ясас мейл цмуми дахили мящсулун формалаш-

масында гейри-дювлят бюлмясинин пайынын артмасыдыр. Беля ки, 2005 - жи илдя цму-

ми дахили мящсулун формалашмасында юзял бюлмянин хцсуси чякиси 77.8%, 2010 - 

жuилдя 81.7%, 2011 – жi илдя 82.5%, 2012 - жы илдя 81.5%, 2013-cü ildə  isə 82.5%, 

олмцшдцр.  

2005 - жи илдя игтисадиййатын апарыжы сащяляриндян олан сянайедя истещсал еди-

лян Üмуми Dахили Mящсулун 84.5%-и, тикинтидя 90.4% - и, кянд тясяррцфаты, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıqda 97.8%-и, тижарят, nəqliyyat vasutələrinin təmirində 97.8% - 

и, няглиййат və anbar təsərrüfatında  62.6% - и, informasiya və рабитядя 80.2% - и, 
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сосиал вя саир хидмятлярдя 31.8% - и юзял бюлмянин щесабына тямин едилмишдир. 

2013-cü ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 87.4%, 84.5%, 99.4%, 99.8%, 77.1%, 

76.8% və 51.5% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi təhlil edilən dövrdə iqtisadiyyatın  

sahələri üzrə Ümumi Daxili Məhsulun istehsalında özəl bölmənin payı xeyli artmış-

dır.  

Жядвял 2.8 

2005-2013 – жü иллярдя Азярбайжан Республикасынын Цмуми Dахили Мящсулунда 

гейри-дювлят бюлмясинин пайы, % 

Эюстярижиляр 2005 2010 2011 2012 2013 

Цмуми дахили Мящсул 

o жцмлядян 

77.8 81.7 82.5 81.5 82.5 

Сянайе 84.5 87.4 88.1 87.3 87.4 

Тикинти 90.4 72.0 75.3 76.0 84.5 

Кянд тясяррцфаты, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 97.8 99.7 99.3 99.4 99.4 

Тижарят, nəqliyyat vasitələrinin təmiri 97.8 99.2 99.7 99.7 99.8 

Няглиййат və anbar  təsərrüfatı 37.5 75.3 78.1 77.7 77.1 

İnformasiya və rабитя 80.2 78.6 76.3 76.6 76.8 

Сосиал вя саир хидмятляр 31.8 47.0 49.4 49.1 51.5 

 

2005 - жи илдя Üмуми Dахили Mящсулун тяркибиндя мящсул истещсалынын пайы 

68%, хидмятлярин пайы 25%, малиййя васитячиляринин шярти щесабланмыш хидмят 

щагларыны пайы- 0.6%, мящсулa вя idxala xalis верэилярин хцсуси чякиси 7.6%, 2012 – 

жi илдя бу эюстярижиляр мцвафиг олараг 64.7%, 29.1%, 0.0% və 6.2%,  2013- cü ildə 

isə 63.4%, 30.2%,  0.0% вя 6.4% тяшкил етмишдир. Gюрцнцр ки, 2005 - жı иля нисбятян 

2012 - жы илдя мящсулa вя idxala xalis верэилярин пайы аzalmış, 2012- ci ilə nisbətən 

2013-ci ildə isə artmışdır.. 

9saylı cədvəlin məlumatlarından görünür ki, məhsul və xidmətlər hesabının 

bütün komponentlərinə artım xas olmuşdur. Belə ki, 2005 - жи илдя ясас гиймятлярля 

мящсул вя хидмятлярин цмуми бурахылышынын щяжми тяхминян 20.3 млр. манат, 

2010 – жu илдя 57.8 млрд. манат, 2012- жы илдя ися 75.7 млрд манат, 2013-cü ildə 

isə 81.1 mlrd. manat олмушдур. 2005 - жы илдя  20.3 mlrd. manatlıq мящсул вя 
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хидмятлярин цмуми бурахылышынын тяхминян 8.7 млрд. манатыны аралыг истещлак, 

11.6 млрд. манатыны цмуми ялавя едилмиш дяйяр тяшкил етмишдир. 2013-cü ildə bu 

göstəricilər müvafiq olaraq 81.1 mlrd. manat, 27.0 mlrd. manat və 54.1 mlrd manat 

təşkil etmişdir. 2005 - жи илдя аралыг истещлакы цмуми бурахылышда хцсуси чякиси 

43.8%, 2010 - жu илдя 31.5%, 2012-ci ildə isə 32.2%, 2013-cü ildə isə 33.3% тяшкил 

етмишдир. Севиндирижи щалдыр ки, 2005- жи илля мцгайисядя 2013 - жü  илдя аралыг истещ-

лакын пайы азалмышдыр. Бу да игтисадиййатын инкишафында интенсив амиллярин апарыжы 

рол ойнамасындан хябяр верир. 

Cədvəl 2.9 

2005-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında “Məhsul və xidmətlər”  

hesabı, cari qiymətlərlə, mln. manat 

Göstəricilər 2005 2010 2011 2012 2013 

Məhsul və xidmətlərin  ümumi 

buraxılışı 

20252.3 57797.5 70361.3 75712.1 81061.5 

Aralıq istehlak 8676.3 18209.0 21335.3 24360.4 27043.6 

Məhsullara və idxala vergilər 974.1 3006.5 3183.0 3550.8 3874.3 

Məhsula subsidiyalar 27.6 130.0 127.0 158.8 184.0 

Bazar qiymətlərində ÜDM 12522.5 42465.0 52082.0 54743.7 57708.2 

Faktiki son istehlak xərcləri 6579.7 21336.1 24679.7 27370.2 30838.2 

Ev təsərrüfatlarının faktiki  son 

istehlak xərcləri 

5931.6 18490.2 21370.7 23897.4 26934.6 

Əsas fondların ümumi yığımı 5172.9 7714.5 10508.9 12292.8 14179.3 

Maddi dövriyyə vəsaitləri 

ehtiyatlarının dəyişməsi (+,-) 

28.3 -45.5 47.0 -75.8 79.1 

Məhsul və xidmətlər üzrə xalis  1257.3 14278.2 16846.4 15156.5 12611.6 

İxrac 7881.8 23060.5 29388.3 29000.3 28117.7 

İdxal 6624.5 8782.3 12541.9 13843.8 15506.1 

İstifadə olunmuş ümumi daxili 

məhsulun cəmi 

 

13038.2 

 

43283.3 

 

52082.0 

 

54743.7 

 

57708.2 

Statistik fərq -515.7 -818.3 0.0 0.0 0.0 
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2005-ci ildə son istehlak xərcləri ÜDM-un 52.5%-ə bərabər olmuşdursa, 2010-

cu ildə 50.1%, 2013-cü ildə isə 53.4% təşkil etmişdir. 

Rəsmi statistikanın məlumatlarından göründüyü kimi 2005-ci ildə əsas fond-

ların ümumi yığımının həcmi 5172.9 mln. manat, 2012-ci ildə 12292.8 mln manat, 

2013-cü ildə isə 14179.3 mln manat olmuşdur. Müqayisə edilən illərdə əsas fondların 

ümumi yığımı müvafiq olaraq 2.7 dəfə və 15.3% artmışdır. 2005-ci ildə əsas 

fondların ümumi yığımının ÜDM-da xüsusi çəkisi 41.3%, 2012 və 2013-cü illərdə isə 

müvafiq olaraq 22.5% və 24.6% olmuşdur. 

Araşdırılan dövrün 2005-ci ilindnə başlayaraq məhsul və xidmətlər üzrə xalis 

ixracın kəmiyyəti müsbət olmuşdur. Bu müsbət kəmiyyət 2005-ci ildə 1257.3 mln. 

manat, 2013-cü ildə isə 12611.6 mln. manat təşkil etmişdir. 

Beləliklə, Milli Hesablar Sisteminin “Məhsul və xidmətlər” hesabının əsas gös-

təricilərinin təhlili həmin dövrdə ölkə iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etdiyini, isteh-

lakın və həyat səviyyəsinin, iqtisadiyyatın yığım potensialının və maliyyələşdirmə 

imkanlarının, həmçinin investisiya qoyuluşunun artdığını göstərir. 

 

§2.3. Milli Hesablar Sistemində gəlirlər axınının статистик тящлили 

 

 Юлкянин игтисади дювриййясиндя эялирляр мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя 

милли щесаблар системиндя эялирлярин ахыны бир сыра щесабларда гейд олунур. Мя-

лумдур ки, эялирлярин мцщцм мултпликатор сямяряси вардыр. Милли Щесаблар Sис-

теминдя эялирлярин консепсийасы Ж.Щиксин нязяриййясиня ясасланыр. Милли Щесаблар 

Системиндя илкин эялирлярля тякрар бюлэц ямялиййатлары (трансфертляр) арасындакы фярг 

айдын шякилдя верилир.  

Илкин эялирляр институсионал ващидлярин вя онларын активляринин истещсал про-

сесиндя иштиракы нятижясиндя дахил олан эялирлярдир. Илкин эялирляря ямяк щаггы, 

мянфяят вя гарышыг эялирляр, мцлкиййятдян эялирляр, истещсала вя идхала верэиляр ахыны 

дахилдир. Илкин эялирлярин мцяййянляшдирилмяси юлкянин милли эялиринин мцяййян-

ляшдирилмяси иля баьлыдыр.  
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 Трансфертляр еля игтисади ямялиййатлардыр ки, нятижясиндя бир институсионал 

ващид мал, хидмят вя активляри диэяриня верир вя явязиндя щеч бир еквивалент ялдя 

етмир. Трансфертляря эялир вя ямлака верэиляр, сосиал сыьортайа юдямяляр, дювлят 

бцджясиндян сосиал йардымлар вя с. дахилдир. Трансфертляр натурал, пцл, жари вя 

капитал формасында ола биляр. 

 Məlumdur ki, gəlirlər iqtisadi dövriyyədə mühüm rol oynayır. Belə ki, iqtisa-

diyyat səviyyəsində gəlirlərin artması həm inctitusional vahidlərin (müəssisə, təşkilat, 

ev təsərrüfatı və s.), həm də bütövlükdə iqtisadiyyatın dinamik və davamlı inkişaf im-

kanlarını artırır.  

2005 - 2012- жi иллярдя диэяр эюстярижилярдя олдуьу кими эялир эюстярижисинин 

динамикасында да ящямиййятли дяйишикликляр баш вермишдир (Жядвял 2.10). Беля ки, 

2005 - жи илдя эялирлярин йаранмасы щесабынын ещтийатлар щиссясиндя якс олунан 

11576.0 млн. манатлыг цмуми ялавя дяйярин 2820.5 млн. манаты ямяйин 

юдянилмяси, 97.1 млн. манатыны истещсала верэиляр, 8658.4 млн. манатыны цмуми 

мянфяят, 1244.3 млн. манатыны ясас фондларын истещлакы тəшкил етмишдир. 2012 - жi 

иллярдя бу эюстярижиляр мцвафиг олараг 51351.7 млн. манат, 8961.2 млн. манат, 

379.2 млн. манат, 42011.3 млн. манат, 2566.2 млн. манат олмушдур. 20055 - жи 

иля нисбятян 2012 - жы илдя ямяйин юдянилмясиня йюнялдилян мябляь 3.2 дяфя, 

истещсалата вя идхала верэиляр 3.9 дяфя, цмуми мянфяят 4.9 дяфя, ясас фондларын 

истещлакынын щяжми ися 2.1 дяфя артмышдыр. 2011-cı illə müqayisədə 2012-ci ildə bu 

artım müvafiq olaraq 15.5%, 36.9%, 2.5% və 6.6% təşkil etmişdir. 2005-2012-ci 

illərdə Ümumi Əlavə Dəyərin dinamikasında müşahidə edilən dəyişiklik 4 saylı xətti 

qrafikdən də aydın görünür (Şəkil 2.6.) 

 2005-ci ildə əməyin ödənilməsinə yönəldilən məbləğin Ümumi Əlavə Dəyərdə 

xüsusi çəkisi 24.4%, 2011-cı ildə 15.8%, 2012-ci ildə isə 17.6% təşkil etmişdir. 

Beləlikə, hesablamanın nəticələrindən görünür ki, Ümumi Əlavə Dəyərin əməyin 

ödənilməsinə yönəldilən hissəsi ildən-ilə azalmışdır. Bu azalma 2005-ci ilə nisbətən 

2012-ci ildə 6.8 bənd təşkil etmişdir. Lakin son iilərlə müqayisədə isə əksinə artmış-

dır (20,21).  
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Жядвял 2.10 

2005-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında “Gəlirlərin 
 yaranması  hesabı”  və onun göstəriciləri,  cari qiymətlərlə, mln. manat 

 
Göstəricilər 2005 2010 2011 2012 

Ehtiyatlar     

Ümumi əlavə dəyər (əsas qiymətlərlə ) 11576.0 39588.5 49026.0 51351.7 

Cəmi 11576.0 39588.5 49026.0 51351.7 

İstifadə     

Əmək ödənişləri 2820.5 6820.4 7761.0 8961.2 

İstehsala digər vergilər (+) 97.1 191.7 277.0 379.2 

İstehsala  subsidiyalar (-) 0.0 0.0 0.0 0. 

Ümumi mənfəət (qarışıq gəlirlər) 8658.4 32576.4 40988.0 42011.3 

Əsas fondların istehlakı 1244.3 2299.1 2406.7 2566.2 

Xalis mənfəət (qarışıq gəlirlər) 7414.1 30277.3 38581.3 39445.1 

Cəmi 11576.0 39588.5 49026.0 51351.7 
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Təhlil edilən dövrdə istehsala və idxala vergilərin həcminin dinamikasında da 

artma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2005-ci ildə istehsala digər vergilərin həcmi 

97.1 mln. manat, 2010-cu ildə 191.7 mln. manat, 2011-cı ildə 277.0 mln. manat, 

2012-ci ildə isə 379.2 mln. manat olmuşdur. 2005-ci ildə istehsala  digər vergilər 

Ümumi Əlavə Dəyərin 0.8%-ə, 2011-cı ildə 0.6%-ə, 2012-ci ildə isə 0.7% bərabər 

olmuşdur. 

Юлкя сявиййясиндя йарадылан эялирлярин илкин бюлэцсц сащясиндя баш верян 

дяйишикликляр «Gялирлярин йаранмасы щесабында» якс етдирилир. Məlumdur ki,  gəlirlə-

rin yarammasında iştirak edən hər bir istehsal amilləri bu və ya digər formada  mü-

vafiq olaraq öz paylarını alırlar. Рясми статистиканын мялуматларына ясасян эялир-

лярин илкин бюлэцсцнц характеризя едян эюстярижилярин динмикасында жидди мейлляр 

мцшащидя едилир (Жядвял 2.11).  

Milli Hesablar Sisteminin mювжуд методикаsına ясасян илкин эялирлярин бю-

лэцсцндян йаранан эялирлярин щяжмини щесабламаг цчцн мцвафиг эюстярижиляря 

мцлкиййятдян алынмыш вя верилмиш эялирлярин мябляьинин салдосуну ялавя етмяк 

лазымдыр.  11сайлы жядвялин мялуматларына ясасян 2005- жи илдя илкин эялирлярин 

ümumi qalığı 11094.2 млн. манат, 2010 - жu илдя 39922.2 млн. mанат, 2011 - cı 

ildə 48519.1 mln. manat, 2012-ci ildə isə 51644.7 mln. manat олмушдур. 2005 - жи иля 

нисбятян 2012 - жи илдя бу эюстярижинин щяжми тяхминян  4.7 дяфя, 2011-cı ilə 

nisbətən isə  6.4%артмышдыр. 

2005-ci ildə iqtisadiyyat səviyyəsində ümumi mənfəətin həcmi 8658.4 mln. 

manat, 2010-cu ildə 32576.4 mln. manat, 2012-ci ildə isə 42011.3 mln. manat olmuş-

dur. Müqayisə edilən dövrdə ümumi mənfətin həcmi müvafiq olaraq 4.9 dəfə və 2.5% 

artmışdır. 

Bü dövrdə müşahidə edilən meyllərdən biri mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin 

alınmış gəlirlərdən çox olmasıdır. Bu da son nəticədə ölkənin ilkin gəlirlərinin 

qalığına öz təsirini göstərmişdir. 2012-ci mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin məbləğu 

19577.5 mln. manat, alınmış gəlirlərin məbləği isə 16194.8 mln. manat olmuşdur.  
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Жядвял 2.11 

2005-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında “Gəlirlərin ilkin bölgüsü 

 hesabı”  və onun göstəriciləri, cari qiymətlərlə, mln. manat 

Göstəricilər 2005 2010 2011 2012 

Ehtiyatlar     

Ümumi mənfəət (qarışıq gəlirlər) 8658.4 32576.4 40988.0 42011.3 

Əmək ödənişləri 2968.6 7027.3 8020.0 9224.9 

İstehsala və idxala vergilər (+) 1071.2 3198.2 3460.0 3930.0 

Subsidiyalar (-) 27.6 130.0 127.0 158.8 

Mülkiyyətdən alınmış gəlirlər 910.3 15017.8 18054.3 16194.8 

Cəmi 13580.9 57689.7 70395.3 71202.2 

İstifad ə     

Mülkiyyətdən verilmiş gəlirlər 2486.7 17767.5 21876.2 19557.5 

İlkin gəlirlərin ümumi qalığı 11094.2 39922.2 48519.1 51644.7 

Cəmi 13580.9 57689.7 70395.3 71202.2 

 

Müxtəlif iqtisadi əməliyyatlar prosesində, xüsusilə transfert əməliyyatları nəti-

cəsində ilkin gəlirlərin saldosu dəyişir. Dövlətin cari sosial-iqtisadi siyasətinə uyğun 

olaraq gəlirlərin təkrar bölgüsü baş verir ki, bunları da ilkin gəlirlərin təkrar bölgüsü 

hesabı əks etdirir. Bu hesabda sərənamda qalan gəlirlərin necə formalaşdığı proses 

təsvir edilir. Hər bir il üzrə aлынмыш вя верилмиш жари трансфертлярин салдосуну илкин 

эялирлярин бюлэцсцндян йаранан мябляья ялавя етмякля сяранжамда галан цмуми 

милли эялир эюстярижисини алыныр. Rəsmi statistikanın məlumatları 2005-ci ildə alınmış 

cari transferlərin həcmi 3.1 mlrd. manat, verilmiş cari transferlərin məbləği isə 2.1 

mlrd. manat təşkil etmişdir. 2012-ci iləd bu göstəricilər müvafiq olaraq 10.1 və 9.7 

mlrd. manat təşkil etdiyini göstərir. Bu əməliyyatlar nəticəsində  2005 - жи илдя 

сяранжамда галан ümumi эялирин мябляьи 12.1 млrd. манат,  mlrd. 2011-ci ildə 

49.5 mlrd. manat, 2012 - жи илдя ися 52.1 млrd. Манат тяшкил етмишдир. 2005-ci ilə 

nisbətən 2012-ci ildə сяранжамда галан цмуми милли эялир 4.3 dəfə, 2011-cı illə 
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müqayisədə isə 5.3% artmışdır. Göründüyü kimi alınmış cari transferlərin verilmiş 

cari transferlərin həcmindən çox olması sərəncamda qalan ümumi milli gəlirə müsbət 

təsir göstərmişdir. 

Ölkə səviyyəsində sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi istehlaka və qənaətə 

yönəldilir. Məəlumdur ki, makrosəviyyədə iqtisadi əməliyyatlara bu iki parametrin 

mühüm multiplikator təsiri vardır. Ona görə də mühüm makroiqtisadi göstəricilər 

kimi bunların həcm və dinamikasının, onların digər iqtisadi göstəricilərə təsirinin 

öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə əməliyyatlar Milli Hesablar Sistemi-

nin mühüm hesablarından olan “sərəncamda qalan gəlirlərdən istifadə" hesabında əks 

etdirilir (cədvəl 2.12.). 

Жядвял 2.12 

2005-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında “Sərəncamda qalan gəlirlərdən 

istifadəsi" hesabı və onun göstəriciləri, cari qiymətlərlə, mln. manat 

Göstəricilər 2005 2010 2011 2012 

Ehtiyatlar     

Sərəncamda qalan ümumi gəlir 12115.8 40811.1 49479.5 52050.7 

Cəmi 12115.8 40811.1 49479.5 52050.7 

İstifadə     

Son istehlıak xərcləri 6579.7 21336.1 24679.7 27370.2 

Qənaət 5536.1 19475.0 24799.8 24680.5 

Cəmi 12115.8 40811.1 49479.5 52050.7 

 

Hesabın məlumatlarından göründüy kimi  2005 - жи илдя 12115.8 млн. 

манатлыг сяранжамда галан цмуми милли эялирин 6579.7 млн. манатыны сон 

истещлак хяржлəри, 5536.1 млн. манатыны ися qənaət тяшкил етмишдир. 2012 -жи илдя бу 

эюстярижиляр мцвафиг олараг 27370.2 млн. манат вя 24680.5 млн. манат 

олмушдур.  2005-ci ildə son istehlak xərcləri сяранжамда галан цмуми милли эялирин 

54.3%-i, 2012-ci ildə isə 52.6%-i təşkil etmişdir. Bu illərdə qənaətin xüsusi çəkisi 

müvafiq olaraq 45.7% və 47.4% təşkil etmişdir. 
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Беляликля, арашдырмадан эюрцнцр ки, эялирляр ахыныны якс етдирян бцтцн эюс-

тярижилярин динамикасында ящямиййятли арым мцшащидя олунмушдур. Эялир игтиса-

диййатын инкишафында мцщцм рол ойнадыьындан онларын артымы цмуми игтисади 

инкишафын сцрятли артымына мцсбят тясир эюстярмишдир. Еля бунун нятижясидир ки, 

2005 - жи илля мцгайисядя 2013- жü илдя ölkənin Üмуми Dахили Mящсулунun щяжми 

тяхминян 4.6 дяфя артмышдыр.  

Секторлар цзря игтисадиййатын тяснифатлашдырылмасы эялир вя хяржлярин, малиййя 

актив вя пассивляринин ахыыныны юйрянмяк мягсядиля щяйата  кечирилир. Бу груплаш-

дырма цчцн тяснифат ващиди кими институсионал ващид чыхыш едир. Институсионал ващид 

дедикдя мцщасибат щесабынын там дястини щяйата кечирян вя щцгуги шяхс олан, 

йяни, сярбяст гярар гябул едян вя юз мадди вя малиййя ещтийатларына мцстягил 

сярянжам верян тясяррцфат субйекти баша дцшцлцр. Сектор игтисади просесдя йериня 

йетирдийи функсийалар вя  хяржлярин малиййяляшдирилмяси цсулу бахымындян ейни олан 

институсионал ващидляр групудур. 

Игтисади давранышын типиня уйьун олараг институсионал ващидляр «гейри-малиййя 

мцяссисяляри», «малиййя идаряляри», «дювлят идаряляри», «ев тясярцфатларына хидмят 

едян ижтимаи тяшкилатлар», «eв тясяррцфатлары»  вя «харижи игтисади ялагяляр» («галан 

дцнйа»)  секторларында  бирляшдирилир. Азярбайжанын Mилли Hесаблар Sистеминдя игти-

садиййатын секторлары цзря бир сыра щесаблар гурулур.  Həmin hesablar  sektorlar 

üzrə institusional vahidlərin həyata keçirdiyi əməliyyatların nəticələrini  ümumiləş-

didilmiş şəkildə özündə əks etdirir. Sektorlar üzrə qurulmuş hesabların məlumatları 

əsasında ölkənin iqtisadi potensialının və gücünün artırılmasında həra bir sektorun 

yeri və rolunu qiymətləndirmək mümkündür (Жядвял 2.13.). 13 сайлы жядвялин 

мялуматларындан эюрцнцр ки, 2012 – жи илдя ölkə üzrə 75.7 mlrd. manatlıq məhsul 

və xidmətlər buraxılışının 49.2 mlrd. manatı (65%), qeyri maliyyə müəssisələr 

idarələrinin, 19.4 mlrd. manatı (25.6%) isə ev təsərrüfatlarının payına düşmüşdür. 

Deməli, məhsul və xidmətlər buraxılışının 90.6%-i məhz bu iki sektorun payına 

düşür.  Bunların konteksində aralıq istehlakın və ümumi əlavə dəyərin də əsas hissəsi 

bu iki sektorun hesabına formalaşmışdır. Belə ki, 2012-ci ildə 24.4 mlrd. manatlıq 
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aralıq istehlakın 14.4 mlrd. manatı qeyri-maliyyə müəssisələri, 7.4 mlrd. manatı isə 

ev təsərrüfatları tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Жядвял 2.13. 

2012 – жi илдя Азярбайжан Республикасында institusional sektorlar üzrə bəzi 

makroiqtisadi göstəricilər, жари гиймятлярдя, млн. mанат 

Gösəricilər  2012  
 Гейри – 

малиййя 
мцяс-
исяляри 

Малиййя 
тяшкi-
илатлары 

Dювлят 
iдаря-
etməsi 

Ев 
тясяррц- 
фатлары 

Ев тясяррц- 
fатла- 

рыna xidmət 
edən qeyri-
kommersiya 
təşkilatları 

Qalan 
dünya 

Əsas qiymətlərlə 
məhsul və 
xidmətlərin ümumi 
buraxılışı 

49246.5 1163.3 5410.0 19442.8 449.1 - 

Aralıq istehlıak 14370.1 259.7 2187.8 7373.1 169.7 - 
Ümumi əlavə dəyər 34876.8 903.6 3222.2 12069.7 279.4 - 
Əmək ödənişləri 5514.6 355.5 3054.8 - 36.3 405.4 
Ümumi mənfəət 29092.1 541.4 142.4 11994.0 241.4 - 
İlkin gəlirlərin 
ümumi qalığı 

11540.5 682.0 17437.2 21733.2 251.8 3504.4 

Sərəncamda qalan 
ümumi gəlir 

9451.5 623.1 19022.1 22667.1 286.9 3098.4 

Son istehlak xərcləri - - 5762.3 21389.9 218.0 - 
Qənaət 9451.5 623.1 13259.8 1277.2 68.9 - 

 

Bu ildə ümumi əlavə dəyərin ümumi həcmində qeyri-maliyyə müəssisələrinin 

xüsusi çəkisi 67.9%, ev təsərrüfatlarının xüsusi çəkisi isə 23.5% təşkil etmişdir. Belə 

meyl ümumi mənfəətdə də özünü göstərir. Həmin ildə 51.6 mlrd. manatlıq ilkin 

gəlirlərin ümumi qalığının 22.3%-i qeyri-maliyyə müəssisələrdəi, 33.7%-i dövlət 

idarəetməsində, 42.1%-i isə ev təsərrüfatlarında formalaşmışdır.Eyni zamanda 

sərəncamda qalan gəlirlərin və qənaətin formalaşmasında  bu üç sektorun əhəmiyyəti 

yüksək olmuşdur. İqtisadiyyatın mühüm sektorlarından olan qalan dünya sektorunun 

əmək ödənişlərinin, ilkin gəlirlərinin ümumi qalığının və sərəncamda qalan ümumi 

gəlirin formalaşmasında müəyyən dərəcədə təsiri olmuşdur.   

Беляликля, арашдырма эюстярир ки, игтисадиййатын секторлары цзря гурулан ще-

саблар ичярисиндя истещсал щесабынын статистик юйрянилмяси щяр бир секторун игти-
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садиййатын икишафыны характеризя едян ясас макроигтисади эюстярижиляринин сявий-

йясинин формалашмасында йери вя ролуну гиймятляндирмяйя имкан верир. Она эюря 

дя статистик тящлилин истигамятлярини мцяййянляшдиряркян бунун нязяря алынмасы 

зяруридир. Диэяр тярфядян дя милли щесаблар системинин аналитик имканларынын йцк-

сяк олмасы тяляб едир ки, игтисадиййатын секторлары цзря диэяр щесаблары да гурулсун 

вя статистк тящлил едилсин. 

 

§2.4.  Ölkənin “Qalan dünya” ilə iqtisadi əməliyyatlarının statistik təhlili 

 

 Qloballaşmanın və təsərrüfat əməliyyatlarınını miqyasının genişləndiyi müasir 

şəraitdə Azərbaycan özünün iqtisadi sahədə müəyyənləşdirdiyi strateji hədəflərə nail 

olması və iqtisadiyyatının innovasiya yönümlüyünün gücləndirilməsi məqsədilə  

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin imkanlarından maksimum yararlanmağa çalışır. 

Ölkənin dünya təsərrüfatı ilə əlaqələri Milli Hesablar Sisteminin “Qalan dünya ilə 

iqtisadi əməliiyatlar” hesabında və tədiyə balansında ümumiləşdirilmiş şəkildə əks 

etdirilir. 

  Tədiyə balansı (balance of payments) makroiqtisadi təhlil və proqnozlaşdırmanın 

əsas vasitələrindən biridir. Tədiyə balansının məlumatları hesabat dövründə milli 

valyutanın mübadilə məzənnəsinə, istehsalın, məşgulluğun və istehlakın  səviyəsinə 

birbaşa təsir edən xarici ticarətin necə inkişaf etdiyini əks etdirir. Bununla yanaşı 

tədiyə balansı ölkəyə hansı həcmdə və formada xarici investisiyanın cəlb edildiyini 

yaxud digər ölkələrə yönəldilən investisiyanın, həmçinin dövlətin xarici borcunun 

ödənilməsinin cari vəziyyətini izləməyə imkan verir.  

 Tədiyə balansının mühüm analitik göstəricilərindən biri milli valyutanın mübadilə 

məzənnəsinin idarəedilməsi üzrə mərkəzi bankın əməliyyatlarını əks etdirən ölkənin 

qızıl-valyut ehtiyatının dəyişməsidir. Tədiyə balansından valyuta məzənnəsi, büdcə 

və pul-kredit siyasətinin, həmçinin valyutanın və xarici ticarətin tənzimlənməsi 

tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Tədiyə balansı MHS-i üçün 
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informasiya mənbələrindən biridir və onun bir sıra mühüm göstəricilərini (ÜDM, 

MG) hesablayarkən onun məlumatlarından birbaşa istifadə olunur. 

 Тядийyя балансы дедикдя мцяййян мцддят ярзиндя (ай, рцб, ил) юлкянин 

резидентляри иля дцнйанын истянилян юлкясинин резидентляри арасында щяйата кечирилян 

бцтцн харижи игтисади баьлашмаларын статистик йазылышы баша дцшцлцр. Başqa sözlə 

desək, tədiyə balansı ölkə iqtisadiyyatı ilə “qalan dünyanın” iatisadiyyatı arasındakı 

bütün əməliyyatları əks etdirən statistik sistemdir. 

 Тядиyйя балансы ики принсип ясасында тяртиб олунур. Биринжиси, мцяййян дювр 

ярзиндя онун юлкянин бцтцн харижи игтисади фяалиййятини ящатя етмясидир. Икинжиси, 

икили щесаб принсипидир. Йяни щяр бир ямялиййат щесабын щям дебетиндя, щям дя 

кредитиндя якс етдирилир. Нятижядя бир маддянин гейри-бярабярлийи диэяр маддяйля 

таразлашдырылыр. Тяжрцбядя нятижяси юлкяйя вясаит эятирян баьлашмалар «+» ишаря иля 

кредит йазылышына, нятижяси юлкянин вясаит хяржлянмясиня эятириб чыхаран 

баьлашмалар «-» ишаря иля дебет йазылышына аид едилир. 

 Tədiyə balansı müəyyən dövrə iqtisadi vahidlərin aktiv və pasivlərinin siyahısının 

əks etdirən mühasibat balansından əsasən fərqlənir. Belə ki, qeyri-rezidentlərlə 

münasibətədə rezidentlərin bütün maliyyə aktiv (yaxud tələblərini) və öhdəliklərini 

əks etdirən tədiyə balansında müəyyən dövrə yığım beynəlxalq investisisya mövqeyi 

adlanır.  Tədiyə balansı yalnız əməliyyatlar nəticəsində aktiv və öhdəliklərin 

həcmində  baş verən dəyişikliyi əks etdirir.  

Тядиyйя балансынын бцтцн маддяляри ясас вя баланслашдырыжы маддяляря айрылыр. 

Ясас маддялярдя жари ямялиййатлар вя узунмцддятли капиталын щярякяти гейдя 

алыныр вя жямляшир. Баланслашдырыжы маддялярдя ися валйута ещтийатларынын щярякяти. 

Гысамцддятли активлярин щяжминин дяйишмяси, дювлят кюмяйи, дювлят боржлары вя 

бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын кредитляри дя дахил олмагла тядийя балансынын 

фяргинин тянзимлянмяси мянбяляри вя цсуллары якс етдирилир. Балансда верилян 

ямялиййатлар характериня эюря ики ясас бюлмяйя  cари ямялиййатлар (харижи тижарят 

балансы, гейри - коммерсийа вя хидмятляр балансы) və sярмайя вя кредитлярин 

щярякяти балансыna  айрылыр. 
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 Ону да гейд едк ки, капиталын вя малиййянин щярякяти балансына «сящвляр вя 

бурахылмалар» адлы маддя дя ялавя едилир.  

 Tədiyə balansının əsas anlayışlarından biri saldodur (ümumi fərq). Cari 

əməliyyatlar üzrə fərqin mühüm analitik əhəmiyyəti vardır. O, rezident və qeyri-

rezidentlər arasında real iqtisadi dəyərlərin mübadiləsinin fərqi kimi şərh olunur.  

Юлкянин дцнйа тясяррцфаты иля бейнялхалг игтисади мцнасибятляринин вязиййятини 

ümumiləşdirilmiş şəkildə якс етдирян тядийя балансы макроигтисади сийасятин 

(бцджя-верэи, пул-кредит, харижи тижарят, валйута вя с.) ишляниб щазырланмaсынын 

мцщцм информасийа базасыдыр.  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmi metodojoji tövsiyyəsində (Balance of 

Payments and International Investment Position Manual)  MHS-nin qalan dünya hesabı ilə 

tədiyə balansı arasında qarşılıqlı əlaqənin olduğu və hər ikisində eyni konseptual əsasdan 

istifadə edildiyi göstərilir. Milli Hesablar Sisteminin və tədiyyə balansının ayrılıqda və 

müstəqil inkişaf etmələrinə baxmayaraq həmişə onların bir-biri ilə uzlaşdırılması zəruri 

hesab edilmişdir. Müasir dövrdə tədiyə balansında əməliyyatların uçotu prinsipləri və 

istifadə edilən təsnifatlar praktiki olaraq bütövlükdə MHS ilə uzlaşdırılmışdır. Bu tədiyə 

balansından MHS-nin informasiya mənbəyi kimi istifadə edilməsinə imkan verir.  

“Qalan dünya” hesabında qalan dünyaya istiqamətlənən axınlar istifadə, qalan 

dünyadan daxil olan axınlar isə resurs kimi qeydə alınır. MHS-də rezidentlərlə qeyri-

rezidentlər arasındakı bütün əməliyyatlar “qalan dünya” sektorunun hesablarında əks 

olunur. Rezidentlərlə qeyri-rezidentlər arasındakı cari əməliyyatlar “qalan dünyanın” mal 

və xidmətlər, ilkin gəlirlər və cari transfertlər hesablarında əks olunur.  Ümumi 

metodologiyaya əsasən “qalan dünya” sektorunun hesabları qeyri-rezidentlər baxımından 

tərtib edilir.  

“Qalan dünyanın” mal və xidmətlər hesabının istifadə hissəsində mal və xidmətlərin 

ixracı, resurs bölməsində isə mal və xidmətlərin idxalı göstərilir.    

Bu sektorun digər hesabı olan ilkin gəlirlərin və cari transfertlər hesabının istifadə 

hissəsində əmək haqqı, mülkiyyətdən gəlirlər, istehsala idxala vergilər (subsidiyalar), 

əmlaka və gəlirlərə cari vergilər, sosial yardımlar və sair cari transfertlər əks olunur. Bu iki 
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hesabın əlaqələndirici maddəsi “qalan dünyanın” mal və xidmətlər üzrə saldosudur.  Bu 

maddə “qalan dünyanın” mal və xidmətlər hesabının balanslaşdırıcı maddəsi, ilkin gəlirlər 

və cari transfertlər hesabının isə resurs bölməsinin ilk maddəsi kimi çıxış edir.  

Həmin iki hesabın kapital əməliyyatları hesabı ilə əlaqələndirici maddəsi cari 

əməliyyatlar hesabının saldosudur. Bu da tədiyə balansının uyğun saldosu ilə oxşardır. 

Kapital əməliyyatları hesabı balanslaşdırıcı maddə olan xalis kreditləşmə / xalis borc-

lanma maddəsi ilə əlaqələndirilir.  

“Qalan dünya” hesablarında MHS-nin əsas makroiqtisadi göstəricilərini (ümumi 

daxili məhsul, ümumi milli gəlir, sərəncamda qalan ümimi milli gəılir, ümumi milli 

əmanət, kapital transfertləri və əmənət hesabına milli sərvətin dəyişməsi) hesablamaq 

üçün bir çox məlumatlar vardır. MHS-nin əsas makroiqtisadi göstəriciləri ilə “qalan 

dünya” hesabının göstəriciləri arasındakı əlaqə aşagıdakı kimidir: 

• “qalan dünyanın” cari əməliyyatlar hesabının saldosu = rezidentlərin əldə etdiyi 

və onların ödədiyi cari transfertlərinin saldosu + rezidentlərin əldə etdiyi və ödədiyi 

subsidiyalar çıxılmaqla istehsala və idxala vergilərin saldosu + qeyri-rezidentlərdən 

əldə edilən və onlara ödənilən mülkiyyətdən gəlirlərin saldosu + qeyri-rezidentlərdən 

əldə edilən və onlara ödənilən əmək haqqının saldosu + mal  və xidmətlərin ixracı – 

mal və xidmətlərin idxalı.  

• ümumi daxili məhsul = son istehlak + ümumi yığım + mal və xidmətlərin ixracı 

- mal və xidmətlərin idxalı. Bu eynilikdən göründüyü kimi onun son iki komponenti 

“qalan dünya” hesabının göstəricisidir. 

• ümumi milli gəlir = ümumi daxili məhsul + qeyri-rezidentlərdən əldə edilən və 

onlara ödənilən əmək haqqının saldosu + qeyri-rezidentlərdən əldə edilən və onlara 

ödənilən mülkiyyətdən gəlirlərin saldosu + rezidentlərin əldə etdiyi və ödədiyi sub-

sidiyalar çıxılmaqla istehsala və idxala vergilərin saldosu. Burada son üç komponent 

“qalan dünya” hesabının göstəriciləridir. 

• sərəncamda qalan ümumi milli gəlir = ümumi milli gəlir + rezidentlərin əldə 

etdiyi və onların ödədiyi cari transfertlərinin saldosu. Sonuncu komponent “qalan 

dünya” hesabının göstəricisidir. 



 

 

 

69 

• ümumi milli əmanət = sərəncamda qalan ümumi milli gəlir - son istehlak = 

ümumi yığım + mal və xidmətlərin ixracı - mal və xidmətlərin idxalı + qeyri-

rezidentlərdən əldə edilən və onlara ödənilən əmək haqqının saldosu + qeyri-reziden-

tlərdən əldə edilən və onlara ödənilən mülkiyyətdən gəlirlərin saldosu + rezidentlərin 

əldə etdiyi və ödədiyi subsidiyalar çıxılmaqla istehsala və idxala vergilərin saldosu + 

rezidentlərin əldə etdiyi və onların ödədiyi cari transfertlərinin saldosu. Bu eyniliyin 

ikinci hissəsinin son son altı komponenti “qalan dünya” hesabının göstəriciləridir.  

• kapital transfertləri və əmənət hesabına milli sərvətin dəyişməsi = ümumi milli 

əmənət -əsas kapitalın istehlakı + qeyri-rezidentlərdən əldə edilən və onlara ödənilən 

kapital transfertlərinin saldosu. Bərabərlikdəki sonuncu komponent “qalan dünya” 

hesabının göstəricisidir.  

Buradan mühüm makroiqtisadi bərabərliyi ala bilərik. Belə ki, -“qalan dünyanın” 

cari əməliyyatlar hesabının saldosu = ümumi milli əmanət – ümumi yığım.  

Onu da qeyd edək ki, MHS-nin “qalan dünya” hesabının göstəriciləri ilə tədiyyə 

balansının göstəriciləri arasındakı belə əlaqələrdən makroiqtisadi təhlil və 

proqnozlaşdırmada təcrübəsində geniş istifadə edilir. 

 Azərbaycanda tədiyə balansının qurulması beynəlxalq metodologiya əsasında 

tərtib edilir və ölkənin dünya təsərrüfatı ilə iqtisadi əlaqələrinin cari vəziyyəti və 

perspektiv inkişaf istiqamətləri bu və ya digər aspektdən qiymətləndirilir. 

 Milli Hesablar Sisteminin “Qalan dünya ilə iqtisadi əməliyyatlar” hesabının 

məlumatlarına görə 2012-ci ildə mal və xidmətlər üzrə xarici ticarət balansının 

komponentlərindən olan mal və xidmətlərin ixracı  29 mlrd. ABŞ dolları, mal və 

xidmətlərin  idxal isə 13.8 mlrd. manat təşkil etmişdir. Bu əməliyyatların nəticəsindəı 

sarici ticarət balansının saldosu 15.1 mlrd. manat olmuşdur. İl ərzində xaricidən 

alınmış və xaricə verilmiş ilkin gəlirlər və cari transfer əməliyyatları nəticəsində cari 

xarici balansının saldosu 12.5 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

 Qeyd etdiyimiz kimi ölkənin dünya təsərrüfatı ilə əlaqələrini ümumiləşdirilmiş 

şəkildə tədiyə balansı əks etdirir. Rəsmi statistikanın məlumatları ölkənin tədiyə 

balansının maddələrində davamlı müsbət meyllərin  formalaşdığını göstərir (Cədvəl 
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2.14). Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi təhlil edilən dövrdə ölkənin tədiyyə 

balansının real əməliyyatları özündə əks etdirən cari əməliyyatlar hesabının nəticələri 

müsbət olmuşdur. Belə ki, bu müsbət saldo 2005-ci ildə 167.3 mln. dollar, 2010-cu 

ildə 15.0 mlrd. dollar, 2012-ci ildə isə 14.9 mlrd. dollar, 2013-cü ildə isə 12.3 mlrd. 

dollar təşkil etmişdir. Mal və xidmət əməliyyatları üzrə davamlı olaraq müsbət 

saldonun saxlanılması əsasın malların ixracının yüksək olması hesabına təmin 

olunmuşdur (21,22). 

 Cədvəl 2.14. 

2005-2013-cü illərdə Azərbaycanın tədiyə balansının əsas 

 göstəriciləri, mln. ABŞ dolları 

Əsas maddələr 2005 2010 2011 2012 2013 

Cari əməliyyatlar hesabı 167.3 15034.0 17146.1 14916.3 12317.8 

Mallar və xidmətlər 1329.1 17997.5 21332.6 19292.8 16431.8 

Xarici ticarət balansı 3299.1 19730.4 24328.4 22216.6 20620.8 

Xidmətlər  balansı -1970.0 -1732.9 -10166.5 -10417.5 -11155.6 

Gəlirlər -1645.6 -3467.1 -4859.8 4326.5 -4120.6 

Cari transfertlər 483.9 509.1 673.3 -50.0 - 

Kapitalın və maliyyənin 

hərəkəti hesabı 

566.0 -3589.7 -4019.9 -8081.5 -6501.7 

Aktivlər -889.7 -5594.3 -5960.0 -10419.8 9958.6 

Passivlər 925.1 1797.9 1305.8 1245.3 1609.8 

Buraxılan səhvlər və 

hesaba alınmayanlar 

-125.6 -988.7 -770.1 -1879.2 -1975.1 

 

Belə ki, 2005 –ci ildə 7.6 mlrd. dollarlıq mal ixrac edilmiş onun qarşılığında isə 

4.3 mlrd. dollarlıq mal idxal edilmişdir. 2013-cü ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 

31.8 və 11.2 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi 

bu dövrdə xidmətlər və gəlirlərlə bağlı əməliyyatlar balansına mənfi saldo xas 

olmuşdur.  
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2005-2013-cü illərdə tədiyə balansının kapitalın və maliyyənin hərəkəti 

hesabının maddələrinin  dinamikasında və quruluşnnda da  müəyyən dəyişikliklər baş 

vermişdir. Belə ki, araşdırılan dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya-

ların və portfel investisiyaların həcmi davamlı olaraq artmışdır. 2005-ci ildə ölkə 

iqtisadiyyatına yönəldilən birbaşa investisiyaların həcmi 4.5 mlrd. dollar olmuşdursa, 

artıq 2012-ci ildə bu məbləğ 5.3, 2013-cü ildə isə 6.3 mlrd. dollara yüksəlmişdir. Bu 

dövrdə portfel investisiyalın həcmi müvafiq olaraq 30.5 mln. dollar, 268 mln. dollar 

və 718.5 mln. dollar  təşkil etmişdir. 

Beləliklə, ölkənin dünya təsərrüfatı ilə iqtisadi əlaqələrini xarakterizə edən tə-

diyyə balansının təhlili son dövrlərdə ölkənin sosial-iqtisadi həyatında aparılan miq-

yaslı dəyişikliklər orta və uznmüddətli perspektivə dayanıqlı iqtisadi inkişafın mökəm 

bazasının formalaşdırıldığını göstərir.  Bunlarla yanaşı həyata keçirilən iri miqyaslı 

iqtisadi layihələr ölkə iqtisadiyyatına həm birbaşa, həm də portfel investisiyaların 

cəlb edilməsinə imkan verməklə ölkə aktivlərinin həçminin və keyfiyyətinin yaxşılaş-

dırılmasına, həmçinin ehtiyat aktivlərinin artmasına gətirib çıxarmışdır.  
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НЯТИЖЯ 

 

Magistr ишиндя игтисадиййатын макростатистик модели олан милли щесаблар 

системинин аналитик имканлары, ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin qiymətləndiril-

məsində onun rolu арашдырылмыш, бу системин гурулмуш щесабларынын фактики мя-

луматлары ясасында статистик тящлил апарылмыш вя ашаьыдакы нятижяляр ялдя едилмишдир: 

1. Мцасир МЩС-нин мцщцм хусусиййяти онун цмуми ящатялилик характердя 

олмасыдыр. Бу о демякдир ки, МЩС - и игтисади просеслярин бцтцн аспектляринин 

(истещсал, эялирлярин бюлэцсц вя тякрар бюлэцсц, истещлак вя яманят, инвестисийанын 

малиййяляшдирилмяси, малиййя васитяляри иля ямялиййат, харижи игтисади ялагяляр, милли 

сярвятин формалашдырылмасы) гаршылыглы ялагядя тясвирини тямин едир. Цмумиляш-

дирилмиш шякилдя МЩС - я бцтцн тясяррцфат субйектляри (институсионал ващидляр), бц-

тцн игтисади ямялиййатлар (мал вя хидмятлярля, эялирляр вя малиййя васитяляри иля), 

тясяррцфат субйектляринин бцтцн актив вя ющдяликляри щаггында информасийа да-

хилдир. Ейни заманда бу системдя фювгалядя характерли щадисяляр (тябии фялакят, 

техноэен фялакят, тябии ещтийатларын тцкянмяси) нятижясиндя актив вя ющдяликлярин 

дяйишмяси щаггында мялуматларда нязярдя тутулур. 

2. Дцнйа тясяррцфат ялагяляринин эенишляндийи мцасир игтисади шяраитдя 

цмуми узлашдырылмыш учот системинин олмасы даща чох диггяти жялб едир. Башга 

сюзля десяк, учот вя щесабатын бцтцн информасийа истифадячиляри тяряфиндян айдын 

баша дцшцлян цмуми формасы олмалыдыр.   

Малиййя щесабатынын шяффафлыьынын,  кампанийаларын фяалиййят нятижяляринин вя 

малиййя вязиййятинин мянзярясинин адекват якс етдирилмясинин тямин едилмяси дя 

ясас мясялялярдян биридир.  

Бу гейд едилян проблемлярин щялл едилмяси мягсядиля Мцщасибат Учотунун 

Бейнялхалг Стандартлары цзря Комитя (IASC) Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг 

Стандартларыны (International Financial Reporting Standards) ишляйиб щазырламышдыр. 1 

апрел 2001 - жи илдян етибарян бу ишлярля Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стан-

дартлары цзря Шура (IASB)  мяшьул олур. Артыг дцнйанын бир чох юлкяляри бу 

стандартлары юзляринин учот вя статистика ишляриндя эениш тятбиг едир.  
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Мцхтялиф юлкялярдя Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларындан 

истифадя едилмясинин мягсядямцвафиглийи вя зярурилийи ясасян ашаьыдакыларла баьлы 

олмушдур: 

- щесабатларын бу стандартлара уйьун формалашдырылмасы кампанийаларын 

бейнялхалг капитал базарында иштиракы имканларыны тямин едян мцщцм аддым-

лардан биридир; 

-бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, малиййя щесабатынын бейнялхалг стандарт-

ларына уйьун формалашдырылмыш щесабатлар истифадячиляр цчцн йцксяк информасийа-

лылыьы вя файдалылыьы иля фярглянир; 

- Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларындан истифадя едилмяси 

щесабатларын милли гайдаларынын ишлянмяси цчцн зярури олан вахтын вя ресурсларын 

ящямиййятли шякилдя азалдылмасына имкан верир; 

- Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларындан фяал  истифадя едилмяси 

учот вя щесабатын методолоэийасынын инкишафына ясас йарадыр.  

3. Araşdırma Ölkədə kiçik sahibkarlığın inkişaf vəziyyətinin və dinamikasının  

araşdırılması ona aşağıdakı meyllərin xarakterik olduğunu göstərir: 

-son 5 ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı davamlı olaraq artmışdır, 

- təşkilati-hüquqi formasına görə kiçik sahibkarlığın quruluşunda hüquqi şəxs 

yaratmadan kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların payı yüksəkdir. 2009-cu 

ildə 8.1%,  hüquqi şəxsli kiçik sahibkarlıq subyektlərinin payı 2013-cü ildə 5.5% 

təşkil etmişdir, 

-araşdırılan dövrdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məsul buraxılışının həcmi 

davamlı olaraq artmışdır. 2013-cü ildə bu sektorun məhsul buraxılışı ölkənin ümumi 

daxili məhsulunun 10.5%-ə bərabər olmuşdur, 

- iqtisadi fəaliyyətin növləri üzrə kiçik sahibkarlq subyektlərinin formalaşmış 

bölgüsü ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından əlverişli deyildir.  2009-cu 

ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 74.9%-i, 2013-cü ildə isə  81.2%-i iqtisadi 

fəaliyyətin iki sahəsində ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatında  cəmləşmişdir, 
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-Ölkənin regionları üzrə kiçik sahibkarlığın inkişafı nəzərə çarpacaq dərəcədə 

qeyri-bərabərdir. Bu da bazar iqtisadiyyatının səmərəli quruluşunun formalaşdırılması, 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası, onun innovasiya yönümlüyünün gücləndirilməsi, 

regional inkişafın sürətləndirilməsi və s. baxımından mövcud regional potensialdan 

zəif istifadə edilməsinə göstərir. Araşdırma bəzi regionalarda  kiçik biznesin 

yaradılması və uğurla inkişafının bağlıca amillərinin sənayenin inkişaf səviyyəsi və 

əhalinin təhsili ilə bağlı olduğunu deməyə əsas verir, 

-son 5 ildə kiçik sahibkarlığın regionlar üzrə payı nəzərə çarpacaq zəif templə 

artmışdır və s. 

Беляликля, арашдырма эюстярир ки, Азярбайжан Республикасында кичик вя орта 

бизнес юзцндя бюйцк потенсиал формалашдырмышдыр. Башга сюзля десяк, кичик вя 

орта сащибкарлыьын инкишафынын мцасир сявиййяси базар игтисадиййатын tələblərinə уй-

ьун olsada, onlar hələ юз потенсиал имканларынdan tam yararlanmamışdır.  Бу-

нунла йанашы онун сащяви гурулушу da сямяряли deyidir. Ona görə də perspektivdə 

ölkənin institusional əsaslarının daha əlverişli şəkildə formalaşdırılmasına nail olmaq 

üçün fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlığın, xüsusilə kiçik biznesin diversifikasiyalı 

inkişafına  xüsusi fikir verilməsi məqsədəuyğundur. 

4.. Тящлил едилян дюврдя ящалинин щяр няфяриня дцшян цмуми дахили мящсулун 

щяжминин динамикасында да артым истигамятиндя жидди müsbət мейлляр мцшащидя 

олнмушдур. Беля ки, 2005-ci ildə ящалинин щяр няфяриня дцшян цмуми дахили мящ-

сулун щяжми 1494.3 манат, 2009 - жu илдя 4033.2 манат, 2010 - жц илдя 4753.0 

манат, 2012 -жы илдя 5966.1 манат, 2013-cü ildə bütün dövrlərdən daha çox, yəni 

6207.3 manat тяшкил етмишдир. Bu göstərici 2005 - жи иля нисбятян 2013- жü илдя 4.2 

дяфя, 2012-ci illə müqayisədə isə 4% artmışdır. 2007-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə 

ящалинин щяр няфяриня дцшян цмуми дахили мящсулун щяжми mütləq ifadədə 1088.1 

manar, yəni 32.5% artmışdır. Dünya Bankının hesablamalarına görə ölkəmiz bu 

göstəricinin səviyyəsinə üzrə dünya ölkələri sırasında 68-ci yeri tutur. 

5. Aрашдырм, эялирляр ахыныны якс етдирян бцтцн эюстярижилярин динамикасында 

ящямиййятли арым мцшащидя олунduğunu göstərir. Эялир игтисадиййатын инкишафында 
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мцщцм рол ойнадыьындан онларын артымы цмуми игтисади инкишафын сцрятли артымына 

мцсбят тясир эюстярмишдир. Еля бунун нятижясидир ки, 2005 - жи илля мцгайисядя 

2013- жü илдя ölkənin Üмуми Dахили Mящсулунun щяжми тяхминян 4.6 дяфя арт-

мышдыр.  

6. 2012 – жи илдя ölkə üzrə 75.7 mlrd. manatlıq məhsul və xidmətlər buraxılışının 

49.2 mlrd. manatı (65%), qeyri maliyyə müəssisələr idarələrinin, 19.4 mlrd. manatı 

(25.6%) isə ev təsərrüfatlarının payına düşmüşdür. Deməli, məhsul və xidmətlər 

buraxılışının 90.6%-i məhz bu iki sektorun payına düşür.  Bunların konteksində aralıq 

istehlakın və ümumi əlavə dəyərin də əsas hissəsi bu iki sektorun hesabına 

formalaşmışdır. Belə ki, 2012-ci ildə 24.4 mlrd. manatlıq aralıq istehlakın 14.4 mlrd. 

manatı qeyri-maliyyə müəssisələri, 7.4 mlrd. manatı isə ev təsərrüfatları tərəfindən 

həyata keçirilmişdir. Bu ildə ümumi əlavə dəyərin ümumi həcmində qeyri-maliyyə 

müəssisələrinin xüsusi çəkisi 67.9%, ev təsərrüfatlarının xüsusi çəkisi isə 23.5% 

təşkil etmişdir. Belə meyl ümumi mənfəətdə də özünü göstərir. Həmin ildə 51.6 mlrd. 

manatlıq ilkin gəlirlərin ümumi qalığının 22.3%-i qeyri-maliyyə müəssisələrdəi, 

33.7%-i dövlət idarəetməsində, 42.1%-i isə ev təsərrüfatlarında formalaşmışdır.Eyni 

zamanda sərəncamda qalan gəlirlərin və qənaətin formalaşmasında  bu üç sektorun 

əhəmiyyəti yüksək olmuşdur. İqtisadiyyatın mühüm sektorlarından olan qalan dünya 

sektorunun əmək ödənişlərinin, ilkin gəlirlərinin ümumi qalığının və sərəncamda 

qalan ümumi gəlirin formalaşmasında müəyyən dərəcədə təsiri olmuşdur.   

Беляликля, арашдырма эюстярир ки, игтисадиййатын секторлары цзря гурулан ще-

саблар ичярисиндя истещсал щесабынын статистик юйрянилмяси щяр бир секторун игти-

садиййатын икишафыны характеризя едян ясас макроигтисади эюстярижиляринин сявий-

йясинин формалашмасында йери вя ролуну гиймятляндирмяйя имкан верир. Она эюря 

дя статистик тящлилин истигамятлярини мцяййянляшдиряркян бунун нязяря алынмасы 

зяруридир. Диэяр тярфядян дя милли щесаблар системинин аналитик имканларынын йцк-

сяк олмасы тяляб едир ки, игтисадиййатын секторлары цзря диэяр щесаблары да гурулсун 

вя статистк тящлил едилсин. 

7. Milli Hesablar Sisteminin “Qalan dünya ilə iqtisadi əməliyyatlar” hesabının 

məlumatlarına görə 2012-ci ildə mal və xidmətlər üzrə xarici ticarət balansının 
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komponentlərindən olan mal və xidmətlərin ixracı  29 mlrd. ABŞ dolları, mal və 

xidmətlərin  idxal isə 13.8 mlrd. manat təşkil etmişdir. Bu əməliyyatların nəticəsindəı 

sarici ticarət balansının saldosu 15.1 mlrd. manat olmuşdur. İl ərzində xaricidən 

alınmış və xaricə verilmiş ilkin gəlirlər və cari transfer əməliyyatları nəticəsində cari 

xarici balansının saldosu 12.5 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

8. 2005-2013-cü illərdə ölkənin tədiyyə balansının real əməliyyatları özündə 

əks etdirən cari əməliyyatlar hesabının nəticələri müsbət olmuşdur. Belə ki, bu 

müsbət saldo 2005-ci ildə 167.3 mln. dollar, 2010-cu ildə 15.0 mlrd. dollar, 2012-ci 

ildə isə 14.9 mlrd. dollar, 2013-cü ildə isə 12.3 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Mal və 

xidmət əməliyyatları üzrə davamlı olaraq müsbət saldonun saxlanılması əsasın 

malların ixracının yüksək olması hesabına təmin olunmuşdur. Lakin bu dövrdə xid-

mətlər və gəlirlərlə bağlı əməliyyatlar balansına mənfi saldo xas olmuşdur.   

Tədiyə balansının kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabının maddələrinin  

dinamikasında və quruluşnnda da  müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, 

araşdırılan dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaların və portfel 

investisiyaların həcmi davamlı olaraq artmışdır. 2005-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına 

yönəldilən birbaşa investisiyaların həcmi 4.5 mlrd. dollar olmuşdursa, artıq 2012-ci 

ildə bu məbləğ 5.3, 2013-cü ildə isə 6.3 mlrd. dollara yüksəlmişdir. Bu dövrdə portfel 

investisiyalın həcmi müvafiq olaraq 30.5 mln. dollar, 268 mln. dollar və 718.5 mln. 

dollar  təşkil etmişdir. 

Beləliklə, ölkənin dünya təsərrüfatı ilə iqtisadi əlaqələrini xarakterizə edən tə-

diyyə balansının təhlili son dövrlərdə ölkənin sosial-iqtisadi həyatında aparılan miq-

yaslı dəyişikliklər orta və uznmüddətli perspektivə dayanıqlı iqtisadi inkişafın mökəm 

bazasının formalaşdırıldığını göstərir.  Bunlarla yanaşı həyata keçirilən iri miqyaslı 

iqtisadi layihələr ölkə iqtisadiyyatına həm birbaşa, həm də portfel investisiyaların 

cəlb edilməsinə imkan verməklə ölkə aktivlərinin həçminin və keyfiyyətinin yaxşılaş-

dırılmasına, həmçinin ehtiyat aktivlərinin artmasına gətirib çıxarmışdır.  
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                                                        R E F E R A T 

 

Мювзунун актуаллыьы. Мцасир жямиййятдя рясми статистика хидмяти дювлят 

идаряетмясинин мцщцм васитяляриндян бири кими чыхыш едир вя онун фяалиййяти юлкя-

дя сосиал - игтисади просесляр щаггында адекват информасийанын ялдя едилмясиня ис-

тигамятлянир. Сон дюврлярдя Азярбайжанын бцтцн учот вя статистика системи базар 

мцнасибятляриня кечидля ялагадар олараг комплекс дяйишиклийя мяруз галмышдлыр. 

Бцтцн бу гейд едилянляр бирбаша бейнялхалг мцгайисяни щяйата кечирмяйя имкан 

верян стандартларын юлкянин учот вя статистика тяжрцбясиндя тятбигини зярури 

етмишдир. Бу истигамятдя апарылан юнямли ишлярдян бири макроигтисади щесабла-

маларда эениш тятбиг едилян və geniş analitik imkanlara malik Милли Щесаблар 

Системинин гурулмасыдыр. 

Яввялляр Милли Щесаблар Системи Милли Gялирин статистикасы базасында йаран-

мышдыр. Бунунла мцхтялиф методларла Mилли Gялирин (мящсулун) гиймятляндирилян 

эюстярижиляринin ващид системя интеграсийасы щяйата кечирилмишдир. Бу интегасийа 

Милли Эялирин мцхтялиф методларла щесабланмасынын ясасында дуран гайдаларын 

узлашдырылмасы вя щармонизасийасы демяк иди. Нювбяти мярщялядя МЩС - нин 

инкишафы вя тякмилляшдирилмяси игтисади просеслярин мцхтялиф аспектлярини характеризя 

едян макроигтисади информасийанын мцхтялиф бюлмяляринин (сащялярарасы ялагяляр, 

харижи игтисади ялагяляр, милли сярвят, малиййя васитяляри иля ямялиййатлар) эюстяри-

жиляринин цмуми системя интеграсийасы вя системин ясас эюстярижиляри (Цмуми Да-

хили Мящсул вя Милли Эялир)  иля щармонизасийасы истигамятиндя олмушдур. МЩС - 

нин бу жцр гурулушу онун аналитик имканларыны ящямиййятли шякилдя артырыр вя айры-

айры макроигтисади дяйишянляр арасындакы ялагяляри мцяййянляшдирмяйя имкан 

верир ки, бу да игтисадиййатдакы дяйишикликляри шяртляндирян амилляри ашкар етмяк 

цчцн важибдир. 

МЩС-нин мцасир хцсусиййяти онгдан ибарятдир ки, о, йалныз бцтювлцкдя 

игтисадиййатын дейил, щям дя онун мцщцм структур бюлмяляринин - сащяляр вя 

институсионал секторларын вязиййятини вя инкишафыны сяжиййяляндирмяйя, бу структур 

бюлмяляри арасындакы гаршылыглы ялагяляри ашкар етмяйя имкан верир. 
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Милли Щесаблар Системинин аналитик имканлара малик олмасы мцасир дюврдя 

статистик тящлилин консептуал ясасы кими онун ящямиййятини даща да артырыр. Magistr 

ишинин мювзусу да мящз бунларын контексиндя ясасландырылмышдыр. 

Tədqiqat ишинин мягсяди Милли Щесаблар Sистеминин аналитик имканларыны 

арашдырмаг вя онун ясасısnda ölkənin sosial - iqtisadi inkişafını статистик тящлил ет-

мякдир. 

Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин йериня 

йетирилмяси зярури щесаб едилмишдир. 

-игтисадиййатын макроигтисади статистик модели кими Mилли Hесаблар Sисте-

минин статистик тящлил вя прогнозлашдырмада йери вя ролуну арашдырмаг, 

- Милли Щесаблар Системинин гурулмасынын мягсядини, принсиплярини  və 

analitik imkanlarını арашдырмаг, 

- hесабларын ясас нювлярини вя онларын тяйинатыны арашдырмаг, 

- Милли щесаблар Системиндя истифадя едилян тяснифатлары вя онларын тяйинатыны 

юйрянмяк, 

-Ölkədə institusional fəaliyyətin, xüsusilə kiçik, xarici və birgə sahibkarlığın  

cari vəziyyətini araşdırmaq, 

- Цмуми Dахили Mящсулун dinamikasını вя гурулушуну статистик тящлил ет-

мяк, 

- gялирлярин йаранмасы, илкин бюлэцсц, тякрар бюлэцсц вя истифадяси щесаб-

ларыны статистик тящлил етмяк, 

- institusional sektorlar üzrə bəzi makroiqtisadi göstəricilərin formalaşması 

xüsusiyyətlərini araşdırmaq,  

- Ölkənin dünya təsərrüfatı ilə iqtisadi əməliyyatların cari vəziyyətini statistik 

təhlil etmək. 

Тядгигатын елми йенилийи ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- statistik təhlil və proqnozlaşdırmanın konseptual əsası kimi çıxış Milli He-

sablar Sisteminin analitik imkanları əsaslandırılmışdır, 

-Milli Hesablar Sisteminin mühüm xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir; 
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- sosial - iqtisadi proseslərin statistik təhlilində Milli Hesablar Sisteminin yeri və 

rolu müəyyənləşdirilmişdir, 

-ölkədə institusional fəaliyyətin cari vəziyyəti statistik təhlil edilmiş və onun 

inkişaf xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir, 

- rəsmi statistikanın məlumatları əsasında gəlirlər axını statistik təhlil edilmiş və 

inkişaf meylləri aşkar edilmişdir, 

- mühüm makroiqtisadi göstəricilərin formmalaşmasında iqtisadiyyatın sektor-

larının rolu müəyyənləşdirilmişdir, 

Magistr ишиндя статистиканын нязяриййясинин цмуми методларындан - нисби вя 

орта кямиййятляр, динамика сыраларынын тящлили вя с. методларындан истифадя едил-

мишдир.  

Tədqiqat ишинин информасийа базасыны Азярбайжан Республикасы Дювлят 

Статистика Комитясинин иллик мяжмуяляринин мялуматлары тяшкил етмишдир. 

Magistr dиссертасийанын гурулушу вя щяжми. Диссертасийа эириш,iki фясил, нятижя 

вя istifadə edilmiş ядябиййат сийащысыдан ибарятдир. Онун цмуми щяжми 78 сящифя-

дир. Ишдя 14 жядвял вя 6 график верилмишдир. Истифадя олунмуш ядябиййат сийащысында 

35 адда ядябиййат ады вардыр. 

Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandlrılmış, məqsəd və vəzifələri 

müəyyənləşdirilmiş, informasiya bazası verilmiş və elmi yeniliyi formalaşdırılmışdır. 

Birinci fəsildə Милли Щесаблар Системинин analitik imkanları, onların ясас 

хцсусиййятляри  вя гурулмасы принсипляри, МHС-дя истифадя едилян əsas тяснифатлар, 

MHS-nin əsas hesabları, onların tərtibi metodikası və тяйинаты araşdırılır. 

İkinci fəsildə Милли Щесаблар Системи əsasında ölkənin əsas makroiqtisadi 

göstəricilərinin statistik təhlili aparılmışdır. Bu fəsildə Юлкяdə institusional  

fəaliyyətin жари вязиййятиnin, sosoial-iqtisadi inkişafın əsas ümümiləşdirici 

göstəriclərinin dinamikasının və quruluşunun statistik təhlili verilmiş, həmçinin  Milli 

Hesablar Sistemində gялирляр axınının və  Ölkənin “Qalan dünya” ilə iqtisadi 

əməliyyatlarının geniş  statistik təhlili verilmişdir.  
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                                               Р Е З Ю М Е 
 
       Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы.  

        Во введении обосновны актуальность темы дисертации, определены цель и 

задачи исследования, дана информационная база, формирована научная 

новизна  магистрской диссертации. 

        В первой главе рассматривается аналтические возможности система 

национального счетаводства, их главные особенности и принципы построения, 

основные классификации применяемые в СНС, методика составления основных 

счтов СНС и т д. 

       Во второй главе на основе система национальных счетов  анализируется 

динамика и структуры основных обобщающих показателей  социально-

экономической развитии страны. 
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                                            S U M M A R Y    
   
         The thesis consists of an introduction, two chapters, conclusion and 

bibliography. 

         In the introduction the urgency of a dissertation topic, the purpose and  

objectives of the study, given the information base to form a scientific novelty 

master's thesis. 

         The first chapter deals with the analytical capabilities of the system of national 

accounting, their main features and principles of construction, basic classifications 

used in the SNA methodology was the main schtov SNA, and so forth. 

         In the second chapter on the basis of a system of national accounts, the 

dynamics and structure of the basic general indicators of socio-economic 

development of the country. 


